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954/2020 
uznesenie 

k predaju pozemkov  
 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/   schva ľuje 
 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob predaja  nehnuteľností formou 
obchodnej verejnej sú ťaže s vyvolávacou cenou  najmenej za cenu podľa BDÚ 
v celkovej výške 39 275,60 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním:  
pozemkov, parciel reg. „C“  č. 1712/22,  vo výmere  686 m2,  záhrada a reg. „C“               
č. 1712/131,  vo výmere 393 m2, vinica, vedených na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž, 
s vecným bremenom  , ktoré spočíva v umožnení vstupu na nehnuteľnosti za účelom 
vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby inžinierskych sietí, a to v prospech 
oprávneného z vecného bremena, ktorým je správca inžinierskych sietí KOMVaK – 
Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO: 
36 537 870 a Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
IČO:36361518, 
 

B/  schva ľuje 
 

v súlade s § 9 ods. 2 písm. b) a § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie a podmienky  obchodnej  
verejnej sú ťaže na predaj nehnuteľností s vyvolávacou cenou  najmenej za cenu 
podľa BDÚ v celkovej výške 39 275,60 eur, ktorá je zároveň najnižším podaním:  
pozemkov, parciel reg. „C“  č. 1712/22,  vo výmere  686 m2,  záhrada a reg. „C“ č. 
1712/131,  vo výmere 393 m2, vinica, vedených na LV č. 934 v k.ú. Nová Stráž, 
ktoré tvoria prílohu č. 1 k uzneseniu. 

       
C/ schva ľuje 

 
odbornú komisiu na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na vyhodnotenie 
súťažných návrhov v zmysle bodu B/ tohto uznesenia v nasledovnom zložení: 

 
 Ing. Marián Molnár, predseda, 
 Mgr. György Batta, člen, 
 Ing. Zoltán Bujna, člen, 
 Ing. Katarína Prodovszká, člen, 
 Ing. Anikó Kovácsová, člen, 
 
D/  ukladá 
 Mestskému úradu v Komárne 
 

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

 
  2.  Zverejniť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/ 

tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta a na internetovej stránke mesta, 
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E/  žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
  

o podpísanie menovacích dekrétov členov komisie v zmysle bodu C/ tohto uznesenia,  
 
   F/ žiada  

Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

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

Termín: 60 dní odo dňa schválenia uznesenia. 
 

2. predložiť návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy  na základe výsledku obchodnej 
verejnej súťaže na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Komárne.  

 
        Termín: 30 dní od vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

 
 
 

 
 

Mgr. Béla Keszegh 
       primátor mesta 


