TE– 1559/2017

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.

coool BAR s.r.o. – Žiadosť o prenájom pozemku
coool BAR s.r.o. – Kérvény telek bérbevételére
__________________________________________________________________________

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
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-1559/2017
Číslo : 45083/OSM/2017
Žiadateľ : coool BAR s.r.o., IČO : 50626990, so sídlom Špitálska 2905/1953, 945 01
Komárno
Predmet žiadosti : prenájom pozemku parcely registra „C“ č. 5177/3 o výmere 21 m2, zast.
plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno (Družstevná ul.) pre účely
prevádzkovania predajného stánku na predaj zmrzlín. Na pozemku sa
nachádza stánok vo vlastníctve žiadateľa.
Cena pozemku podľa BDÚ : 36,40 eur/m2,
15 % z BDÚ je 5,46 eur/m2/rok
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
https://www.google.sk/maps/@47.7710915,18.1051672,3a,37.5y,126.09h,98.03t/data=!3m6!
1e1!3m4!1snFtJFOtYfWhIBDLYGujrDA!2e0!7i13312!8i6656
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stanoviská:
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby : Podľa platného územného plánu
mesta Komárno tento pozemok je určený pre plochy bývania v bytových domoch
viacpodlažných vrátane občianskej vybavenosti miestneho významu (A3). Nie je v rozpore
s UPN.
Stanovisko MsÚ : navrhuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko FK zo dňa 24.01.2018 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0)
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 31.1.2018: doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh na uznesenie :
Návrh na uznesenie
k žiadosti o prenájom pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer prenájmu pozemku, parcely registra „C“ č. 5177/3 o výmere 21 m2, zast.
plocha, vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za účelom prevádzkovania
zmrzlinového stánku, na dobu neurčitú pre coool BAR s.r.o., IČO : 50 626 990, so
sídlom Špitálska 2905/1953, 945 01 Komárno, zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo : 42175/N, bol schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1561/2017 zo dňa 09. a
23. novembra, 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. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- prenájom pozemku, parcely registra „C“ č. 5177/3 o výmere 21 m2, zast. plocha,
vedeného na LV č. 6434 v k.ú. Komárno, za účelom prevádzkovania
zmrzlinového stánku, na dobu neurčitú,
pre coool BAR s.r.o., IČO : 50 626 990, so sídlom Špitálska 2905/1953, 945 01
Komárno, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro,
Vložka číslo : 42175/N, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na
pozemku sa nachádza stánok vo vlastníctve žiadateľa,
2. nájomné vo výške 15 % z ceny BDÚ, t.j. 5,46 eur/m2/rok, celkom 114,66 eur/rok
za nasledovnej podmienky :
- viazanosť návrhu zmluvy o nájme je 30 dní odo dňa doručenia návrhu zmluvy
o nájme

C/

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

