
Dodatok č. 2 

k Zásadám o podmienkach prideľovania nájomných bytov  

a nájme bytov vo vlastníctve mesta Komárno 

 
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto dodatku 
k Zásadám o podmienkach prideľovania nájomných bytov a nájme bytov vo vlastníctve 
mesta Komárno, schváleným Mestským zastupiteľstvom v Komárne dňa 11.11.2021 
uznesením č. 1472/2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16.06.2022, schváleného Mestským 
zastupiteľstvom v Komárne dňa 16.06.2022 uznesením č. 1802/2022 (ďalej ako „Zásady“): 

  

  

Článok 1 

 

1. V § 5a  Zásad odsek (6) písm. e) sa mení a znie nasledovne: 

 

e) v prípade, ak nebudú obsadené všetky byty na základe výsledkov prvého verejného 
losovania z dôvodu nedostatočného počtu žiadateľov splňujúcich podmienky podľa 
odseku (1) tohto článku, príslušný odbor MsÚ do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto dodatku opakovane zverejní výzvu na podanie žiadostí o prenájom 
nových mestských bytov v Novej Stráži na úradných tabuliach mesta a na webovom 
sídle mesta. Žiadosti o prenájom mestského bytu v Novej Stráži na základe tejto 
opakovanej výzvy majú byť podané na MsÚ do 30. dní odo dňa zverejnenia 
opakovanej výzvy so všetkými povinnými prílohami. Návrh na pridelenie bytov 
komisia pripraví na základe verejného losovania v zmysle písm. d) tohto článku. 

 

 

2. V § 5a  Zásad odsek (6) po písm. e) sa vkladá nové písm. f) s nasledovným znením: 

 

f) žiadatelia, ktorý splnia podmienky podľa odseku (1) tohto článku a ktorým nebol 
pridelený byt na základe verejného  losovania, budú zaradení do osobitného 
zoznamu žiadateľov o prenájom mestského bytu v Novej Stráži pre rok 2023 podľa 
typu bytov. Návrh zoznamu žiadateľov na prenájom mestského bytu v Novej Stráži 
pre rok 2023 zostaví komisia po skončení losovania a bude predložený na schválenie 
MZ na jeho prvom zasadnutí v roku 2023. 

 

 

Článok 2 

 

1. Tento dodatok č. 2 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Komárne dňa 29.09.2022. 

 

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 30.09.2022. 

 

Komárno dňa 29.09.2022 

 

 

                                                                                                       Mgr. Béla Keszegh 

                                                                                                           primátor mesta 


