
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 4/2004, 
ktorým sa mení a dop ĺňa VZN Mesta Komárno č. 4/1998  

o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom  vo vlastníctve mesta 
Komárno, s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnos ťou využívania 

v znení VZN č. 7/2003  
 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v súlade s ustanoveniami § 6 a § 11 ods. 3 písm. 
g) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 9 
ods.1 a 2 zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Článok 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 4/1998 o podmienkach prevodu 
vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno, s obmedzeným prístupom 
alebo s obmedzenou možnosťou využívania v znení VZN č. 7/2003 sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 
 
1. V § 2 ods.3 znie 
 
      „ 3. Cena pozemku podľa § 1 ods. 1 a) je stanovená podľa prílohy VZN v súlade 

s ustanoveniami vyhlášky č. 576/2003 Z.z., ktorou sa  mení a dopĺňa vyhláška 
Ministerstva spravodlivosti  SR  č.  86/2002 Z.z.  o  stanovení   všeobecnej   hodnoty     
majetku  (ďalej len  „vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku„).„ 

 
2. V § 3 ods.3 písm. b) slová „ vyhlášky o cenách stavieb a pozemkov„ sa nahrádzajú 

slovami „vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku„. 
 
3. V § 4 ods.3 písm. b) slová „ vyhlášky o cenách stavieb a pozemkov„ sa nahrádzajú 

slovami „vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku„. 
 
4. Pôvodná príloha VZN sa nahrádza s prílohou ktorá tvorí prílohu tohto VZN.     
 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
 
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 7. apríla 2004.                 
 
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2004.       
 
 
 
                   MUDr. Tibor Bastrnák 
             primátor mesta 
 
 
Vyvesené: 
Zvesené: 



Príloha 
 

VZN mesta Komárno č. 4/1998 v znení VZN č. 7/2003 
 
 

        o podmienkach prevodu vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta Komárno 
s obmedzeným prístupom alebo s obmedzenou možnosťou využívania. 
 
 
 
 
Mestská časť     Cena/m 2    50% 
             (ak užíva viac ako 10 rokov) 
 

Mesto Komárno               300,- Sk    150,- Sk 
 
Nová Stráž     224,- Sk    112,- Sk 
 
Kava      178 ,- Sk      89,- Sk 
 
Čerhát       178,- Sk      89,- Sk 
 
Nová Osada      168,- Sk      84,- Sk 
 
Harčáš       168,- Sk      84,- Sk 
 
 


