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

Výpis
Uznesenia z 3. Mestského zastupiteľstva v Komárne 

KONANÉHO DŇA 31. JANUÁRA 2019

V Komárne dňa 6. februára 2019
83/2019

uznesenie
k prenechaniu nehnuteľného majetku mesta Komárno v správe Mestského 

kultúrneho strediska Komárno do nájmu

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

N 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 nehnuteľnosti, budovy kultúrneho domu v Novej Stráži so 

súp. č. 259 nachádzajúci sa na pare. registra „C“ č. 59 a pozemok pare. 
reg. „C“ č. 59 o výmere 702 m^, zastavaná plocha, vedených na LV č. 2123 
v k.ú. Nová Stráž v správe Mestského kultúrneho strediska (ďalej len MsKS), 
IČO : 059994, so sídlom Hradná č. 1, 945 01 Komárno, v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Komárna, na dobu určitú, t.j. 25 rokov, pre Občianske 
združenie ÉS Polgári Társulás, IČO : 42 043 158, so sídlom Nová Stráž 
Hlavná 34, 945 04 Komárno, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na obnovu kultúrneho domu, 
ktorý je vo veľmi zlom technickom stave a následne vykonať jeho obnovu, 
zabezpečenia nácvikov a predstavenia ochotníckeho divadelného súboru ÉS 
SZINHÁZ a naďalej zabezpečovať aj kultúrnu činnosť pre občanov Novej 
Stráže,

2. nájomné vo výške 270,- eur/mesiac, celkom 3.240,- eur/rok 
za nasledovných podmienok :

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

- nájomný vzťah so Slovenskou poštou a.s. na nebytový priestor v predmetnej 
nehnuteľnosti ostane zachovaný,

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno

BI

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu A/ tohto uznesenia.

Termín : 30 dní od schválenia uznesenia.

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

Mgr. Béla Kp^egh, v.r.
^esta

Za správnosť vyhotovenia: Kristína Vargová

JUur. Tamás Varga
zástupca primátora


