
Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnute ľnosti 
 

Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/18 o výmere 29 m2, zast. 
plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú, pre J.P., trvalým pobytom 
945 01 Komárno,  za nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ,  3,84 eur/m2/rok, celkom 
111,36 eur/rok. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 
 

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnute ľnosti 
 

Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/9 o výmere 29 m2, zast. 
plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú, pre Creditbroker 
Accountant, s.r.o., IČO 46547355, so sídlom Komenského 265/30, 945 01 Komárno,  za 
nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ,  3,84 eur/m2/rok, celkom 111,36 eur/rok. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 
 

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnute ľnosti 
 

Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/8 o výmere 26 m2, zast. 
plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú, pre P.K., trvalým pobytom 
851 10 Bratislava,  za nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ,  3,84 eur/m2/rok, celkom 
99,84 eur/rok. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 
 

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnute ľnosti 
 

Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/20 o výmere 19 m2, zast. 
plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú, pre B.K., trvalým pobytom 
943 54 Svodín a S.K., trvalým pobytom Diósd, Maďarsko,  za nájomné vo výške 15 % z ceny 
podľa BDÚ, 3,84 eur/m2/rok, celkom 72,96 eur/rok. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnute ľnosti 
 

Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/16 o výmere 30 m2, zast. 
plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú, pre G.K. a manž. A.K., 
obaja trvalým pobytom 851 10 Bratislava,  za nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ, 
3,84 eur/m2/rok, celkom 115,20 eur/rok. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 

 
Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnute ľnosti 

 
Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/15 o výmere 26 m2, zast. 
plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu neurčitú, pre F.P., trvalým pobytom 
943 54 Svodín,  za nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ, 3,84 eur/m2/rok, celkom 
99,84 eur/rok. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 
 

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnute ľnosti 
 

Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 9520/17 o výmere 13 m2, zast. 
plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno pre S.T., trvalým pobytom 925 26 Senec,  za 
nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ, 3,84 eur/m2/rok, celkom 49,92 eur/rok. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 

 
Zverejnenie zámeru mesta na predaj nehnute ľnosti 

 
Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, predaj pozemku parcely registra „C“ č. 7411/15 o výmere 187 m2, ost. 
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-43/2014 z parc. registra „C“ č. 7411/1 
o výmere 1870 m2, zast. plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Ľ.K., trvalým 
pobytom 945 01 Komárno,  za kúpnu cenu pozemku podľa platnej BDÚ vo výške            
49,30 eur/m2, celkom 9 219,10 eur. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 
 
 

 
 



 
Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnute ľnosti 

 
Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, prenájom pozemku, novovytvorenej parcely registra „C“ č. 10184/2 
o výmere 60 m2, zast. plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33938458-65/2015 
z parcely registra „C“ č. 10184/2 o výmere 9155 m2, zast. plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre P.M. a manž. V.M., 
obaja trvalým pobytom 945 01 Komárno,  za nájomné vo výške 15 % z ceny podľa BDÚ, 
4,51 eur/m2/rok, celkom 270,60 eur/rok. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 
 

Zverejnenie zámeru mesta na predaj nehnute ľnosti 
 

Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, predaj nebytovej budovy so súp.č. 2434 spolu so všetkými súčasťami 
a príslušenstvom, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Ing. Š. Ch., trvalým pobytom 945 
04 Nová Stráž,  za kúpnu cenu v celkovej hodnote 120 000,- eur, vyjadrenú vo forme 
odvedených rekonštrukčných prác na materskej škole so súp.č. 474 v k.ú. Nová Stráž 
a dodávky 50 ks bicyklových regálov spolu s osadením do betónu. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 
 

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnute ľnosti 
 

Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, prenájom nebytových priestorov s podlahovou plochou 106,70 m2 
v budove Dôst.pavilónu v Komárne so súp.č. 142 na parc. registra „C“ č. 1846/3, vedenej na 
LV 6434 v k.ú. Komárno, na dobu určitú 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou, pre 
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, IČO : 31 755 194, so sídlom Cesta na Červený most 
6, 814 06 Bratislava,  za nájomné vo výške 8,30 eur/m2/rok, celkom 885,61 eur/rok. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 
 

Zverejnenie zámeru mesta na predaj nehnute ľnosti 
 

Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa predaj pozemku parcely registra „C“ č. 3678/1 o výmere 1195 m2, zast. 
plocha, vedeného na LV 6434 v k.ú. Komárno s vecným bremenom, pre V.R., trvalým 
pobytom 945 01 Komárno,  za kúpnu cenu 12 800,- eur. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 
 

 
 



Zverejnenie zámeru mesta na predaj nehnute ľnosti 
 

Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e)  ako prípad hodný 
osobitného zreteľa predaj pozemku novovytvorenej parc. registra „C“ č. 3007/19 o výmere 11 
m2, ost. plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 22708758-43/2005 z parcely registra „C“ 
č. 3007/7 o výmere 566 m2, zast. plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno pre Marina – 
alt., spol. s r.o., IČO 18046541, so sídlom Platanová alej 2435, 945 01 Komárno,  za kúpnu 
cenu pozemku podľa BDÚ vo výške 48,76 eur/m2, celkom   536,36 eur. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 
 

Zverejnenie zámeru mesta na predaj nehnute ľnosti 
 

Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e)  ako prípad hodný 
osobitného zreteľa predaj pozemku novovytvorenej parc. registra „C“ č. 2474/3 o výmere 19 
m2, ostatná  plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 35974672-320/2010 z parcely 
registra „C“ č. 2474/2 o výmere 1006 m2, ostatná plocha, vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno pre F.Cs., trvalým pobytom 945 01  Komárno,  za kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ 
vo výške 53,50 eur/m2, celkom 1016,50 eur. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 
 
 

Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnute ľnosti 
 

Mesto Komárno oznamuje svoj zámer v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 9 písm. c) ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, prenájmu nebytových priestorov  s podlahovou plochou 79 m2, na adrese 
Ul. priateľstva v Komárne „Ľavé krídlo retranchementu – 1, kazamatná miestnosť 3/5“ 
v objekte Bašta II., so súp. č. 1372 na parc. reg. „C“ č. 5846/1, vedenej na LV 6434 v k.ú. 
Komárno, na dobu určitú, 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou,  pre Beátu Kubicovú, 
podnikateľku, obchodným menom Beáta Kubicová, miesto podnikania Vodná ul. 2896/34, 
IČO 33 939 632,  za nájomné vo výške 24,- eur/m2/rok, celkom 1 869,-  eur/rok. 
 
Bližšie informácie poskytnú na Mestskom úrade Komárno, kanc. č. 13 C, alebo na tel. č. 
035/2851319. 
 
 


