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1299/2021 
uznesenie 

k správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
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. 1187/2021 zo dňa                    
18. marca 2021 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 05.05.2021: 
 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      7 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,  

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

Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1187/2021 zo dňa                    
18. marca 2021 do určeného termínu, t.j. do 23. apríla 2021 do 12,00 hod. bol na 
Mestský úrad Komárno podaný 1 súťažný návrh:  
1. BHB, s.r.o., IČO: 47733055, sídlo Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava 

dňa 21.04.2021 o 8:50 hod. 
- ponúknutá cena ročného nájmu je 180,00 eur/stĺp/rok 

 
- vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo podľa vyhlásenia súťaže a za jednoznačného 

víťaza vyhlasuje podanie BHB, s.r.o., IČO: 47733055, sídlo Ivanská cesta 2D, 
821 04 Bratislava,  komisia pre obchodnú verejnú súťaž odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu v Komárne schváliť podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže  
prenájom majetku, 
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C/    schvaľuje 
 

1. v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a s výsledkom vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže zo dňa 05.05.2021 

 
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   7 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 
 

2. na dobu určitú, 5 rokov, s trojmesačnou výpovednou lehotou, za minimálne 
nájomné vo výške 180,- eur/stĺp/rok, ktorá je zároveň najnižším podaním  

 za nasledovnej podmienky: 
- lehota na zaplatenie nájomnej ceny je splatné vopred štvrťročne bez osobitnej 

faktúry do 5. dňa prvého mesiaca príslušného štvrťroka na účet prenajímateľa 
uvedený v nájomnej zmluve, 

    
 

D/  žiada  
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno 
 
1. zabezpečiť zaslanie výzvy na zaplatenie zvyšku nájomnej ceny nehnuteľnosti 

víťazovi obchodnej verejnej súťaže podľa bodu C/ tohto uznesenia , 
 

Termín: ihneď po schválení uznesenia. 
 

2. o podpísanie a zaslanie nájomnej zmluvy pre víťaza verejnej súťaže podľa bodu 
B/ a C/ tohto uznesenia, 

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 
   

3. zabezpečiť zaslanie oznámenia o výsledku obchodnej verejnej súťaže v súlade     
s uznesením mestského zastupiteľstva účastníkom obchodnej verejnej súťaže, 
 

  Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 
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    E/   schvaľuje 
 

odmenu prítomným členom Komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej 
listiny zo dňa 05.05.2021 v zmysle „Zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže pri 
prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta 
Komárno“ nasledovne: 
 
Mgr. Magdaléna Tárnok      20,- eur 
Mgr. Tímea Szénássy                          20,- eur 
JUDr. Štefan Bede                  20,- eur 
Mária Bakoš Vitál        20,- eur 
Beáta Kmeťová              20,- eur 
 
           Termín: 30 dní od schválenia uznesenia. 

 
 

 
 
 
Mgr. Béla Keszegh 

       primátor mesta 


