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570/2019 
uznesenie 

na vyhlásenie obchodnej verejnej sú ťaže na predaj nehnute ľností  
vo vlastníctve mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne  
 
A/ schva ľuje 
 

spôsob prevodu majetku obce podľa § 9 ods. 2  písm. a), b) v spojení s § 9a ods. 1 
písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
predajom nehnuteľností, v k. ú. Komárno formou obchodnej verejnej súťaže, 
s vyvolávacou cenou najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku podľa 
znaleckého posudku:  
 
1. 3 - izbový byt č. 11 na I. poschodí na Hlavnej ul. 27  v Komárne, časť Ďulov Dvor 

so súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so spoluvlastníckym 
podielom 5869/89521 na spoločných častiach a zariadeniach domu , vedený na 
LV č. 8766 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu všeobecnej 
hodnoty majetku podľa znaleckého posudku vo  výške  13 500,- eur, ktorá je 
zároveň najnižším podaním, 
 

2. 3 - izbový byt č. 15 na III. poschodí na Hlavnej ul. 27  v Komárne, časť Ďulov 
Dvor so súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so 
spoluvlastníckym podielom 5869/89521 na spoločných častiach a zariadeniach 
domu , vedený na LV č. 8766 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za 
cenu všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého posudku vo  výške  13 700,- 
eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 
 

3. 3 - izbový byt č. 17 na IV. poschodí na Hlavnej ul. 27  v Komárne, časť Ďulov 
Dvor so súpisným číslom 59 na parcele registra „C“ č. 10592, so 
spoluvlastníckym podielom 5869/89521 na spoločných častiach a zariadeniach 
domu , vedený na LV č. 8766 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za 
cenu všeobecnej hodnoty majetku podľa znaleckého posudku vo  výške  13 600,- 
eur, ktorá je zároveň najnižším podaním, 
 

4. 2 - izbový byt č. 6 na II. poschodí na Ul. priateľstva 21  v Komárne so súpisným 
číslom 1378, so spoluvlastníckym podielom 5725/293313 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 6057 o výmere 1266 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV 
č. 8666 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu všeobecnej 
hodnoty majetku podľa znaleckého posudku  vo  výške  38 600,- eur, ktorá je 
zároveň najnižším podaním, 

 
5. 2 - izbový byt č. 41 na I. poschodí na Dvorskej ul. 1  v Komárne so súpisným 

číslom 1405, so spoluvlastníckym podielom 5937/272458 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 5769 o výmere 1118 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV 
č. 8602 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu všeobecnej 
hodnoty majetku podľa znaleckého posudku vo  výške  35 400,- eur, ktorá je 
zároveň najnižším podaním, 
 

6. 2 - izbový byt č. 15 na I. poschodí na Ul. mieru 10  v Komárne so súpisným 
číslom 1384, so spoluvlastníckym podielom 5720/102960 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 5812 o výmere 414 m2, 
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zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV 
č. 8557 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu všeobecnej 
hodnoty majetku podľa znaleckého posudku vo  výške  33 000,- eur, ktorá je 
zároveň najnižším podaním, 

7. 2 - izbový byt č. 12 na I. poschodí na Sústružníckej ul. 7  v Komárne so súpisným 
číslom 1370, so spoluvlastníckym podielom 5763/163039 na spoločných častiach 
a zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ č. 5884 o výmere 510 m2, 
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV 
č. 8523 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou najmenej za cenu všeobecnej 
hodnoty majetku podľa znaleckého posudku vo  výške  26 400,- eur, ktorá je 
zároveň najnižším podaním, 

 
B/ schva ľuje 

vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) zák. 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v zmysle bodu A/ 
tohto uznesenia, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto uznesenia, 
 

C/ schva ľuje 
 komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie súťažných 

návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 
 
 Mgr. György Batta, predseda 
 Mgr. Csilla Szabó, člen 
 Ing. Ján Vetter, člen 
 Bc. Silvia Salamonová, člen 
 Ing. Katarína Prodovszká, člen 

 
D/  žiada  
         Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárn o 
 

1. zverejniť oznámenie o zámere predaja nehnuteľností, v zmysle bodu A/ tohto 
uznesenia, formou obchodnej verejnej súťaže, na úradných tabuliach mesta, na 
internetovej stránke mesta, v regionálnej tlači,  
 

2. zverejniť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ tohto uznesenia 
na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta. 

 
E/  žiada  
         Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárn o 
 o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,  
 
F/ žiada  
         Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárn o 

1. vykonať všetky potrebné úkony súvisiace s realizáciou obchodnej verejnej súťaže 
v zmysle bodu A/ a B/ tohto uznesenia,  

Termín: 30 dní odo dňa schválenia uznesenia 
2. predložiť informatívnu správu o výsledku obchodnej verejnej súťaže.  

   Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 
 
 
 

Mgr. Béla Keszegh 
        primátor mesta 


