
           MESTO KOMÁRNO              
                    Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Mgr. Imre Andruskó
poslanec MZ Komárno
Ružová ul.1
945 01 Komárno

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo    Vybavuje                   Komárno 
54191/45142/OOP/2015 25. augusta 2015

Vec:  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
25.06.2015

Dňa  25.06.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Ohľadom článku zverejneného v denníku Új Szó dňa 3. júna 2015, podľa ktorého 
prebieha  približne  30  právnych  konaní  voči  tým,  ktorí  neoprávnene  používajú 
pozemky  mesta.  Konkrétne  voči  ktorým  osobám,  alebo  firmám  bolo  začaté 
konanie, a s akými výsledkami? Ešte voči koľkým osobám plánuje mesto začať 
konanie?  Mesto  má údajne  rozpočet  na príjmy zo spätného  vysporiadania  za 
neoprávnené  užívanie   pozemkov  vo  vlastníctve  mesta  tretími  osobami  bez 
právneho titulu. Aké príjmy  očakáva z tohto mesto? 

2. V koľkých  prípadoch  žiadalo  mesto  spätne  nájomné  za  neoprávnené  užívanie 
pozemkov, v akej výške a za ktoré roky? Koľko právnych konaní prebieha? V akej 
výške sú súdne trovy a koľko odmien bolo zaplatených právnikom doteraz?

3. Ohľadom  zmenených  „Zásad  upravujúcich  postup  mesta  Komárno  v prípade 
užívania pozemkov vo vlastníctve mesta tretími osobami bez právneho titulu“ sa 
vyskytli  právne výhrady voči tomuto uzneseniu,  ktoré potvrdili  aj  piati  nezávislí 
právnici.  Žiadam  písomné  vyjadrenie  týchto  piatich  nezávislých  právnikov 
a taktiež informáciu, či už bolo doručené vyjadrenie prokurátora v tejto veci.

4. Koľko  platných  nájomných  zmlúv  má  mesto  na  základe  15%  BDÚ?  Koľko 
takýchto  nájomných  zmlúv  s 15% BDÚ uzatvorilo  mesto  od  roku  2013,  koľko 
v inej sume a na aké veľké pozemky?

5. Ako vyriešili alebo riešia nevysporiadané pozemky ostatné okolité mestá? Riešia 
ich  na základe akých princípov:  na základe ocenenia,  BDÚ alebo na základe 
iných  princípov?  Pri  vysporiadaní  žiadajú  mestá  poplatok  za  neoprávnené 
užívanie pozemkov dva roky spätne?

6. Prebiehajú rokovania aj vo veci Európskeho nádvoria, boxerského klubu, vodárne 
alebo aj s Nitrianskym samosprávnym krajom? V akej výške žiada od nich mesto 
neuhradené poplatky,  a za aké obdobie? Plánuje  mesto začať právne konanie 
voči nim? 

Vzhľadom na Vašu ústnu žiadosť o písomnú odpoveď, nižšie uvádzam odpovede na 
Vami položené otázky:

1. Časť  otázky  zodpovedaná  v bode  2.  V rozpočte  mesta  Komárno  za  rok  2015 
podľa  vyjadrenia  vedúceho  ekonomického  odboru nie  sú  plánované  príjmy zo 
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spätného  vysporiadania  za  neoprávnené  užívanie  pozemkov  vo  vlastníctve 
mesta.

2.

p.
č.

meno, názov suma v 
€

za obdobie stav procesu poznámka

1. Mgr. Michaela 
Glončáková

262,- od 21.10.2013 
do 22.01.2014

ukončený -  
uhradená

 Mimosúdne 
vysporiadanie

2. Andrej Eőllős 5 741,02 čiastočne 
uhradená -  vo 
výške  3358,88 
€

Na základe rozhodnutia 
súdu 

3. Danuta Szilárdová 2524,02 rok: 2012 a 2013  súdny proces
4. Mgr. Michal  

Riszdorfer
Bc. Richard 
Riszdorfer

od 01.07.2013 do 
podpísania 
nájomnej resp. 
kúpnej zmluvy

Žiadali riešiť 
užívanie 
pozemku bez 
právneho titulu 
mimosúdnou 
cestou, listom 
zo dňa 
19.05.2015 

5. NOE s.r.o. 19 218,-  rok 2012 a 2013   súdny proces
6. GOLDBERG s. r. o, od roku 2013  do 

podpísania 
nájomnej resp. 
kúpnej zmluvy

súdny proces  

7. Ladislav Kopša od roku 2013  do 
podpísania 
nájomnej resp. 
kúpnej zmluvy

súdny proces

8.. Július Dobosi. od roku 2013  do 
podpísania 
nájomnej resp. 
kúpnej zmluvy

súdny proces

9. Branislav Daráš 
a Jindřich Hradil

1560,59 od 13.05.2013 do 
10.03.2015

súdny proces

Súdny poplatok za podanie návrhu sa platí vo výške 6% z hodnoty sporu (z istiny) 
min.   16,50  €  a max.  16.596,50  €.  Každý  účastník  platí  trovy  konania,  ktoré 
vznikajú jemu osobne. V prípade úspešnosti v súdnom spore je právo na náhradu 
týchto trov (t.j. výdavky zaplatí protistrana). Samotná výška náhrady trov konania 
závisí  od  miery  úspešnosti  v konaní.  Právnym  zástupcom  Mesta  Komárno 
v predmetných súdnych  sporoch odmeny zo strany Mesta  Komárno zaplatené 
neboli ani nebudú.

 
3. Mestské  zastupiteľstvo  uznesením  č.  76/2015  schválilo  „Zásady  upravujúce 

postup mesta Komárno v prípade užívania pozemkov vo vlastníctve mesta tretími 
osobami  bez  právneho  titulu“  s účinnosťou  od  01.04.2015  na  základe 
doplňujúceho  návrhu  poslankyne,  JUDr.  Evy  Hortai.  Primátor  mesta  po 
konzultovaní s právnikmi z Odd. právnych vecí a VO Mestského úradu Komárno 
podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa 
rozhodol  schválené uznesenie  vetovať.   V predmetnej  veci  mesto si  vyžiadalo 
právne stanovisko od Advokátskej kancelárie AKAK, s.r.o., Bratislava, ktoré tvorí 



prílohu tohto listu.  V zmysle § 4 ods.2  zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre 
v platnom znení prokurátor nedáva výkladové stanoviská k právnym predpisom 
iným orgánom ani iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám.

4. Mesto Komárno má uzatvorenú Zmluvu o nájme pozemku za nájomné vo výške 
15 % z ceny BDÚ v počte 17, z toho od roku 2013 v počte 4. Mesto Komárno od 
roku 2013  uzatvorilo Zmluvu o nájme pozemku nie za nájomné vo výške 15 % 
z ceny BDÚ v počte 9, jedná sa o pozemky vo výmere 4587 m², 45569 m², 2304 
m², 405343 m², 566761 m², 75272 m², 818 m², 397 m², 53274 m². 

5. Princíp  dodatočného  vysporiadania  vlastníckych  vzťahov  v zmysle  platných 
zákonov  v oblasti   územnej  samosprávy  nie  je  jednotne  stanovený.   Zákony 
(zákon  o obecnom  zriadení,  zákon  o majetku  obcí,  zákon  o rozpočtových 
pravidlách  územnej  samosprávy  atď.)  ukladajú  však  povinnosť  zveľaďovať, 
zhodnocovať  a vo  svojej  celkovej  hodnote  zásadne  nezmenšený  zachovať 
majetok  obce  resp.  nakladať  s majetkom  mesta  účelne,  účinne,  hospodárne 
a efektívne.   Obce  resp.  mestá  uvedenú  problematiku  riešia  v rámci  Zásad 
nakladania s majetkom obce resp. mesta s rôznym spôsobom. Podľa získaných 
informácií okolité mestá majú stanovenú jednotnú sumu (v niektorých prípadoch 
aj  zvýhodnenú)  na  dodatočné  vysporiadanie  vlastníckych  vzťahov.  Stanovené 
sumy resp. ohraničené obdobie dodatočného vysporiadania  sú  vyhodnotené MZ, 
spravidla v polročnom intervale.

6. Odbor  správy majetku mesta  Komárno postupne zmapuje  a spracúva lokality, 
ktoré sú v užívaní tretích osôb a nie sú majetkovo vysporiadané. Momentálne je 
prichystaná  dokumentácia  k  rokovaniu  s  Vodárenskou  spoločnosťou  a.s.  V 
priebehu mesiaca august 2015 sa uskutoční  osobné stretnutie t.j. rokovanie so 
zástupcami  vedenia  spoločnosti.  Postupne  budú  riešené  aj  ostatné majetkovo 
nevysporiadané lokality so zástupcami organizácií resp. územnej samosprávy.

S pozdravom                                                                                                       
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 

Príloha:
- právny rozbor – stanovisko advokátskej kancelárie










