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Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok Mesta Komárno v správe Mestského 
kultúrneho strediska Komárno z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
 
Mesto Komárno v zastúpení Mestského kultúrneho strediska Komárno v zmysle § 9a), ods. 
9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., zverejňuje zámer prenajať 
nehnuteľný majetok Mesta Komárno v správe Mestského kultúrneho strediska Komárno 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  
 

- zámer prenájmu nebytových priestorov na I. poschodí budovy Dôstojníckeho 

pavilónu, na ulici Hradnej súpisné číslo 2 v k. ú. Komárno na pozemku parc. č. 1846 

o výmere 70,95 m² - zastavaná plocha v správe príspevkovej organizácie Mestské 

kultúrne stredisko, Hradná 1, 945 01 Komárno, IČO: 00059994 v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Komárno, na dobu určitú 5 rokov s 3 mesačnou výpovednou 

lehotou, pre obchodnú spoločnosť SYKY s.r.o. IČO: 45692467, so sídlom Perecká 

4/2964, 934 01 Levice, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 

oddiel Sro, Vložka číslo: 27341/N ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, 

že uvedené priestory sú dlhodobo nevyužívané, posledný prenájom bol v roku 2010, 

ako aj účelu využitia priestorov - poskytovanie poradenstva služieb v spojitosti so 

zdravým životným štýlom a harmonizáciou osobnosti, čo je v súlade s poslaním 

Mestského kultúrneho strediska. Zámerom obchodnej spoločnosti je v prenajatých 

nebytových priestoroch vytvorenie kultúrneho prostredia s možnosťou usporiadania 

kurzov vzdelávania s Agentúrou VAV Slovensko (Servis pre opatrovateľky), 

2. nájomné vo výške 50,- eur/m²/rok, celkom  3.547,50 eur/rok 

za nasledovnej podmienky: 

- zámer prenajať nebytový priestor bude zverejnený v súlade s ustanoveniami 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
Toto zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bolo 
schválené Mestským zastupiteľstvom v Komárne dňa 22. júna 2017, uznesením č. 
1341/2017. 
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