
MESTO KOMÁRNO 
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 

V ý p i s 
z UZNESENIA ZO 14. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 10. DECEMBRA 2015 - POKRAČOVANIE 14. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 17. DECEMBRA 2015 

V Komárne dňa 04. januára 2016 

511/2015 
uznesenie 

k žiadosti o prenájom pozemku 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ schvafuje 

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 časti pozemku o výmere cca 160,00 m 2 z parcely registra „C" č. 
348 o výmere 1128 m 2 , ostatná plocha, vedeného na LV 6434 v k ú. Komárno ako 
prípad hodný osobitného zreteľa na dobu určitú 15 rokov, s trojmesačnou 
výpovednou lehotou, 

pre ASKARA, s.r.o., IČO 36554987, so sídlom Komenského 22, 945 01 Komárno, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 
14171/4, nakoľko pozemok sa svojím umiestnením nachádza pred pozemkom vo 
vlastníctve žiadateľa a na ktorom chce vytvoriť parkovacie miesta pre verejnosť, 

2. nájomné vo výške celkom 100,- eur/rok, 

za nasledovných podmienok : 

nájomca vybuduje parkovisko pre 14 vozidiel, ktoré pre verejnosť nebude 
obmedzené a bude bezodplatné. Výška predpokladaných nákladov podľa 
rozpočtu cca 16.800,- eur bez DPH, 
nájomca upraví terajší vzjazd v súlade s normou parkoviska a križovatky. 
Predpokladané náklady podľa rozpočtu cca 900,- eur bez DPH, 
nájomca vybuduje zvýšený priechod pri existujúcom prejazde pre chodcov 
v hodnote cca 3.300,- eur bez DPH, 
nájomca zabezpečí naviazanie 2 najbližších priechodov. Výška 
predpokladaných nákladov podľa rozpočtu 1700,- eur bez DPH, 
nájomca v budúcnosti pouvažuje na vytvorení viac parkovacích miest, 
nájomca prenajatú plochu upresní na základe vypracovanej projektovej 
dokumentácie - štúdie statickej a dynamickej dopravy na ulici Komenského, 
zmluva o nájme bude uzatvorená po upresnení prenajatej plochy, 

BI žiada 
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu AJ tohto uznesenia, 

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 
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MESTO KOMÁRNO 
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 

V ý p i s 
z UZNESENIA zo 14. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA v KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 10. DECEMBRA 2015 - POKRAČOVANIE 14. ZASADNUTIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE KONANÉHO DŇA 17. DECEMBRA 2015 

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

Ing. László Stubendek v.r. 
primátor mesta 

Za správnosť vyhotovenia: Zsuzsanna Molnár 
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