
UZNESENIA Z 12. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE 
KONANÉHO DŇA 28. NOVEMBRA 2019 

__________________________________________________________________________________________ 

Uznesenia podpísané primátorom dňa 29. novembra  2019 
 

57 

571/2019 
uznesenie 

k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti 
vo vlastníctve mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/  berie na vedomie 
 

správu komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v súlade          
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne č. 454/2019 zo dňa 12. septembra 
2019 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 13.11.2019 na predaj 
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno o výsledku obchodnej verejnej súťaže 
na predaj nehnuteľnosti: 
- stavby so súp. č. 185 na parc. reg. „C“ č. 950 a pozemku parc. reg. „C“ č.  950            

o výmere 1192 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedených na LV č. 6434 v k.ú. 
Komárno 

B/         konštatuje 
-  že na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta        

Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 454/2019 zo dňa                    
12. septembra 2019 do určeného termínu, t.j. do 30. októbra 2019 do 14,30 hod. 
bol na Mestský úrad Komárno podaný 1 súťažný návrh na a to: 
1. SLOVAK INVESTMENT FUND, a.s., so sídlom Štefánikova 21/1111, Trnava 
917 01, IČO: 52 397 815, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo:  10749/T,  dňa 30.10.2019 o 10,40 hod. 

- ponúknutá kúpna cena za predmet OVS je uvedená v prílohe „Návrh kúpnej ceny“ 
ako aj v návrhu Kúpnej zmluvy čl. V. bod 5.2 vo výške 80.000,- eur. 

- Komisia pre vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže navrhuje Mestskému 
zastupiteľstvu v Komárne v zmysle prijatých Podmienok na predaj predmetu 
Obchodnej verejnej súťaže odmietnuť podaný súťažný návrh a Obchodnú 
verejnú súťaž zrušiť v celom rozsahu.  

C/  schvaľuje  
V súlade s uznesením č. 454/2019 a schválenými podmienkami OVS zamietnutie 
podaného súťažného návrhu a zrušenie OVS v celom rozsahu na základe 
odporúčania odbornej komisie. 

D/   schvaľuje 
odmenu prítomným členom Komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej 
listiny zo dňa 13.11.2019 v zmysle „Zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže pri 
prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta 
Komárno“ nasledovne: 
 
JUDr. Štefan Bende                20,- eur 
Mgr. Patrik Ruman     20,- eur 
PhDr. Imre Knirs     20,- eur 
Ing. Katarína Prodovszká      20,- eur 
Beáta Kmeťová             20,- eur 
 
            Termín: 30 dní od schválenia uznesenia 

 
 

 
Mgr. Béla Keszegh 

        primátor mesta 


