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V Komárne dňa 02. júla 2021
1344/2021
uznesenie
k žiadosti o prenájom časti pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne

AJ

schvaruje
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 časti pozemku, parcely registra „C“ č. 1818/9 o výmere
18,5 m^, zastavaná plocha, vedenej na LV č. 6434 vk.ú. Komárno ako
prípad hodný osobitného zreteľa, na dobu neurčitú, s trojmesačnou
výpovednou lehotou,
pre organizáciu Stará pevnosť Komárno n.o., so sídlom Roľníckej školy
1519, 945 01 Komárno, IČO: 42 052 238, organizácia zaregistrovaná dňa
11.09.2006 na Krajskom úrade v Nitre pod č. WS/NO-31/2006, nakoľko sa
jedná o pozemok, z ktorého vedie prístup do pivničných priestorov
v kasárenskej budove Novej pevnosti v Komárne,
- nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ 7,40 eur/m^/rok, celkom 137,00
eur/rok,
za nasledovných podmienok:

-

nájomca berie na vedomie, že v prípade nepodpísania nájomnej
zmluvy do 60 dní odo dňa schválenia prenájmu nehnuteľností
mestským zastupiteľstvom, uznesenie mestského zastupiteľstva,
ktorým bol schválený prenájom, stráca účinnosť 60-tym dňom odo
dňa schválenia prenájmu, ak mestské zastupiteľstvo nerozhodne
pred uplynutím lehoty inak,
mesto zverejní svoj zámer prenajať 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.
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B/

Žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu AJ 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

