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1921/2018 
uznesenie 

k návrhu overovateľov 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
určuje  
 
dvoch overovateľov pokračovania 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 
nasledovne: 
 
-  JUDr. Štefan Bende (pôvodne schválený), 
-  Dávid Kovács. 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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1922/2018 
uznesenie 

k odkúpeniu pozemkov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
odkúpenie pozemkov, parciel registra „C“ č. 153/8 o výmere 300 m2, zastavané plochy 
a nádvoria a č. 153/9 o výmere 402 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúce sa v k.ú. 
Komárno, vedených na LV č. 11550 od spoločnosti Bonito, s.r.o. so sídlom Vajanského 
nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 45 614 971, zapísanej v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo: 66499/B za navrhnutých podmienok za kúpnu 
cenu 66.600,- eur. 

 
 
 
  

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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1923/2018 
uznesenie 

 k žiadosti o predaj pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ konštatuje, že   
 
            žiadatelia sú vlastníkmi pozemku parcely registra „C“ č. 1710/500, na ktorej sa 

nachádza rodinný dom vo vlastníctve žiadateľov a pozemky, ktoré sú predmetom 
kúpy, sú oplotené k domu,   

 
B/ schvaľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou) predaj pozemkov - diel č. 1 z parcely registra 
„C“ č. 1710/5 o výmere 11 m2, zastavaná plocha, diel č. 2 z parcely registra „C“ č. 
1710/295 o výmere 8 m2, orná pôda, vytvorenej geometrickým plánom č. 
359749672-374/2017 vedenej na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž pre: 

 
JUDr. M. Z., rodeného Z., v podiele 1/2 k celku a pre syna JUDr. M. Z., rodeného 
Z., v podiele 1/2 k celku, obaja s trvalým pobytom 945 04 Komárno,  

 
2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ, za 17,60 eur/m2, celkom  

334,40 eur, stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou“,  

 
za nasledovných podmienok: 
 
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 

dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,  
 
-  poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 
 

C/ schvaľuje   
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.     
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

      zámer predaja pozemku diel č. 3 z parcely registra „C“ č. 1710/295 o výmere           
38 m2, orná pôda, vytvorenej geometrickým plánom č. 359749672-374/2017  
vedenej na LV  č.934 v k.ú. Nová Stráž pre: 

 
      JUDr. M. Z., rodeného Z., v podiele 1/2 k celku a pre syna JUDr. M. Z., rodeného 

Z., v podiele 1/2 k celku, obaja s trvalým pobytom 945 04 Komárno, ako prípad 
hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok sa nachádza vedľa 
nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov,  je oplotený a z hľadiska jeho dispozície 
nie je vhodný na samostatné využívanie alebo predaj iným osobám, 

 
2.   kúpnu cenu pozemku podľa platnej BDÚ za 44,00 eur/m2, celkom 1.672,- eur,           
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  za nasledovnej podmienky: 
 

- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného  
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

 
D/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 

uznesenia, 
 
2. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu C/ tohto uznesenia, 
 

 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

3. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy 
v zmysle bodu C/ tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1924/2018 
uznesenie 

k predaju pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje   
 

1.  v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku, 
novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 1710/529 o výmere 49 m², záhrada, vytvorenej 
geometrickým plánom č. 44538359-119/2018 zo dňa 19.04.2018 z parcely  reg. 
„C“ č. 1710/293 o výmere 673 m2, záhrada, vedenej na LV č.934 v k. ú. Nová 
Stráž pre: 

 
Ing. D. F., rodeného F., a manželku M. F., narodenú H., obaja s trvalým pobytom 
945 04 Komárno – Nová Stráž,  ako prípad hodný osobitného zreteľa z 
dôvodu, že pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, 
 je oplotený a  z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie 
alebo predaj iným osobám, 

 
2. kúpnu cenu pozemku podľa  platnej BDÚ za 44,00 eur/m2, celkom 2.156,- eur, 
 

za nasledovnej podmienky: 
 

-  mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia,  
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2.    predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy. 
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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1925/2018 
uznesenie 

k predaju pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje   
 

1.  v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.   
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku, 
novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 1710/530 o výmere 51 m², orná pôda, 
vytvorenej geometrickým plánom č. 44538359 - 19/2018 zo dňa 19.04.2018 
z parcely reg. „C“ č.  1710/295 o výmere 1531 m2, orná pôda, vedenej na LV 
č.934 v k. ú. Nová Stráž  pre: 

  
 Ing. L. S., rodeného S., a manželku Z. S., rodenú P., obaja trvalým pobytom Ul. 

945 04 Komárno – Nová Stráž, ako prípad hodný osobitného zreteľa z 
dôvodu, že  pozemok sa nachádza vedľa nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľa, 
je oplotený a  z hľadiska jeho dispozície nie je vhodný na samostatné využívanie 
alebo predaj iným osobám, 

 
2.    kúpnu cenu pozemku podľa platnej BDÚ za 44,00 eur/m2, celkom  2.244,- eur,           

  
  za nasledovnej podmienky: 

 
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy. 
 

 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1926/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj  pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
predaj pozemku, novovytvorenej parc. reg. „C“ č. 2424/57  o výmere 196 m², ostatná plocha 
vytvorenej geometrickým plánom č. 44538359-167/2018 z parcely registra „C“ č. 2424 
o výmere 1170 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre EVO s.r.o., so 
sídlom časť Hadovce 5, 945 01 Komárno, IČO: 35 972 335, spoločnosť zapísaná 
v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 17520/N. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1927/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ konštatuje, že  
 

žiadateľka je vlastníkom pozemku parcely registra „C“ č. 5938/1, na ktorej sa 
nachádza rodinný dom vo vlastníctve žiadateľky a pozemky, ktoré sú predmetom 
kúpy, parcely registra „C“ č. 5938/2 o výmere 73 m2, zastavané plochy a nádvoria a 
reg. „C“ č. 5939 o výmere 19 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV č. 6434 
v k. ú. Komárno, sú oplotené k domu a preto nie je predpoklad, aby boli využiteľné 
samostatne a predané pre iného záujemcu,  
 

B/ schvaľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou) predaj pozemkov, parcely registra „C“ č. 5938/2 
o výmere 73 m2, zastavané plochy a nádvoria a reg. „C“ č. 5939 o výmere 19 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV č. 6434 v k. ú. Komárno pre: 

 
Ing. D. R., rodenú R., s trvalým pobytom Ul. odborárov 16, 945 01 Komárno,  

 
2. kúpnu cenu vo výške 40% z ceny podľa platnej BDÚ, za 14,04 eur/m2, celkom  

1.291,68  eur , stanovenú podľa Článku 2, ods. 3 „Zásad o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok so stavbou“,  

 
za nasledovných podmienok: 

 
-  viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej 

výške je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,  
 
-   poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci, 
 

C/ schvaľuje 
 
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja pozemku, parcely 
registra „C“ č. 5918/6 o výmere 94 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na 
LV 6434 v k.ú. Komárno,  pre: 

 
Ing. D. R., rodenú R., s trvalým bytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko je vlastníkom susednej nehnuteľnosti, rodinného 
domu so súp.č. 1309, ktorý sa nachádza na parc. registra „C“ č. 5938/1 v k.ú. 
Komárno a žiadaný pozemok je oplotený k domu, 

 
2. kúpnu cenu pozemku vo výške 35,10 eur/m2, spolu 3.299,40 eur, 

za nasledovnej podmienky: 
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- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

 
D/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 

1. zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia, 
 

2. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu C/ tohto uznesenia, 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

3. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy 
v zmysle bodu C/ tohto uznesenia. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1928/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj časti pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
predaj časti pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 4887/2 o výmere 193 m2, 
zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50814508-21/2018 z parc. reg. „C“ č. 
4887 o výmere 2915 m², zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre J. J., 
rodeného J. a manželku E. J., rodenú V., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1929/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj časti pozemku 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku, 
novovytvorenej parcely registra „C“ č. 7186/4 o výmere 378 m2, ostatná 
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672 - 145/2018 z parc. reg. 
„C“ č. 7186/1 o výmere 6206 m², ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno pre: 
 
B. K., rodeného K., s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko sa od roku 2008 súťažovo venuje 
komárňanskému biliardu, v rokoch 2010, 2011 a v roku 2017 získal ocenenia 
a naďalej by sa chcel venovať biliardu, organizovať v našom meste slovenské 
majstrovstvá, slovenský pohár, 

 
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 54,40 eur/m2, celkom 20.563,- eur,  
 

za nasledovnej podmienky: 
 
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  
 

B/        žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy. 

 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1930/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj časti pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku, diel č. 
1 k parcele registra „C“ č. 5189/3 o výmere 55 m2, ostatná plocha vytvorenej 
geometrickým plánom č. 35974672-132/2018 z parcely reg. „C“ č. 5189/1 
o výmere 3297 m², ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre: 

 
J. L., rodeného L., s trvalým pobytom 945 04 Komárno 4, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, nakoľko pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti 
nehnuteľností nachádzajúcej sa na parc. reg. „C“ č. 5189/20-35 vo vlastníctve 
žiadateľa, 

 
2.   kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 36,40 eur/m2, celkom 2.002,- eur, 
 

za nasledovnej podmienky: 
 

- mesto zverejní svoj  zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 

2. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 

3. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja a kúpnej zmluvy. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1931/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj časti pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
predaj časti pozemku, diel č. 1 k parcele registra „C“ č. 5189/3 o výmere 55 m2, ostatná 
plocha vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-132/2018 z parcely reg. „C“ č. 5189/1 
o výmere 3297 m², ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre J. L., 
rodeného L., s trvalým pobytom 945 04 Komárno 4, z dôvodu zachovania celistvosti 
pôvodnej parcely. 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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1932/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj časti pozemku  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 

 
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.  

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zámer predaja pozemku, 
novovytvorenej parcely registra „C“ č. 9615/5 o výmere 61 m2, zastavaná plocha, 
vytvorenej geometrickým plánom č. 50550268-20/2018 z parcely registra „C“ č. 
9615/1 o výmere 1754 m2, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k. ú. 
Komárno pre: 
 
Ing. P. M., rodeného M. a manželku Z. M., rodenú M., obaja s trvalým pobytom 
945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že žiadaný 
pozemok sa nachádza vedľa pozemku parc. reg. „C“ č. 9607/1,2, ktorý je v ich 
vlastníctve, riadne sa oň starajú, udržiavajú v čistote na vlastné náklady, 

 
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 24,40 eur/m2, celkom 1.488,- eur, 

 
za nasledovnej podmienky: 

 
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemok z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  

 
B/        žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení predaja. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1933/2018 
uznesenie 

  k predaju nehnuteľností  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje  
 
prejednať žiadosť spoločnosti SOCHA – STAV s.r.o., IČO: 50732595, so sídlom Nová 
1086/13, 945 01 Komárno, spoločnosť zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42619/N o predaj nehnuteľností: pozemkov, parciel reg.  
„C“ č.10817/2 o výmere 425 m2, zastavané plochy a nádvoria a reg. „C“ č. 10817/3 o výmere 
216 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č.6434 v k. ú. Komárno a stavby - 
garáže a nebyt. priestor - so súp. číslom 136, ktorá sa nachádza na parcelách reg. „C“ 
č.10817/2, zastavané plochy a nádvoria a reg. „C“ č. 10817/3, zastavané plochy a nádvoria, 
vedenej  na LV  č. 6434 v k. ú. Komárno, až po schválení nového územného plánu mesta 
Komárno. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1934/2018 
k žiadosti o predaj pozemku  

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
neschvaľuje 

 
predaj parcely registra „C“ č. 11746 o výmere 63 m2, zastavaná plocha, novovytvorenej 
parcely  registra „C“ č. 11747/9 o výmere 337 m2, ostatná plocha a spoluvlastníckeho podielu 
novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/15 o výmere 622 m2, ostatná plocha v podiele 
1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281–9/2010 zo dňa 19.04.2010 
z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 
v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú znaleckým posudkom v hodnote 
celkom 1.755,- eur pre E. H., rodenú F., s trvalým pobytom 945 05 Komárno. 
 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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1935/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
neschvaľuje 

 
predaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/14 o výmere 400 m2, ostatná plocha 
a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/15 o výmere 622 
m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281–
9/2010 zo dňa 19.04.2010 z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná 
plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom 1 755,- eur, pre M. F., rodenú J., trvalým pobytom 
945 04 Komárno – Nová Stráž. 
 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1936/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
neschvaľuje 
 
predaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/10 o výmere 399 m2, ostatná plocha 
a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/15 o výmere 622 
m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281–
9/2010 zo dňa 19.04.2010 z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná 
plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom 1 751,41 eur, pre M. F., rodenú K., s trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, 
 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1937/2018       
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
neschvaľuje 

 
predaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/11 o výmere 319 m2, ostatná plocha 
a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/15 o výmere 622 
m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281–
9/2010 zo dňa 19.04.2010 z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná 
plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom 1.464,21 eur, pre J. F., rodenú F., s trvalým 
pobytom 945 01Komárno, 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1938/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
neschvaľuje 

 
predaj novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/13 o výmere 400 m2, ostatná plocha 
a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/15 o výmere 622 
m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým plánom č. 11896281–
9/2010 zo dňa 19.04.2010 z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 12 214 m2, ostatná 
plocha, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno za všeobecnú hodnotu pozemku stanovenú 
znaleckým posudkom v hodnote celkom 1 755,- eur, pre P. K., rodeného K., a manželku M. 
K., rodenú B., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno 
 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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1939/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
neschvaľuje 
 
predaj pozemkov, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11747/16 o výmere 1234 m2, 
ostatná plocha v celosti a spoluvlastníckeho podielu novovytvorenej parcely registra „C“ č. 
11747/15 o výmere 622 m2, ostatná plocha v podiele 1/7 k celku, vytvorenej geometrickým 
plánom č. 11896281-9/2010 zo dňa 19.04.2010 z parcely registra „C“ č. 11747 o výmere 
12 214 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno, pre E. F., trvalým 
pobytom 945 01 Komárno, pre účely záhrady, z dôvodu, že sa jedná výhľadovo o rozvojovú 
plochu mesta medzi Komárnom a Novou Strážou, ktorú chce mesto Komárno do budúcna 
zachovať. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1940/2018 
uznesenie 

k žiadosti o predaj pozemku 
 

A/ konštatuje, že  
 

žiadatelia sú vlastníkmi bytov v bytovom dome so súp. č. 81, spoluvlastníkmi na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu so súp. č. 81 a 
spoluvlastníkmi pozemku, parcely registra „C“ č. 878, zastavané plochy a nádvoria, 
na ktorom je bytový dom postavený a spoluvlastníkmi parcely registra „C“ č. 879, 
zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zároveň aj prístupovou cestou ku garážam, 
postaveným zároveň s vyššie uvedeným bytovým domom - stavieb bez súpisného 
čísla na pozemkoch: parcelách registra „C“ č. 880, 882, 883, 884 a 885, ktoré sú 
predmetom kúpy, 
 

B/ schvaľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods. 8  písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou), predaj pozemkov: 
 
a) parcely registra „C“ č. 880, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 18 m2, 

v k.ú. Komárno vedenej na LV č. 6434, do podielového vlastníctva pre: F. N., 
rod. N., s trvalým pobytom 945 01 Komárno v podiele ½ k celku, F. N., rod. N., 
s trvalým pobytom 945 01 Komárno v podiele 1/6 k celku, E. E., rodená N., 
s trvalým pobytom 945 01 Komárno v podiele 1/6 k celku, Z. T., rod. N., 
s trvalým pobytom 945 01 Komárno v podiele 1/6 k celku, za kúpnu cenu vo 
výške 40% z platnej BDÚ, t.j. 535,68 eur, 
 

b) parcely registra „C“ č. 882, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 18 m2, 
v k.ú. Komárno vedenej na LV č. 6434, pre: M. K., rod. B., s trvalým pobytom 
945 01 Komárno, za kúpnu cenu vo výške 40% z platnej BDÚ, t.j. 535,68 eur, 

 
c) parcely registra „C“ č. 883, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 18 m2, 

v k.ú. Komárno vedenej na LV č. 6434, pre F. H., rod. H., s trvalým pobytom 
945 01 Komárno, za kúpnu cenu vo výške 40% z platnej BDÚ, t.j. 535,68 eur, 

 
d) parcely registra „C“ č. 884, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 18 m2, 

v k.ú. Komárno vedenej na LV č. 6434, pre Vojtecha Vidu, rod. Vidu, a manž. 
J. V., rod. U., obaja s trvalým pobytom 945 01 Komárno do BSM, za kúpnu 
cenu vo výške 40% z platnej BDÚ, t.j. 535,68 eur, 

 
e) parcely registra „C“ č. 885, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 18 m2, 

v k.ú. Komárno vedenej na LV č. 6434, pre I. I., rod. I., s trvalým pobytom 945 
01 Komárno za kúpnu cenu vo výške 40% z platnej BDÚ, t.j. 535,68 eur, 

 
za nasledovných podmienok: 
 
-    viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 

dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,  
 
-     poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platia kupujúci, 
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C/ žiada  
           Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto 
uznesenia. 

 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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1941/2018 
uznesenie 

k žiadosti Univerzity J. Selyeho o vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje  
 

vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov medzi mestom Komárno a Univerzitou J. 
Selyeho nasledovne: 
 
1.  udelenie súhlasu mesta ako vlastníka, aby rekonštrukčné práce za účelom 

rekonštrukcie kotolne a ústredného kúrenia v Dôstojníckom pavilóne v časti 
priestorov Fakulty reformovanej cirkvi na predmete nájmu vykonal nájomca 
Univerzita J. Selyeho, v rozsahu nevyhnutných prác v zmysle cenovej ponuky, 
vypracovanej podľa výkazu výmer, ako výsledok verejného obstarávania, 

 
2. vydokladované a preukázané skutočné investície na rekonštrukciu kotolne 

a ústredného kúrenia v Dôstojníckom pavilóne v časti priestorov Fakulty 
reformovanej cirkvi vykonané nájomcom nebytových priestorov, Univerzitou J. 
Selyeho, maximálne však do výšky 55.827,39 eur, upresnených podľa výsledkov 
verejného obstarávania, budú po ich odsúhlasení započítateľné s nájomným 
stanoveným Zmluvou o nájme nebytových priestorov č. 13828/7026/OSM/2006 
zo dňa 15.06.2006, uzatvorenou medzi mestom Komárno, ako prenajímateľom 
a Univerzitou J. Selyeho, ako nájomcom, v znení dodatku č. 1 zo dňa 01.10.2007 
a dodatku č. 2 zo dňa 31.03.2008 k Zmluve o nájme nebytových priestorov, 
 
za nasledovných podmienok: 

 
- investície a rekonštrukčné práce vykonané za účelom rekonštrukcie kotolne 

a ústredného kúrenia v Dôstojníckom pavilóne v časti priestorov Fakulty 
reformovanej cirkvi na predmete nájmu sa po ukončení doby nájmu stanú 
vlastníctvom mesta Komárno, 
 

- nájomca ak by vypovedal zmluvu z iných dôvodov ako sú uvedené v zákone 
116/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zaväzuje sa vydokladované 
a preukázané investície, realizované so súhlasom prenajímateľa odovzdať 
prenajímateľovi bezplatne, 

 
B/  žiada  
      Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

o podpísanie dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov 
č.13828/7026/OSM/2006 zo dňa 15.06.2006, po odsúhlasení vydokladovaných a 
preukázaných skutočných rekonštrukčných prác na predmete prenájmu podľa bodu 
A/ tohto uznesenia. 

 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
        primátor mesta  
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1942/2018 
uznesenie 

na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov  
na poľnohospodárske účely v katastrálnom území Komárno   

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schvaľuje 
 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v súlade podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka, na podávanie návrhov na uzatvorenie Zmluvy o nájme 
pozemkov na poľnohospodárske účely,  uvedené v  Podmienkach obchodnej verejnej 
súťaže Mesta Komárno, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia,  

 
za nasledovnych podmienok: 
 
- mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľností v súlade s ust. § 9a, ods.             

1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

            -    vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 
 
B/ schvaľuje 
 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov na poľnohospodárske 
účely, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia,  
 

C/ schvaľuje 
 

odbornú komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie 
súťažných návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 

 
 JUDr. Štefan Bende, predseda, 
 Mgr. György Batta, člen, 
 Ing. Konštantín Glič, člen, 
 Ing. Anikó Kovács, člen, 
 Beáta Kmetová, člen, 
 

D/  žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. zverejniť oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľností v zmysle bodu A/ tohto 

uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, na 
internetovej stránke mesta a v regionálnej a celoštátnej tlači, 

 
                                                               Termín: 30 dní od schválenia uznesenia MZ     

                   
2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu A/ a 

B/ tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, 
 

                                                                 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia MZ 
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E/  žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

 o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,  
 
F/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle bodu A/ B/ a C/ tohto uznesenia,  
 

Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia  
 

2. predložiť výsledok obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Komárne.  
 

        Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
        primátor mesta  
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1943/2018 
uznesenie 

                 k prenájmu pozemkov mesta Komárno na poľnohospodárske účely 
 
Mestské zastupitelstvo v Komárne 
 
  A/    berie na vedomie 
 

materiál na komplexné riešenie prenájmu pozemkov mesta Komárno na 
poľnohospodárske účely, 

 
B/  žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. vypovedať zmluvy o nájme pozemkov: 

 
- AGREF, spol. s.r.o, IČO: 00 682 098, zmluva uzatvorená na dobu neurčitú od 

01.09.2005 (zmluvu vypovedať k 01. októbru 2018 s jednoročnou výpovednou 
lehotou), 
 

- M. P., 945 04 Komárno 4, zmluva uzatvorená na dobu neurčitú od 15.05.2013 
(zmluvu vypovedať k 01. septembru 2018 s trojmesačnou výpovednou 
lehotou), 

 
- B. R., 946 02 Čalovec 43, zmluva uzatvorená na dobu neurčitú od 15.10.2014 

(zmluvu vypovedať k 01. septembru 2018 s jednoročnou výpovednou lehotou), 
 

- N-Lél, a.s., IČO: 36 535 061, zmluva uzatvorená na dobu neurčitu od 
01.10.2006 (zmluvu vypovedať k 1. novembru 2018 s polročnou výpovednou 
lehotou), 

 
- Ladislav Hájas – Farmer, IČO: 17 599 598, zmluva uzatvorená na dobu určitú 

do 08.02.2019 (zmluvu vypovedať k 01. septembru 2018 s trojmesačnou 
výpovednou lehotou),   
 

2.    po oficiálnom zistení užívateľov pozemkov mesta Komárno na poľnohospodárske        
       účely bez právneho titulu, uplatniť postup vydania bezdôvodného obohatenia. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
        primátor mesta  
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 1944/2018 
uznesenie 

na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom  pozemkov 
na poľnohospodárske účely v katastrálnom území v Komárne,  
v prípade ktorých trvanie nájomného vzťahu končí v roku 2018   

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schvaľuje 
 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v súlade podľa ust. § 9a ods.1 písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka, na podávanie návrhov na uzatvorenie Zmluvy o nájme 
pozemkov na poľnohospodárske účely,  uvedené v  Podmienkach obchodnej verejnej 
súťaže Mesta Komárno, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia,  

 
za nasledovných podmienok: 
 
- mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľností v súlade s ust. §9a, ods.             

1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

            -    vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 
 
B/ schvaľuje 
 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov na poľnohospodárske 
účely, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia,  
 

C/ schvaľuje 
 

odbornú komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie 
súťažných návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 

 
 JUDr. Štefan Bende, predseda, 
 Mgr. György Batta, člen, 
 Ing. Konštantín Glič, člen, 
 Ing. Katarína Prodovszká, člen, 
 Mária Bakoš Vitál, člen, 

 
D/  žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. zverejniť oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľností v zmysle bodu A/ tohto     

uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, na     
internetovej stránke mesta a v regionálnej a celoštátnej tlači, 

 
                                                               Termín: 30 dní od schválenia uznesenia MZ 

 
                       

2. zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu A/ a 
B/ tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, 

 
                                                                 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia MZ 
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E/  žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
 o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto 

uznesenia,  
 

F/ žiada  
 Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1.   vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže  
      v zmysle bodu A/ B/ a C/ tohto uznesenia,  
 

Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia  
 

2. predložiť výsledok obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Komárne.  

 
        Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

        primátor mesta  
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1945/2018 
uznesenie 

na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom  pozemkov  
na poľnohospodárske účely v katastrálnom území Nová Stráž   

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

 
A/ schvaľuje 
 

vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v súlade podľa ust. § 9a ods.1 písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 281 a nasl. 
Obchodného zákonníka, na podávanie návrhov na uzatvorenie Zmluvy o nájme 
pozemkov na poľnohospodárske účely,  uvedené v  Podmienkach obchodnej verejnej 
súťaže mesta Komárno, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia,  

 
za nasledovných podmienok: 
 
- mesto zverejní svoj zámer na prenájom nehnuteľností v súlade s ust. §9a, ods.             

1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov v zmysle bodu A/ tohto uznesenia, 
 

            -    vyhlasovateľ OVS si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, 
 
B/ schvaľuje 
 

podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov na poľnohospodárske 
účely, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia,  
 

C/ schvaľuje 
 

odbornú komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie 
súťažných návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 
 

 JUDr. Štefan Bende, predseda, 
 Mgr. György Batta, člen, 
 Ing. Frantisek Rajko, člen, 
 Ing. Katarína Prodovszká, člen, 
 Ing. Anikó Kovács, člen, 
 
D/  žiada 

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1.  zverejniť oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľností v zmysle bodu A/ tohto       

uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže na úradných tabuliach mesta, na       
internetovej stránke mesta a v regionálnej a celoštátnej tlači, 

 
                                                               Termín: 30 dní od schválenia uznesenia MZ   

                     
2.   zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu A/ a 

B/ tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, 
 
                                                                 Termín: 30 dní od schválenia uznesenia MZ 
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E/  žiada  
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

 o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,  
 
F/ žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 
1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 

v zmysle bodu A/ B/ a C/ tohto uznesenia,  
 

Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia  
 

2. predložiť výsledok obchodnej verejnej súťaže na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Komárne.  
 

        Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 
 
 

 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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 1946/2018 
uznesenie 

 o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  schvaľuje  
 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť vo vlastníctve mesta Komárno (a 
v správe príspevkovej organizácie COMORRA SERVIS v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Komárno), zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 6434, k. ú. 
Komárno, a to: 

  
- športové zariadenie sú súp. č. 2801 (šport. obj.) v Komárne, nachádzajúce sa na 

parc. reg. „C“ č. 995 o celkovej výmere 437 m2, zastavané plochy a nádvoria, 
v k.ú. Komárno – sociálno-prevádzková časť, 

 
na dobu 10 rokov od jeho zápisu do katastra nehnuteľností, v prospech Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt., sídlo: 1016 Budapešť, Gellérthegy u. 30-32., Maďarsko, na 
zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o podpore na rekonštrukciu 
materskej školy Tulipán na ul. Vodná 29, Komárno, medzi zmluvnými stranami: 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a mestom Komárno, schválenej Maďarskou vládou na 
realizáciu projektu podaného na výzvu „podpora rekonštrukcie materských škôl (s 
vyučovacím jazykom maďarským)“, 

 
B/  žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

o podpísanie záložnej zmluvy v zmysle bodu A/ tohto uznesenia po uskutočnení 
realizačných prác. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1947/2018 
uznesenie 

 k neuplatneniu predkupného práva  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje  
 
neuplatnenie predkupného práva mesta Komárno, zriadeného Kúpnou zmluvou a zmluvou 
o zriadení predkupného práva č. 4045/1366/OSM/2005, na pozemok parcely reg. C“ č. 6129, 
o výmere 21 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 10718 v k. ú. Komárno, 
ktorá je vo vlastníctve H. B., rod. K., 945 01 Komárno, za cenu 104,58 eur. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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 1948/2018 
uznesenie 

k Správe komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 
 na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/    berie na vedomie 
 

     správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade s 
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1786/2018 zo dňa 22. marca 
2018 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž  dňa 18. júna 2018 na 
prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 98 m2 v budove na ul. 
Jókaiho (býv. „VINTAGE HOME s.r.o.“) so súp. č. 32 na parc. registra „C“ č. 937/1, 
vedený na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou nájomného vo výške 
40,- eur/m2/rok, ročné nájomné 3.920,- eur/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, 
na dobu určitú  5 rokov,  

 
B/         schvaľuje 
 

1. v súlade s § 9a, ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov a  s výsledkom vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže zo 
dňa 18. júna 2018,  prenájom nebytového priestoru s podlahovou plochou 98 m2 
v budove na ul. Jókaiho (býv. „VINTAGE HOME s.r.o.“) so súp. č. 32 na parc. 
registra „C“ č. 937/1, vedený na LV č. 6434 v k. ú. Komárno pre: 
 
Penita Pension, s.r.o., IČO: 47 982 403, so sídlom Pivničná 51, 946 57 Svätý 
Peter, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: 
Sro, Vložka číslo: 38223/N na Bella kaviareň a cukráreň, 

 
2. nájomné vo výške 44,69 eur/m2/rok, celkom 4.380,- eur/rok, 

 
C/         žiada  

Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

    o podpísanie zmluvy o nájme s víťazom obchodnej verejnej súťaže podľa bodu B/ 
tohto uznesenia, 

    
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia   

 
D/        schvaľuje 
 

odmenu prítomným členom komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej 
listiny v zmysle Organizačného poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú 
súťaž nasledovne za vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže zo dňa 18. júna 2018: 
 
Ing. Zoltán Bujna , predseda                                  20,- eur, 
Mgr. György Batta, člen         20,- eur, 
Dávid Kovács, člen         20,- eur, 
Mária Bakoš Vitál, člen                             20,- eur, 
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Beáta Kmeťová, člen                    20,- eur, 
 

   Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
 
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1949/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnej letnej terasy podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi: 
 
Roland Hrabovský, IČO: 50 660 829, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu 
Komárno, č. živnostenského registra: 410-30656, 
miesto podnikania: Ul. R.Seressa 1488/6, 945 01 Komárno,      
letná terasa: Župná 6, 945 01 Komárno, 
z p.č.: 1852, rozloha LT: 12 m2. 

 
  
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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 1950/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi: 
 
JOKER Pub s.r.o., IČO: 31 442 544, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
Oddiel s.r.o., vložka č. 1798/N, 
sídlo: Družstevná 2584/23, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Budovateľská 27, 945 01 Komárno, 
z p.č.: 5787, rozloha LT: 26,25 m2. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1951/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi: 
 
Kristián Gáspár, IČO: 45 503 052, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu 
Komárno, č. živnostenského registra: 410-23128, 
miesto podnikania: Svätojánska 2574/3  945 01 Komárno,         
letná terasa: Palatínova 15 945 01 Komárno, 
z p.č.: 1904, rozloha LT: 18 m2. 

  
 
 

 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1952/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi: 
 
Ondrej Miško, IČO: 50 809 997, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu 
Komárno, č. živnostenského registra: 410-30932, 
miesto podnikania: Cintorínska ul. 1274/3, 946 55 Pribeta,         
letná terasa: Nádvorie Európy 45,49, 945 01 Komárno, 
z p.č.: 29/3 rozloha LT: 9 m2. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1953/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi: 
 
Milan Škuliba, IČO: 50 368 648 zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu 
Komárno, č. živnostenského registra: 410-30122, 
miesto podnikania: Hviezdna 2347/14, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Hviezdoslavova 1, 945 01 Komárno, 
z p.č.: 5185, rozloha LT: 40 m2. 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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 1954/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi: 
 
Muhamed Abazi, IČO: 45 480 079 v Živnostenskom registri Okresného úradu Komárno, č. 
živnostenského registra: 410-31223, 
miesto podnikania: Ul. bisk. Királya 2950/20, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Nám. gen. Klapku 5, 945 01 Komárno, 
z p.č. 951, rozloha LT:. 24 m2, 
 
za podmienky odstránenia zeleného „koberca“ na terase a odstránenie exteriérových 
detských hračiek. 
 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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 1955/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás 
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi: 
 
Irena Patakiová - MIX, IČO: 34 694 978 v živnostenskom registri Okresného úradu 
Komárno, č. živnostenského registra: 401-9387, 
miesto podnikania: Košická 26/5, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Košická ul. areál SAD, 945 01 Komárno, 
z p.č. 7331/10, rozloha LT: 48 m2 
 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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 1956/2018 
uznesenie 

k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7 ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi: 
 
AK Service 1, s.r.o., IČO: 45 965 021, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Nitra, Oddiel s.r.o., vložka č. 27947/N, 
sídlo: Pod záhradami 21, 940 02 Nové Zámky, 
letná terasa: Dunajské nábrežie 9, 945 01 Komárno, 
z p.č.: 2188, rozloha LT: 48 m2, 
 
za podmienky, že žiadateľ musí upraviť terasu na pôvodné rozmery. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1957/2018 
uznesenie 

     k žiadostiam o súhlas s umiestnením sezónnych letných terás  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
schvaľuje 
 
umiestnenie sezónnych letných terás podľa čl. 7ods. 5 Zásad o podmienkach zriaďovania 
a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno nasledovnému užívateľovi: 
 
Ladislav Uzsák – ROYAL FOOD, IČO: 47 927 844, zapísaná v živnostenskom registri 
Okresného úradu Komárno, č. živnostenského registra: 410-28676, 
miesto podnikania: Česká 2770/2, 945 01 Komárno, 
letná terasa: Rozmarínova 30,  945 01 Komárno, 
z p.č.: 2454/1, rozloha LT: predná strana: 4,05 m2, zadná strana: 16 m2. 

 
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1958/2018 
uznesenie 

k zapojeniu sa mesta Komárno do programu URBACT 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/       súhlasí  
 

  so zapojením sa mesta Komárno do programu URBACT,   
 
B/  berie na vedomie 
 

financovanie programu URBACT z Programového rozpočtu mesta Komárno v rokoch 
2019 - 2020 v celkovej  výške 50.000,-  eur, 
 

C/        schvaľuje  
 
            spoluúčasť mesta Komárno v programe URBACT vo výške 15%, t.j 7.500,- eur, 

 
C/  žiada 

    Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 
 

zapracovať výdavky programu URBACT do Programového rozpočtu na roky 2019-
2020 v zmysle bodu B/ a C/ tohto uznesenia. 

  
 
 
 
 

Ing. László Stubendek 
 primátor mesta 
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1959/2018 
uznesenie 

k Návrhu Štatútu mesta Komárno 
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/    schvaľuje  
 

Štatút mesta Komárno, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia,  
 

B/    žiada 
        Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno  
 

zverejniť Štatút mesta Komárno na webovom sídle mesta. 
 
                                                                          Termín: do 30 dní odo dňa schválenia 

 
 
 
 

 
Ing. László Stubendek 

 primátor mesta 
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