
MESTO KOMÁRNO 
Námest ie generála K lapku 1, 945 01 Komárno 

V ý p i s 
z uznesenia z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 

konaného dňa 13. movembra 2012 

V Komárne dňa 21. novembra 2012 
903/2012 

uznesenie 
k návrhu na schválenie zámeru predaja rodinného domu 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne 

A/ konštatuje, že 

žiadateľ má uzatvorenú nájomnú zmluvu o prenájom rodinného domu a tento dom 
s pozemkami užíva dlhodobo, 

BI schvaľuje 

1. vsúlade s § 9a, ods.8 písm. e/ zákona NR S R č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov zámer predaja rodinného domu z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, na adrese Ul. práce 37 v Komárne so súpisným číslom 435 na 
parcele registra „C" č. 7253/1, pozemku pare. registra „C" č. 7253/1 o výmere 254 
m 2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je rodinný dom postavený a pozemku 
pare. registra „C" č. 7253/2 o výmere 124 m 2 , zastavané plocha a nádvoria, ktorý je 
priľahlým pozemkom, vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre dlhodobého 
nájomcu, Ing. Ernesta Korcseka, rodeného Korcseka, narodeného 27.6.1944, 
trvalým pobytom Ul. práce 435/37, 945 01 Komárno, s vecným bremenom, nakoľko 
na pozemku pare. registra „C" č. 7253/2 sa nachádza kanalizačný zberač DN 1800 
mm, za kúpnu cenu 22 200,00 eur, za nasledovných podmienok: 

- mesto zverejní svoj zámer predať rodinný dom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona N R S R č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

C/ ukladá 
Mestskému úradu v Komárne 

1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B/ tohto uznesenia, 
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

Zodpovedný : prednosta MsÚ 

2. predložiť na schválenie uzatvorenie kúpnej zmluvy na ďalšie zasadnutie MZ. 
Zodpovedný : prednosta MsÚ 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Kristína Nagyova 

MUDr. Anton Marek 
primátor mesta 

(j 

Ing. Béla Szabó 
zástupca primátora mesta 


