TE–1555/2017

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa :08.02.2018
k bodu rokovania číslo :
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2018.02.08. - i ülése
tárgyalásának
pontjához.

Balázs Köles - Žiadosť o predaj pozemku
Balázs Köles - Kérvény telek megvételére
__________________________________________________________________________
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 - 1555/2017
Číslo : 45158/OSM/20117
Žiadateľ : Balázs Köles, s trvalým pobytom 945 01 Komárno
Predmet žiadosti: predaj časti pozemkov, parcely registra „C“ č. 971/1 o výmere
245,90 m2, zastavaná plocha a pozemok, parc. reg. „C“ č. 970/3
o výmere 123 m², ostatná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.ú.
Komárno (Vnútorná okružná, pri Športovej hale).
Horeuvedený
pozemok žiada na výstavbu polyfunkčnej budovy – biliard, centrum
s ubyt. zariadením a kaviareň.

Poznámky :
MsÚ odbor správy majetku obdržal dňa 6.12.2017od obyvateľov danej lokality list, (ktorý tvorí
prílohu materiálu) kde uvádzajú svoje negatívne stanovisko k žiadosti Balázsa Kölesa.
Cena podľa BDÚ : 57,70 eur/m2
https://www.google.sk/maps/@47.7589959,18.1351674,3a,75y,178.93h,91.98t/data=!3m
6!1e1!3m4!1s4ZXROmHh3Q1PoKZIqONjLg!2e0!7i13312!8i6656?hl=sk

Stanoviská:
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby : Podľa platného územného plánu
mesta Komárno tento pozemok je určený pre plochy bývania v bytových domoch
malopodlažných vrátane občianskej vybavenosti miestneho významu (A2), max. koeficient
zastavania pozemku je 50% a min. koeficient zelene 25%. Parkovanie a odstavovanie
motorových vozidiel riešiť len na vlastnom pozemku v zmysle STN 736056 a STN 736110
pre potrebný počet motorových vozidiel. Zámer nie je v rozpore s UPN pri dodržaní hore
uvedených podmienok zastavanosti (t.j. hlavne parkoviská)
Stanovisko MsÚ : Listom zo dňa 4.12.2017 obyvatelia z danej lokality vyslovili svoj
zásadný nesúhlas so zámerom výstavby polyfunkčnej budovy a tiež s predajom
uvedených mestských pozemkov s verejnou zeleňou.
Pred samotným schválením prevodu MsÚ odporúča prerokovať žiadosť – námietky
obyvateľov z danej lokality.
Stanovisko KRM zo dňa 22.01.2018 : nedoporučuje schváliť návrh na uznesenie (1-7-2)
Stanovisko FK zo dňa 24.01.2018 : pomer hlasovania (1-3-2-1)
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 31.01.2018 : pomer hlasovania (0:0:5)

Návrh na uznesenie
k žiadosti o predaj časti pozemkov

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja časti pozemkov, parcely registra „C“ č. 971/1 o výmere 245,90 m2,
zastavaná plocha a parcely registra „C“ č. 970/3 o výmere 123 m², ostatná plocha,
vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre Balázsa Kölesa, s trvalým pobytom 945
01 Komárno, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne
číslo 15581/2017 zo dňa 09. a 23. novembra 2017, zverejnený dňa 06. decembra
2017 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 časti pozemkov, parcely registra „C“ č. 971/1 o výmere
245,90 m2,
zastavaná plocha a parcely registra „C“ č. 970/3 o výmere 123 m², ostatná plocha,
vedených na LV č. 6434 v k.ú. Komárno,
pre Balázsa Kölesa s trvalým pobytom 945 01 Komárno, ako prípad hodný
osobitného zreteľa, nakoľko sa od roku 2008 venuje súťažovo komárňanskému
biliardu, v rokoch 2010, 2011 a v roku 2017 získal ocenenia a naďalej by sa chcel
venovať biliardu, organizovať v našom meste slovenské majstrovstvá, slovenský
pohár.
2. kúpnu cenu pozemku podľa BDÚ, t.j. 57,70 eur/m2, celkom 21.285,- eur
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

