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Výpis
UZNESENIA Z 8. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 27. JÚNA 2019

V Komárne dňa 03. júla 2019

357/2019
uznesenie

k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

AJ schvaruje

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, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11881/2 
o výmere 35 m^, ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom 
č. 35974672-131/2019 z parcely registra „C“ č. 11881 o výmere 9034 m^, 
vodná plocha, a novovytvorenej parcely registra „C“ č. 11881/3 o výmere 61 
m^, ostatná plocha vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-245/2019 z 
parcely registra „C“ č. 11881 o výmere 9034 m^ vodná plocha vedenej na LV 
č. 6434 v k.ú. Komárno, pre Ernô Pappa, rodeného . narodeného

s trvalým pobytom Patince, ako prípad
hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ je vlastníkom pozemku parcely 
registra „C“ č. 11879/4, na ktorej sa nachádza sociálna budova č. 11879/12 vo 
vlastníctve žiadateľa.

2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 24,40 eur/m^, celkom 2.342,40 eur, 
za nasledovných podmienok:

- mesto zverejní svoj zámer predať pozemky 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,

- z dôvodu povinnosti posúdenia, či predajom dôjde k poskytnutiu 
štátnej

alebo minimálnej pomoci, sa pred podpisom Kúpnej zmluvy vyhotoví 
znalecký posudok na predmet predaja; cenu znaleckého posudku hradí 
kupujúci,
kupujúci berie na vedomie a súhlasí s vydaním bezdôvodného 
obohatenia mestu Komárno za užívanie pozemku bez právneho titulu po 
dobu 2 rokov spätne.
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B/ Žiada
Mgr. Béiu Keszegha, primátora mesta Komárno

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 predaja a kúpnej 
zmluvy.

Mgr. Béla Keszegh, v.r.
primátor mesta

zástupca primátora

Za správnosť vyhotovenia: Kristína Vargová


