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

Výpis
UZNESENIA ZO 7. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 23. MÁJA 2019

V Komárne dňa 29. mája 2019

274/2019
uznesenie

k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o predaj nebytového priestoru

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

N

B/

schvaľuje
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;

nebytového priestoru s podlahovou plochou 19,68 m^ v obytnom dome 
v Komárne so súpisným číslom 1116 pare. reg. „C“ č. 2117/2, zastavaná 
plocha a nádvorie, spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastníckeho podielu 
k pozemku; podiel 1932/89191, vedených na LV č. 10770 v k.ú. Komárno,

- spoluvlastníckeho podielu na pozemku pare. reg. „C“ č. 2117/1 vedeného na 
LV č. 10770 v k.ú. Komárno, podiel: 1932/89191, s vecným bremenom práva 
prechodu pre vlastníka nebytového priestoru nachádzajúceho sa na pare. 
reg. „C“ č..2117/3 so s.č.420 
pre Mgr. Patrika Rumana,
trvalým pobytom 945 05 Komárno, ako pripad
osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ má vo vlastníctve nebytový 
priestor na pare. reg. „C“ č. 2117/2 ktorý má spoločnú strechu so žiadaným 
nebytovým priestorom.

2. kúpnu cenu pozemku podľa znaleckého posudku Ing. Jozefa Szabóa pod 
číslom 46/2019 zo dňa 29.04.2019, je vo výške 7000,- eur, za nasledovných 
podmienok:

mesto zverejní svoj zámer predať nehnuteľnosť v súlade s ustanoveniami 
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu N tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

2. predložiť na ďalšie zasadnutie ^^Z-Toáyt^ o schválení predaja a kúpnej
zmluvy.

Za správnosť vyhotovenia: Kristína Vargová

Mgr. Béja l^szegh, v.r.
r mesta

JUDr. Tamás Varga
zástupca primátora


