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

Výpis
UZNESENIA Z 11. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 30. OKTÓBRA 2019

V Komárne dňa 04. novembra 2019.
513/2019

uznesenie
k žiadosti o predaj pozemkov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ zrušuje

uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 1167/2017 zo dňa 09.03.2017, 
1372/2017 zo dňa 28.09.2017 a 1964/2018 zo dňa 13.09.2018,

B/

C/

schvaruje
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 pozemkov, parcela registra „C“ č. 6624 o výmere 94 m^, 

zastavaná plocha, parcela registra „C“ č. 6625 o výmere 159 m^, zastavaná 
plocha a parcela reg. „C“ č. 6626 o výmere 368 m^, záhrada, vedených na LV č. 
6434 v k.ú. Komárno,

pre Níkolasa Hegedúsa, rodeného narodeného trvalým
pobytom ' , 945 01 Komárno, ako prípad hodný osobitného
zreteľa, z dôvodu, že ako spoluvlastník rodinného domu so súp. č. 2000, vedeného 
na LV č. 777 v podiele 13/36 k celku má záujem o usporiadanie majetkovoprávnych 
vzťahov pod stavbou a priľahlých pozemkov ku stavbe a ostatní spoluvlastníci 
rodinného domu na základe čestného prehlásenia nemajú záujem o odkúpenie 
pozemku pod rodinným domom ani priľahlého pozemku.
2. kúpnu cenu vo výške 40 % z ceny podľa platnej BDÚ, t.j. 15,12 eur/m^, 

celkom 9.389,•• eur,
za nasledovnej podmienky:
- mesto zverejní svoj zámer predať pozemky 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,

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.
Termín; 30 dní od schválenia uznesenia.

2. predložiť na ďalšie zasadnutifidSíZi=íáyrh o schválení predaja.

Mgr. Béía Keszegh, v.r.
primátor mesta

Za správnosť vyhotovenia: Kristína Vargová

JUDiťTamás Varga
zástupca primátora


