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

Výpis
UZNESENIA z 24. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 

KONANÉHO DŇA 18. MARCA 2021

V Komárne dňa 22. marca 2021

1185/2021
uznesenie

k žiadosti o prenájom nebytového priestoru

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ schvaľuje

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 nebytového priestoru, časti kasárenskej budovy Novej 
pevnosti v Komárne, „Mestské ľavé krídlo“ s celkovou podlahovou plochou 
387,34 m^, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno ako ostatný objekt so súp.č. 
3703 na pare. reg. „C“ č. 1818/11:
a) remeselný pivovar výrobno-obchodno skladová časť, 1. np 287,89 m^,
b) remeselný pivovar, 2. np99,45 m^,
pre Stará pevnosť Komárno n.o. so sídlom Roľníckej školy 1519, 945 25 
Komárno, IČO : 42 052 238, organizácia zaregistrovaná dňa 11.09.2006 na 
Krajskom úrade v Nitre pod č. WS/NO-31/2006 na dobu neurčitú 
s trojmesačnou výpovednú lehotou, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 
nakoľko zámerom neziskovej organizácie Stará pevnosť, n.o.Komárno je 
komplexná rekonštrukcia časti objektu kasárenskej budovy s cieľom zriadenia 
remeselného pivovaru „Kamarum,

2. nájomné vo výške 15,00 eur/m^/rok, celkom 5.810,00 eur/rok

za nasledovných podmienok :
- predpokladaná výška nákladov na rekonštrukčné práce a samotný rozsah 

rekonštrukčných prác musia byť vopred odsúhlasené prenajímateľom,
- režijné náklady hradí nájomca,
- investície a rekonštrukčné práce vykonané na predmete nájmu po 

ukončení nájomnej doby sa stanú vlastníctvom mesta Komárno,
- nájomca sa zaviaže postupovať v súlade so zákonom číslo 49/2002 Z.z. 

o ochrane pamiatkového fondu,
- rekonštrukčné práce nájomca vykoná v súlade s Rozhodnutím 

Pamiatkového úradu Nitra číslo NR-07/2621-2/11622/THT zo dňa 14. 
decembra 2007, vydaného k zámeru komplexnej pamiatkovej obnovy 
NKP - Protiturecká pevnosť,

- náklady na vykonanie architektonicko-historických, urbanisticko- 
historických a archeologických výskumov a ďalších povinností 
vyplývajúcich z uvedeného Rozhodnutia pamiatkového úradu Nitra znáša 
nájomník,

- náklady súvisiace s bezpečnostným zabezpečením prenajatej časti počas 
stavby a prenájmu znáša nájomník,

- napojenie na inžinierske siete vybuduje nájomník na vlastné náklady, 
nájomca nie je oprávnený dať prenajaté priestory do prenájmu tretej 
osobe.
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- mesto zverejní svoj zámer prenajať nebytové priestory a pozemok ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ustanoveniami podľa § 9a 
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov,

C/ žiada
Mgr. Béiu Keszegha, primátora mesta Komárno

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

Termín: 30 dní od schválenia uznesenia.

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

Mgr. Béla Keszegh, v.r.
primátor mesta

zástupca primátora

Za správnosť vyhotovenia: Kristína Vargová


