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

Výpis
UZNESENIA ZO 7. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 23. MÁJA 2019

V Komárne dňa 29. mája 2019
272/2019

uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

AJ

zrušuje
uznesenie Mestského
08.02.2018,

BI

zastupiteľstva

v Komárne

č.

1676/2018

zo

dňa

schvaľuje
1.V súlade s ustanoveniami podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

- zámer predaja novovytvorenej parcely registra „C" č. 10279/11 o výmere 545
m^, zastavaná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 50984829-9/2017
z parcely registra „C“ č. 10279/10 o výmere 1346 m^, zastavaná plocha,
vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno pre Denisu Rémaiovú, i
s trvalým pobytom '
, 925 23
Jelka, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka je
vlastníčkou prevádzkovej budovy so súp.č. 47, ktorá sa nachádza na
pozemku pare. reg. “C“ č. 10280 a je priľahlý pozemok, na ktorom by
žiadateľka chcela vybudovať parkovisko, bezbariérový vstup.

2. kúpnu cenu pozemku vo výške 100% BDÚ, t.j. spolu 10.682,- eur
za nasledovných podmienok:

mesto zverejní svoj zámer predať pozemok v súlade s ustanoveniami podľa §
9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
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
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C/

Žiada
Ing. Bélu Keszgha, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru v zmysle bodu B/ 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

JUDf. Tarŕiás Varga
zástupca primátora

Za správnosť vyhotovenia: Kristína Vargová

