TE–1622/2017

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.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno – Žiadosť o prenájom nebytových
priestorov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno – Kérvény nem lakás célú helyiségek
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-1622/2017
Číslo : 45134/OSM/2017
Žiadateľ : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Komárno, IČO : 30 794 536, so sídlom
nám. M.R.Štefánika 9, 945 01 Komárno
Predmet žiadosti : Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so
súp. č. 1142 na ulici Župná 15 v Komárne, parc. reg. „C“ č. 55/1, vedených na LV č. 6434
v k.ú. Komárno, prvé nadzemné podlažie – ľavé krídlo s podlahovou plochou 297,01 m², pre
kancelárske účely. Jedná sa o zrekonštruované kancelárie ľavého krídla 1. nadzemného
podlažia Župného domu v Komárne na základe projektovej dokumentácie vypracovanej
projektantom Ing. Bélom Jakabom v nasledovnom zložení :
1.08 kancelária – 22,39 m², 1.15 kancelária – 24,69 m², 1.19 kancelária – 30,84 m²,
1.20 kancelária - 30,75 m², 1.21 kancelária – 26.56 m², 1.22 kancelária – 17,73 m²,
1.23 kancelária – 28,66 m², 1.24 kancelária – 30 m²
Spoločné priestory
1.07 kuchynka + chodba – 22,77 m², 1.09 chodba – 16,06 m², 1.10 chodba - 46,56 m².
Stanoviská:
Stanovisko oddelenia územného plánu a výstavby : Podľa územného plánu tento
pozemok je určený pre zmiešané plochy občianskej vybavenosti a bývania v
malopodlažných a viacpodlažných objektoch (C1). Je v súlade s UPN.
Stanovisko MsÚ : navrhuje schváliť návrh MsÚ na uznesenie
Stanovisko FK zo dňa 24.01.2018 : doporučuje schváliť návrh na uznesenie (7-0-0-0)
Stanovisko Rady pri MZ zo dňa 31.01.2018:doporučuje schváliť návrh na uznesenie (6-0-0)

Návrh MsÚ na uznesenie
k prenájmu nebytových priestorov
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove so
súp. č. 1142 na ulici Župná 15 v Komárne, parc. reg. „C“ č. 55/1, vedených na LV č.
6434 v k.ú. Komárno, prvé nadzemné podlažie – ľavé krídlo s podlahovou plochou
297,01 m², jedná sa o zrekonštruované kancelárie na základe projektovej
dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Bélom Jakabom v nasledovnom
zložení : 1.08 kancelária – 22,39,m², 1.15 kancelária – 24,69 m², 1.19 kancelária –
30,84 m², 1.20 kancelária – 30,75 m², 1.21 kancelária – 26,56 m², 1.22 kancelária
17,73 m², 1.23 kancelária – 28,66 m², 1.24 kancelária – 30 m², spoločné priestory :
1.07 kuchynka + chodba – 22,77 m², 1.09 chodba – 16,06 m², 1.10 chodba – 46,56
m² pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ul. 8, 812 67 Bratislava, bol
schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Komárne číslo 1608/2017 zo
dňa 14. a 21. decembra, 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)
v znení neskorších predpisov.
B/

zákona SNR

č. 138/1991ZB. o majetku obci

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
1. v súlade s § 9a, ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
-

prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove so súp. č. 1142
na ulici Župná 15 v Komárne, parc. reg. „C“ č. 55/1, vedených na LV č. 6434
v k.ú. Komárno, prvé nadzemné podlažie – ľavé krídlo s podlahovou plochou
297,01 m², jedná sa o zrekonštruované kancelárie na základe projektovej
dokumentácie
vypracovanej
projektantom
Ing.
Bélom
Jakabom
v nasledovnom zložení : 1.08 kancelária – 22,39,m², 1.15 kancelária – 24,69
m², 1.19 kancelária – 30,84 m², 1.20 kancelária – 30,75 m², 1.21 kancelária –
26,56 m², 1.22 kancelária 17,73 m², 1.23 kancelária – 28,66 m², 1.24
kancelária – 30 m², spoločné priestory : 1.07 kuchynka + chodba – 22,77 m²,
1.09 chodba – 16,06 m², 1.10 chodba – 46,56 m² ako prípad hodný
osobitného zreteľa, na dobu neurčitú, s trojmesačnou výpovednou lehotou
pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ul. 8, 812 67 Bratislava,
IČO : 30 794 536 z dôvodu, potreby rozšírenia pracoviska ÚPSVaR v meste
Komárno nakoľko ÚPSVaR v súčasnosti užíva väčšinu nebytových priestorov
v predmete prenájmu pre kancelárske účely.

2. nájomné vo výške 24,- eur/m²/rok, celkom 7.128,- eur/rok
za nasledovných podmienok :
- nájomca nie je oprávnený dať prenajaté priestory do prenájmu tretej osobe,
- 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

