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1187/2021 
uznesenie 

na schválenie  zámeru prenájmu hnute ľností a na vyhlásenie obchodnej verejnej 
súťaže 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne 
 
A/ schva ľuje 
 

v súlade s § 9a ods. 1 písm. a)  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov spôsob prenájmu nehnuteľností  formou obchodnej verejnej 
súťaže: 
 
103 ks kovových stĺpov verejného osvetlenia v k.ú. Komárno, 
- Bratislavská cesta     18 ks 
- Gútsky rad       5 ks 
- Mederčská ul.    11 ks 
- Nám. Kossutha      9 ks 
- Rákócziho ul.      8 ks 
- Novozámocká cesta      8 ks 
- Ul. budovateľská      6 ks 
- Pri Panoráme                                               1 ks 
- Dunajské nábrežie      1 ks 
- Elektrárenská cesta      1 ks 
- Ul. odborárov       2 ks 
- Petőfiho ul.       4 ks 
- Gazdovská ul.      1 ks 
- Eötvösova ul.      4 ks 
- Palatínova ul.      1 ks 
- Kúpeľná ul.       1 ks 
- Vnútorná okružná      1 ks 
- Záhradnícka ul.    21 ks 
 
na dobu určitú, 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za minimálne nájomné 
vo výške 180,- eur/stĺp/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním, za nasledovných 
podmienok : 
- na stĺpoch môžu byť umiestnené len informačné zariadenia, 
- na jednom stĺpe môžu byť umiestnené max. 2 ks informačných zariadení, 
- spodný okraj zariadenia má byť umiestnený vo výške min. 4 m, 
- informačné zariadenie má byť umiestnené tak, aby nezakrývalo dopravné značenie 

umiestnené za nimi, 
- informačné zariadenie môže byť umiestnené na stĺpe verejného osvetlenia len 

v prípade, že sa na ňom nenachádza dopravné značenie, 
- v prípade dodatočného umiestnenia dopravného značenia na stĺp verejného   

osvetlenia, na ktorom sa nachádza informačné zariadenie, musí byť toto 
informačné zariadenie demontované, 

- vyhotovenie informačného zariadenia nemôže byť zameniteľné s trvalým dopravným 
značením, 

- mesto zverejní svoj zámer prenajať kovové stĺpy verejného osvetlenia v súlade s § 
9a ods.9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle bodu B/  tohto uznesenia, 
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B/ schva ľuje 
 

v súlade s § 9 ods.2 písm.b) a §9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej 
súťaže na  prenájom 103 ks  kovových stĺpov verejného osvetlenia v k.ú. Komárno,  
- Bratislavská cesta     18 ks 
- Gútsky rad       5 ks 
- Mederčská ul.    11 ks 
- Nám. Kossutha      9 ks 
- Rákócziho ul.      8 ks 
- Novozámocká cesta      8 ks 
- Ul. budovateľská      6 ks 
- Pri Panoráme                                               1 ks 
- Dun. Nábrežie      1 ks 
- Elektrárenská cesta      1 ks 
- Ul. odborárov       2 ks 
- Petőfiho ul.       4 ks 
- Gazdovská ul.      1 ks 
- Eötvösova ul.      4 ks 
- Palatínova ul.      1 ks 
- Kúpeľná ul.       1 ks 
- Vnútorná okružná      1 ks 
- Záhradnícka ul.    21 ks 
 
podľa príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť podmienok OVS a ktoré slúžia na 
identifikáciu predmetu prenájmu, na dobu určitú, 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou 
lehotou, za minimálne nájomné vo výške 180,- eur/stĺp/rok, ktorá je zároveň najnižším 
podaním,  
 

C/  schva ľuje 
 

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

         Mgr. Magdaléna Tárnok,  predseda 
 JUDr. Štefan Bende,  člen, 
 Mgr. Tímea Szénássy, člen, 
 Beáta Kmeťová, člen, 
 Mária Bakoš Vitál, člen, 
 
D/  žiada 
 Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 

1. zverejniť oznámenie o spôsobe prenájmu nehnuteľností formou obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle bodu A/ tohto uznesenia na úradných tabuliach mesta, 
na internetovej stránke mesta a 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 A/ a B/ tohto uznesenia,  
Termín: 30 dní odo dňa schválenia uznesenia. 

  
2. predložiť návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme predmetnej nehnuteľnosti 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 


