MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 1872/2018

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 21.06.2018/ 2018.06.21.

Informatívna správa o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 31.05.2018
Tájékoztató beszámoló a képviselő-testület által
elfogadott határozatok teljesítéséről 2018.05.31-hez
__________________________________________________________________________

Zodpovedný predkladateľ/
Felelős előterjesztő
Vypracoval / Témafelelős

Mgr. Tomáš Fekete
prednosta MsÚ/hivatalvezető
Ing. Kristína Burgelová

Prílohy - Mellékletek:
1.
Návrh na uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení/
Határozati javaslat a határozatok teljesítéséről szóló beszámolóhoz
2.
TE-1872_príloha 01_Informatívna správa o plnení uznesení/
Tájékoztató beszámoló a határozatok teljesítéséről
3.
TE-1872_príloha 02_Tabuľkový prehľad uznesení/
Táblázatos áttekintés a határozatokról
4.
Návrh na zmenu uznesenia č. 1860/2018
Javaslat a 1860/2018-as sz. határozat megváltoztatására
- Pôvodné uznesenie č. 1860/2018/Az eredeti 1860/2018 sz. határozat
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Dôvodová správa - Indoklás:
V rámci materiálu MsÚ predkladá samostatné návrhy na uznesenia:
-

návrh na uznesenie k informatívnej správe o plnení uznesení - k návrhu na uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení MZ k 31.05.2018 samostatnú prílohu tvorí
prehľad plnenia uznesení MZ (príloha 01) a tabuľkový prehľad uznesení (príloha 02).

-

návrh na zmenu uznesenia č. 1860/2018 – chybne uvedená kúpna cena (nesprávna
suma) v uznesení

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Stanovisko MsÚ:
- odporúča schváliť návrhy na uznesenia
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Návrh uznesenia - Határozati javaslat:

Návrh na uznesenie
k Informatívnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne
ku dňu 31.05.2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
31.05.2018.
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Návrh na uznesenie
na zmenu uznesenia č. 1860/2018 zo 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 10. mája 2018 – pokračovanie 41. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne dňa 16. mája 2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 1860/2018 zo 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 10. mája 2018 – pokračovanie 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa 16. mája 2018 :
„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. 1678/2018 zo dňa 08. februára
2018 a vyhodnotenie Komisie pre obchodnú verejnú súťaž dňa 17. apríla 2018 na
predaj pozemku, parcela registra „C“ č. 11128 o výmere 459 m2, záhrada, vedenej na
LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku
zaokrúhlene za 5.400,- eur, ktorá bola zároveň najnižším podaním,

B/

konštatuje, že
na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1684/2018 zo dňa 08. februára
2018 do určeného termínu, t.j. do 13. apríla 2018 do 12,00 hod. bol na Mestský úrad
Komárno podaný 1 súťažný návrh a to:
1. Zoltán Kallós a manž. Mgr. Daniela Kallós Belokostolská, 10.04.2018 o 9.45 hod.
- ponúknutá kúpna cena bola 5.450,- eur, ktorá bola najvyšším podaním,
- vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo podľa vyhlásenia súťaže a za jednoznačného
víťaza vyhlasuje podanie Zoltána Kallósa a manž. Mgr. Daniely Kallós
Belokostolskej komisia pre obchodnú verejnú súťaž odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Komárne schváliť podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže
predaj majetku,

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 17. apríla 2018:
predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 11128 o výmere 459 m2, záhrada,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Zoltána Kallósa, rodeného Kallósa,
trvalým pobytom 945 01 Komárno a manželku Mgr. Danielu Kallós
Belokostolskú, rodenú Belokostolskú, trvalým pobytom 945 01 Komárno,

2. kúpnu cenu 5.450,- eur, ktorá bola najvyšším podaním,
za nasledovných podmienok:
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lehota na zaplatenie kúpnej ceny nehnuteľnosti v celej výške je 30 dní odo dňa
doručenia oznámenia o schválení predaja Mestským zastupiteľstvom v Komárne,
predaj pozemku s dočasnou stavbou, ktorá sa nachádza na predmetnom
pozemku,
viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny v celej
výške,
poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zaslanie výzvy na zaplatenie zvyšku kúpnej ceny nehnuteľnosti
víťazovi obchodnej verejnej súťaže podľa bodu D/ tohto uznesenia,
Termín: ihneď po schválení uznesenia
2. o podpísanie a zaslanie kúpnej 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

E/

schvaľuje
odmenu prítomným členom Komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej
listiny zo dňa 17. apríla 2018 v zmysle „Zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže
pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
Komárno“ nasledovne:
JUDr. Margit Keszegh
Mgr. György Batta
Ing. František Rajko
Ing. Katarína Prodovszká
Beáta Kmeťová

20,- eur,
20,- eur,
20,- eur,
20,- eur,
20,- eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia“
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Pôvodné uznesenie:
1860/2018
uznesenie
k Správe Komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
na predaj nehnuteľností 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. 1678/2018 zo dňa 08. februára
2018 a vyhodnotenie Komisie pre obchodnú verejnú súťaž dňa 17. apríla 2018 na
predaj pozemku, parcela registra „C“ č. 11128 o výmere 459 m2, záhrada, vedenej na
LV č. 6434 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podľa znaleckého posudku
zaokrúhlene za 5.400,- eur, ktorá bola zároveň najnižším podaním,

B/

konštatuje, že
na obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta
Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 1684/2018 zo dňa 08. februára
2018 do určeného termínu, t.j. do 13. apríla 2018 do 12,00 hod. bol na Mestský úrad
Komárno podaný 1 súťažný návrh a to:
1. Zoltán Kallós a manž. Mgr. Daniela Kallós Belokostolská, 10.04.2018 o 9.45 hod.
- ponúknutá kúpna cena bola 5.400,- eur, ktorá bola najvyšším podaním,
- vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo podľa vyhlásenia súťaže a za jednoznačného
víťaza vyhlasuje podanie Zoltána Kallósa a manž. Mgr. Daniely Kallós
Belokostolskej komisia pre obchodnú verejnú súťaž odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Komárne schváliť podľa výsledkov obchodnej verejnej súťaže
predaj majetku,

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 17. apríla 2018:
predaj pozemku, parcely registra „C“ č. 11128 o výmere 459 m2, záhrada,
vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Zoltána Kallósa, 945 01 Komárno
a manželku Mgr. Danielu Kallós Belokostolskú, 945 01 Komárno,

2. kúpnu cenu 5.400,- eur, ktorá bola najvyšším podaním,
za nasledovných podmienok:
-

lehota na zaplatenie kúpnej ceny nehnuteľnosti v celej výške je 30 dní odo dňa
doručenia oznámenia o schválení predaja Mestským zastupiteľstvom v Komárne,
predaj pozemku s dočasnou stavbou, ktorá sa nachádza na predmetnom
pozemku,
viazanosť návrhu kúpnej zmluvy je 30 dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny v celej
výške,
poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností platí kupujúci,
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žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
1. zabezpečiť zaslanie výzvy na zaplatenie zvyšku kúpnej ceny nehnuteľnosti
víťazovi obchodnej verejnej súťaže podľa bodu D/ tohto uznesenia,
Termín: ihneď po schválení uznesenia
2. o podpísanie a zaslanie kúpnej 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

E/

schvaľuje
odmenu prítomným členom Komisie pre obchodnú verejnú súťaž podľa prezenčnej
listiny zo dňa 17. apríla 2018 v zmysle „Zásad o pravidlách obchodnej verejnej súťaže
pri prenájme a pri prevodoch vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta
Komárno“ nasledovne:
JUDr. Margit Keszegh
Mgr. György Batta
Ing. František Rajko
Ing. Katarína Prodovszká
Beáta Kmeťová

20,- eur,
20,- eur,
20,- eur,
20,- eur,
20,- eur.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Ing. László Stubendek
primátor mesta
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