
Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnute ľnosti priamym prenájmom  
 

1. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov oznamuje Mesto Komárno svoj zámer na prenájom časti pozemku 
o výmere 452,01 m2 z parc. registra „C“ č. 1830 v k.ú. Komárno,  priamym prenájmom, 
na  dobu určitú 10 rokov za nájomné vo výške 15 % z ceny BDÚ, t.j. 10,83 eur/m2/rok, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre Európske zoskupenie územnej spolupráce 
Pons Danubii s ručením obmedzeným, IČO : 45230021, so sídlom Nám. gen. Klapku 1, 
945 01 Komárno.  

2. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov oznamuje Mesto Komárno svoj zámer na prenájom časti pozemku 
o výmere 48,60 m2 z parcely registra „C“ č. 7186/1 za nájomné vo výške 15 % z ceny 
BDÚ, t.j. 8,16 eur/m2/rok a časti pozemku o výmere 48,60 m2 z parcely registra „C“ č. 
2037 v k.ú. Komárno za nájomné vo výške 15 % z ceny BDÚ, t.j. 10,83 eur/m2/rok,   
priamym prenájmom, na dobu určitú 10 rokov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre 
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným, IČO : 
45230021, so sídlom Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno.  

3. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov oznamuje Mesto Komárno svoj zámer na prenájom časti pozemku 
o výmere 10 m2 z parc. registra „C“ č. 69 v k.ú. Komárno,  priamym prenájmom, na  dobu 
neurčitú, za nájomné vo výške 1,- eur/mesiac, celkom 12,- eur/rok, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, pre ENERGYMONTAGE s.r.o., IČO : 35927399, so sídlom Nová 
Osada 2391, 945 01 Komárno.  

4.  V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov oznamuje Mesto Komárno svoj zámer na prenájom nebytového 
priestoru so súp.č. 1372 na parc. registra „C“ č. 5846/1 v objekte Bašta II. s podlahovou 
plochou 79 m2 v k.ú. Komárno,  priamym prenájmom, na  dobu neurčitú  za nájomné vo 
výške 5,- eur/m2/rok, celkom 395,- eur/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre 
LATREND s.r.o., IČO : 46820337, so sídlom Budovateľská 31/32, 945 01 Komárno. 

5. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov oznamuje Mesto Komárno svoj zámer na prenájom nebytového 
priestoru s podlahovou plochou 370 m2 v budove Dôstojníckeho pavilónu so súp.č. 142 
na parc. registra „C“ č. 1846/3 v k.ú. Komárno,  priamym prenájmom, na  dobu určitú 5 
rokov,  za nájomné vo výške 20,- eur/m2/rok, celkom 7 400,- eur/rok, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, pre Františeka Sárköziho, IČO : 47590939,  so sídlom Eötvösova 
989/5, 945 01 Komárno. 

6. V zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov oznamuje Mesto Komárno svoj zámer na prenájom nebytového 
priestoru so súp.č. 142 na parc. registra „C“ č. 1846/2 v budove Dôstojníckeho pavilónu  
s podlahovou plochou 74 m2 v k.ú. Komárno,  priamym prenájmom, na  dobu neurčitú  za 
nájomné vo výške 600,- eur/rok, ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre Fortissima 
Group s.r.o., so sídlom Benková Potôň 367, 930 36 Horná Potôň. 

Bližšie  informácie  pre  záujemcov  poskytne  Odbor správy majetku MsÚ Komárno,                        
tel. č. 035/2851 319, 035/2851 379. 

 
 


