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

Výpis
UZNESENIA Z 22. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 10.DECEMBRA 2020

V Komárne dňa 14. decembra 2020
1073/2020

uznesenie
k prenechaniu časti nehnuteFného majetku mesta Komárno v správe Mestského
kultúrneho strediska Komárno do nájmu
Mestské zastupiteľstvo v Komárne

N

konštatuje, že
je uzatvorená Zmluva o nájme nebytového priestoru o výmere 50 m^ z
nehnuteľnosti, budovy kultúrneho domu v Novej Stráži so súp.č. 259
nachádzajúci sa na pare. registra „C“ č. 59/2 o výmere 354 nŕ, zastavaná
plocha, vedenej na LV č. 2123 v k.ú. Nová Stráž, medzi Slovenskou poštou, a.s.
ako nájomcom a
Mestský kultúrnym strediskom (ďalej len MsKS), ako
prenajímateľom, ktorej platnosť konči 31.12.2020,

B/

schvaľuje
predĺženie doby nájmu do 28.2.2021 formou Dodatku č. 5 k Zmluve o nájme,
uzatvorenej medzi Slovenskou poštou, a.s. ako nájomcom a Mestský kultúrnym
strediskom Béni Egressyho Komárno (ďalej len MsKS), ako prenajímateľom,

C/

schvaľuje
1. v súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- zámer prenájmu nebytových priestorov o celkovej výmere 50 m^ z
nehnuteľnosti, v stavbe „kultúrny dom“, súp. číslo 259, ktorá je postavená na
parcele registra „C“ číslo 59/2 o výmere 354 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, evidovanej na LV č. 2123, na Správe katastra Komárno, okres
Komárno, Obec Komárno, katastrálne územie Nová Stráž, v správe Mestského
kultúrneho strediska Béni Egressyho Komárno, IČO: 00059994, so sídlom
Hradná č. 1, 945 01 Komárno, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno, na
dobu neurčitú s účinnosťou od 1.3.2021 pre:
Slovenská pošta, a.s.. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:
36631124, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu zachovania kontinuity
poskytovania služieb v pôsobnosti prenajímateľa pre obyvateľov mestskej časti
Nová Stráž.
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2. nájomné vo výške 16,59
nasledovných podmienok;
-

Dl

EUR/m2/rok, celkom 829,50 EUR/ročne, za

nájomca sa zaväzuje uhrádzať všetky služby spojené s nájmom
predmetnéhonebytového priestoru,
mesto zverejní svoj
zámer prenajať časť nehnuteľnosti z dôvodu
hodného 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,

žiada
Mgr. Béiu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu C/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.
2. predložiť na ďalšie zasadnutie MZ návrh o schváleni prenájmu
nehnuteľnosti.

časti

Mgr. Béla Keszegh, v.r.
primátor mesta

zástupca primátora

Za správnosť vyhotovenia: Kristína Vargová

