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Vec
Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa
12. 09. 2019

Na zasadnutí MZ v Komárne ste interpelovali primátora mesta v týchto otázkach:
1. Aké znalecké posudky boli vyhotovené na Polikliniku?
2. Aké opatrenia sa prijali v záujme zachovania stavu nehnuteľnosti?
Odpovede na Vaše otázky položenú ústne:
1.

Bývalá Poliklinika prešla do vlastníctva mesta Komárno v zmysle uznesenia
č. 214/2011, zámennou zmluvou uzatvorenou medzi mestom Komárno a
Nitrianskym samosprávnym krajom.
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti
č.60/2011 vo výške 797.000,00 eur.

bola

stanovená znaleckým

posudkom

V roku 2014 bol vyhotovený ďalší znalecký posudok č.116/2014, v ktorom bola
všeobecná hodnota majetku stanovená vo výške 553.000,00 eur.
Objednávateľom oboch znaleckých posudkov bolo mesto Komárno. Takto získaná
všeobecná hodnota majetku bola použitá ako vyvolávacia cena realizovaných aj
pripravovaných obchodných verejných súťaží na predaj majetku mesta Komárno.
Posledný znalecký posudok na danú nehnuteľnosť bol vyhotovený v roku 2017,
všeobecná hodnota bola stanovená už len vo výške 348.000,00 eur.
2.

Vo februári 2019 bol statikom Ing. Jakab Bélom vypracovaný znalecký posudok:
„STATICKÉ POSÚDENIE STAVU NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ BÝVALEJ POLIKLINIKY NA
KLAPKOVOM NÁMESTÍ.“
Objednávka č: 20190196 v sume: 396,00 eur.
Následne v zmysle posudku bolo vypísané verejné obstarávanie na realizáciu časti
prvej etapy sanačných prác v rozsahu:
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oprava strešnej krytiny z pálenej škridle, rozsah cca 240 ks,
utesnenie oplechovania,
oprava styčného bodu strešnej konštrukcie - výmena drevenej konštrukcie.

Následná realizácia obstaraných prác bola ukončená dňa 16. mája 2019.
Prácu realizovala firma Absolon , s.r.o.
Č. faktúry: FV SK2019057 v sume: 5.236,8 eur.

S pozdravom

Mgr. Béla Keszegh, v.r.
primátor mesta

Príloha
- Statické posúdenie stavu nosných konštrukcií „bývalej Polikliniky na Klapkovom námestí
v Komárne“
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