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

Výpis
UZNESENIA Z 30. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 16. DECEMBRA 2021

V Komárne dňa 17.decembra 2021

1538/2021 
uznesenie 

k predaju pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

N 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 pozemku, diel č. 1 o výmere 24 m^od pare. reg. „C“ č. 9615/1, 
zastavaná plocha o celkovej výmere 1711 m^, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, k parcele reg. „C“ č. 9615/2, záhrada, vedenej na LV č. 684, v k.ú. 
Komárno, vytvoreného geometrickým plánom č. 35974672-501/2021 zo dňa 
5.11.2021

pre RNDr. Lóránda Kloknera, rodeného T . ^grodeného L
s trvalým pobytom ľ' __ 945 01 Komárno, ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadaný pozemok je priľahli k pozemku pare. 
reg. „C“ č. ^^ "12, záhrade, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa a chcel by 
majetkoprávne vysporiadať pozemok,

2. kúpna cena pozemku podľa platnej BDÚ je 24,40 eur/m^ celkom po 
zaokrúhlení 586,00 eur

za nasledovných podmienok:

mesto zverejní svoj zámer predať pozemok 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,
kupujúci uhradí sumu vo výške 2 ročného nájomného vo výške 176,00 
eur, z titulu bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemku bez 
právneho titulu,
kupujúci berie na vedomie, že ak nepodpíšu kúpnu zmluvu do 120 dní 
odo dňa schválenia predaja nehnuteľností mestským zastupiteľstvom, 
uznesenie mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený predaj, 
stráca účinnosť 120-tym dňom odo dňa schválenia predaja, ak
mestské zastupiteľstvo nerozhodne pred uplynutím lehoty inak.



B/ ziada 

MESTO KOMARNO 
Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komamo 

Vyp i s
UZNESENIA Z 30. ZASADNUTIA MESTSKEHO ZASTUPITECSTVA V KOMARNE 

KONANEHO DNA 16. DECEMBRA 2021 

Mgr. Belu Keszegha, primatora mesta Komarno 

1. zabezpecit' zverejnenie zameru v zmysle bodu N tohto uznesenia,

Termin: 30 dni od schvalenia uznesenia. 

2. predlozit' na cfalsie zasadnutie MZ navrh o schvaleni predaja a kupnej
zmluvy.

Za spravnost' vyhotovenia: Kristina Vargova 
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Mgr. Bela Keszegh, v.r. 

prim·ator mesta 
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JUDr. Tamas Varga 

zastupca primatora 


