TE–1474/2017

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa : 08.02.2017
k bodu rokovania číslo :
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2018.02.08.- i ülése
tárgyalásának
pontjához.

TIDLY real estate s.r.o. – Žiadosť o predaj pozemku
TIDLY real estate s.r.o. – Kérvény telek megvásárlására
__________________________________________________________________________

Predkladá - Előterjeszti :
JUDr. Ing. Iveta Némethová
Vedúca odboru správy majetku
Vagyonkezelési Főosztály Vezetője
Správu vypracoval - Az anyagot kidolgozta :
Beáta Kmeťová
samostatná referentka
önálló ügyintéző

Bolo prerokované - Megtárgyalta :
Komisia finančná pri MZ zo dňa 24.01.2018
Pénzügyi szakbizottság a 2018.01.24. - i ülésén
Komisia pre rozvoj mesta pri MZ zo dňa 22.01.2018
Városfejlesztési szakbizottság a 2018.01.22. – i ülésén
Mestská rada pri MZ zo dňa 31.01.2018
Városi tanács a 2018.01.31– i ülésén

Materiál obsahuje – Az anyag tartalmazza :
1. Návrhy na uznesenie – Határozati javaslatok
2. Žiadosť – Kérvény
3. Prílohy – Mellékletek

TE - 1474/2017
Číslo : 46233/OSM/2017
Žiadateľ : TIDLY real estate s.r.o., so sídlom Československej armády 29, 934 01 Levice
Predmet žiadosti: predaj pozemku, diel č. 1 k parcele registra „C“ č. 3983 o výmere 197 m2,
zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č. 35046520-56/2017,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Roľníckej školy). Jedná sa
o pozemok vedľa nehnuteľností bývalého areálu Doprastav v ich
vlastníctve, LV č. 283. Pozemok, ktorý je predmetom kúpy je priamo
priľahlý k pozemku p.č. 3961, na ktorej sa nachádzajú existujúce
príjazdové cesty do areálu a na parkovacie plochy areálu. Spoločnosť
plánuje rozšírenie prístupových ciest a počtu parkovacích miest pre
zamestnancov. Žiadatelia navrhujú pozemok odpredať za cenu vo
výške 50 % z BDÚ, t.j. 17,25 eur/m2.
-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cena podľa BDÚ : 34,50 eur/m2.
https://www.google.sk/maps/@47.7708386,18.0944428,3a,75y,124.45h,72.46t/data=!3m6!1e1!3m4!1s
AOVJysLwlRXHlGoezc-O_w!2e0!7i13312!8i6656?hl=sk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Stanoviská:
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby : Podľa územného plánu uvedený
pozemok je určený pre plochy komunikácie, na pozemku sa nachádza odvodňovací jarok
a autobusová zastávka, ktoré musia byť zachované.
Stanovisko MsÚ : navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko KRM zo dňa 22.01.2018 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-3)
Člen komisie Ing. Olivér Csémy navrhuje, aby žiadateľ vybudoval chodník medzi
parkoviskom a hlavnou cestou a vysadil dreviny.
Stanovisko FK zo dňa 24.01.2018 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0-1)
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 31.01.2018 : pomer hlasovania (4:0:1)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja pozemku, diel č. 1 k parcele registra „C“ č. 3983 o výmere
197 m2, zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č. 35046520-56/2017,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre TIDLY real estate s.r.o., so sídlom
Československej armády 29, 934 01 Levice, IČO : 50 245 937, spoločnosť
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel : Sro, vložka
číslo : 40486/N, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 1601/2017 zo dňa 14. decembra a 21. decembra 2017,

zverejnený dňa 10. januára 2018 na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia MZ, v súlade §
9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991ZB. o majetku obci v znení
neskorších predpisov.
B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- predaj pozemku, diel č. 1 k parcele registra „C“ č. 3983 o výmere 197 m2,
zastavaná plocha, podľa geometrického plánu č. 35046520-56/2017, vedenej na
LV č. 6434 v k.ú. Komárno,
pre TIDLY real estate s.r.o., so sídlom Československej armády 29, 934 01 Levice,
IČO : 50 245 937, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Nitra, Oddiel : Sro, vložka číslo : 40486/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
nakoľko sú vlastníkmi susedných nehnuteľností, vedených na LV č. 283 v k.ú.
Komárno, t.j. parc. reg. „C“ č. 3954, 3955/1,2,3, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960,
3961 a žiadaný pozemok je priamo priľahlý k pozemku parc. reg. „C“ č. 3961, ktorý
je vo vlastníctve spoločnosti
2.

kúpnu cenu pozemku
celkom 6.796,-eur,

vo

výške

100

%

z BDÚ,

t.j.

34,50

eur/m2,

za nasledovných podmienok :
C/

viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške
je 30 dní odo dňa doručenia návrhu kúpnej zmluvy,
poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci.

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

