
     Mesto Komárno   
  Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno 

 
 

OZNÁMENIE 
zámeru predaja nehnute ľností formou obchodnej verejnej sú ťaže: 

 
Uznesením Mestského zastupite ľstva v Komárne číslo 904/2012 zo d ňa 13. novembra 
2012 bol schválený zámer Mesta Komárno na predaj ne hnute ľností formou obchodnej 
verejnej sú ťaže pod ľa ust. §9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a  § 281 až 288 Obchod ného zákonníka 
 
 
 
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je predaj nasledovného majetku: 

 
1. rodinný dom na Ul. práce 35 v Komárne so súpisným číslom 434, na pozemku parc. 

registra „C“ č. 7252/1,  pozemku parc. registra „C“ č. 7252/1 o výmere 264 m2, 
zastavané plochy a nádvoria a priľahlého pozemku – zastavané plochy a nádvoria na  
parc. registra „C“ č. 7252/1 o výmere  122 m2 , vedených na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 20 800,- eur, 
ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
2. 2 – izbový byt na prízemí na Ul. mieru 24/2 v Komárne so súpisným číslom 1387 na 

parcele registra „C“ č. 5757, so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 5757 o výmere 
506 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na 
LV č. 8880 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 
15 400,-  eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
3. 3 – izbový byt na IV. poschodí na Hlavnej ul. 27/17 v Komárne, časť Ďulov Dvor so 

súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú.  
Komárno, s  vyvolávacou cenou  podľa znaleckého  ocenenia  vo výške  11 200,- eur, 
ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
4. 3 – izbový byt na III. poschodí na Hlavnej ul. 27/15 v Komárne, časť Ďulov Dvor so 

súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym podielom na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, vedený na LV č. 8766 v k.ú. 
Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého ocenenia vo výške 12 300,- eur, 
ktorá je zároveň najnižším podaním, 

 
5. 2 – izbový byt na prízemí na Palatínovej ul. 34/5 v Komárne so súpisným číslom 1076 

na parcele registra „C“ č. 2025/1, so spoluvlastníckym podielom na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu, so spoluvlastníckym podielom na pozemku 
parc. registra „C“ č. 2025/1 o výmere 814 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 
je obytný dom postavený a so spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. registra 
„C“ č. 2025/2 o výmere 538 m2, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je priľahlým 
pozemkom, vedený na LV č. 9289 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa 
znaleckého ocenenia vo výške 7 400,- eur, ktorá je zároveň najnižším podaním. 

 
 
 



Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže, vrátane lehoty na predkladanie návrhov, 
sú zverejnené: 

•  na úradných tabuliach mesta,  
•  na internetovej stránke mesta: www.komarno.sk. 

 
Vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže ako aj vzor súťažného návrhu 

zmluvy, v písomnej resp. elektronickej forme poskytne Mestský úrad v Komárne, Bytové 
oddelenie, na adrese  945 01 Komárno, Pevnostný rad 3, prízemie, č.dv. 2A,  tel. č. 
035/2851 363.  

Všeobecné a technické informácie ako aj obhliadku majetku, ktorý je predmetom 
obchodnej verejnej súťaže, je možné dohodnúť na vyššie uvedenej adrese, resp. telefónnom 
čísle. 
 
 
         
  

MUDr. Anton Marek 
                        primátor mesta  


