
Mesto Komárno 
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 

ÓZNÁM ENIE 
zámeru prédája nehnuteTnosti vo vlastníctve Mesta Komárno priamym predajom 

Uznesením Mestského zastupiteFstva v Komárne císlo 199/2015 zo dha 
21. mája 2015 v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 1 písm. c) zákona SNR c. 138/1991 
Zb. o majetku obcí vznení neskorsích predpisov bol schváleny zámer Mesta Komárno 
na predaj nehnutefnosti vo vlastníctve Mesta Komárno priamym predajom: 

Predmetom priameho prédája je: 

- novovytvorená parcela registra „C" c. 1666/39 ovymere 92 m 2, ostatná plocha, 
vytvorená geometrickym plánom c. 34373934-05/2012 z parcely registra „C" c. 1666/3 
o vymere 2721 m 2 , ostatná plocha, vedenej na LV c. 6434 v k.ú. Komárno, s vecnym 
bremenom práva prechodu v prospech správcu primárneho rozvodu pre prípad údriby 
a opravy pri havárii, najmenej za cenu vo vyske vseobecnej hodnoty majetku stanovenej 
znaleckym posudkom, minimálne celkom vo vyske 2.140,- eur, za nasledovnych 
podmienok: 

1. Cenovú ponuku na odkúpenie pozemku je mozné predlozit' písomnou formou 
v neporusenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené menő, a adresa záujemcu 
s oznacením „Cenová ponuka na odkúpenie parcely registra „C" c. 1666/39 - Neotvárat"'. 

2. Cenovú ponuku je potrebné dorucit' na adresu, Mesto Komárno, Námestie generála 
Klapku 1, 945 01 Komárno, pri osobnom dorucení do podatel'ne Mestského úradu 
Komárno, Pevnostny rad 3, 945 01 Komárno. 

3. Predlozená ponuka okrem ponúknutej hodnoty musí obsahovat': 
a) vsetky identifikacné údaje úcastníka, potrebné k vypracovaniu kúpnej zmluvy, (menő, 

priezvisko, rodné priezvisko, rodné císlo, adresa trvalého pobytu), 
b) v prípade právnickej osoby je potrebné predlozit' doklad o právnej subjektivite ( napr. 

vypis z obchodného registra nie starsi ako 3 mesiace - originál alebo úradne overená 
fotókópia). 

c) v prípade, ze sa jedná o záujemcu fyzickej osoby - podnikatel', je potrebné predlozit' 
vypis zo zivnostenského registra (nie starsi ako 3 mesiace - originál alebo úradne 
overená fotókópia), 

d) overenym podpisom potvrdené prehlásenie, ze záujemca nie je blízkou osobou podí'a 
§ 116 Obcianskeho zákonníka osobám uvedenym v § 9a ods. 6 písm a) az f) a podl'a 
ods. 7 zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorsích predpisov. 

4. Lehota na predkladanie cenovych ponúk je 17. júna 2015. 
5. Lehota na predkladanie cenovych ponúk uplynie urcenym dhom na predkladanie ponúk. 

Pri osobnom dorucení obálka musí byt' odovzdaná a zaevidovaná v podatel'ni Mestského 
úradu v Komárne, Pevnostny rad 3, najneskör do 17. júna 2015 do 16,00 hodiny. 

6. Doklady a písomnosti predlozené úcastníkmi musia byt' v slovenskom jazyku. 
7. Návrh doruceny vyssie uvedenym spösobom nemozno odvolat'. 
8. Pri priamom predaji bude úspesny záujemca, ktory podá cenovú ponuku s najvyssou 

ponúknutou cenou, ktorá nesmie byt' nizsia ako 2.140,- eur. 
9. Záujemca nemöze svoju cenovú ponuku odvolat' po uplynutí lehoty, urcenej na 

predkladanie cenovych ponúk. 
10. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojenych s úcastou na priamom 

predaji. 
11. Vyhodnotenie najvhodnejsej cenovej ponuky vykoná odborná komisia pre priamy predaj. 

Vysledok vyhodnotenia cenovych ponúk predlozí na rokovanie Mestského zastupitel'stva 
v Komárne na schválenie prevodu mestskym zastupitel'stvom. 



12. Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejsej ponuky oznámi mesto vsetkym záujemcom 
o kúpu do 30 dní od schválenia prevodu mestskym zastupitel'stvom. 

13. Lehota na zaplatenie kúpnej ceny vít'azom priameho prédája je 15 dní odo dha 
dorucenia oznámenia o schválení prédája Mestskym zastupitel'stvom v Komárne. 

14. Po zaplatení kúpnej ceny, mesto uzatvorí s vít'azom kúpnu zmiuvu. V prípade, ze vít'az 
nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote, stráca nárok na uzatvorenie zmluvy. 

15. Náklady spojené s podaním návrhu na vklad do katastra nehnutel'ností hradi kupujúci. 

Vseobecné a technické informácie o majetku, ktory je predmetom priameho prédája 
poskytne Mestsky úrad v Komárne, Oddelenie správy majetku, na adrese 945 01 Komárno, 
Pevnostny rad 3, poschodie, c. dv. 13C, tel. c. 035/2851 377. 


