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

Výpis
Uznesenia z 3. Mestskéhozastupiteľstva v Komárne 

KONANÉHO DŇA 31. JANUÁRA 2019

V Komárne dňa 6. februára 2019
81/2019

uznesenie
k prenájmu nebytových priestorov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ 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 v dome Zichyho paláca so súp.č. 
1044 na pare. registra „C“ č. 29/1, vedených na LV 6434 v k.ú. Komárno :

- expozičné a výstavné priestory na poschodí s podlahovou plochou 510 m^,
- pracovné priestory na poschodí a na prízemí s podlahovou plochou 250 m^,
- depozitárne priestory na poschodí a na prízemí s podlahovou plochou 86 m^,
- ostatné priestory, a to hygienické zariadenia, schodištia, chodby s podlahovou 

plochou 544 m^,
spolu o výmere : 1390 m*, na dobu určitú 5 rokov, s 3 mesačnou 
výpovednou lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre Podunajské 
múzeum v Komárne, IČO : 36 102 881, so sídlom Palatínova ul. 13, 945 01 
Komárno, nakoľko na uvedené priestory od 01. mája 2014 je uzatvorená 
zmluva o výpožičke do 30. apríla 2019, priestory boli rekonštruované 
z finančných prostriedkov múzea a v priestoroch sa nachádzajú expozičné, 
výstavné, depozitárne a pracovné priestory múzea,

2. nájomné vo výške 40,- eur/m^/rok, celkom 55.600,- eur/rok za nasledovných 
podmienok:

- príjmy z nájomného mesto Komárno použije na opravu resp. rekonštrukciu 
hlavne strechy a fasády budovy, v ktorej sa nachádzajú prenajaté priestory,

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

BI žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia

2. predložiť na ďalšie zasadnutje MZjávrh o schválení zmluvy o nájme.

Mgr. BélaT^eszegh, v.r.
prmrtatQT mesta

Za správnosť vyhotovenia: Kristína Vargová

JUDr. Tamás Varga
zástupca primátora


