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MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

Výpis
UZNESENIA Z 28. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 23. SEPTEMBRA 2021

V Komárne dňa 27. septembra 2021
1429/2021
uznesenie

k žiadosti o prenájom nebytového priestoru

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

N schvaruje

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

- zámer prenájmu nebytovej budovy s celkovou podlahovou plochou 58 m^, 
vedenej na LV č. 934 vk.ú. Nová Stráž so súp.č. 166 na pare. reg. „C“ č. 
1712/77,

pre Poľovnícke združenie Nová Stráž so sídlom ul. Práce 14, 945 01 
Komárno, IČO: 35 594 926, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednú 
lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko poľovnícke združenie 
uvedenú nebytovú budovu užíva dlhé roky pre potreby činnosti ako 
schôdzková činnosť, odborné školenia, vyhodnocovanie spoločných 
poľovačiek a podobne, a udržiava a podľa potreby ju opravuje na vlastné 
náklady

2. nájomné vo výške 1,00 eur/rok
za nasledovných základných podmienok:

- nájomca sa zaväzuje, že akúkoľvek opravu vyššie uvedenej budovy hradí 
z vlastných nákladov,

- nájomca berie na vedomie, že v prípade nepodpísania nájomnej 
zmluvy do 60 dní odo dňa schválenia prenájmu nehnuteľností 
mestským zastupiteľstvom, uznesenie mestského zastupiteľstva, 
ktorým bol schválený prenájom, stráca účinnosť 60*tym dňom odo 
dňa schválenia prenájmu, ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne 
pred uplynutím lehoty inak,

- mesto zverejní svoj zámer prenajať nehnuteľnosť ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.
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C/ Žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/a B/ tohto uznesenia,

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schválení zmluvy o nájme.

Mgr. Béla Keszegh, v.r.
primátor mesta
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JUDr. Támás Varga

zástupca primátora

Za správnosť vyhotovenia: Kristína Vargová


