MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 2099/2018

Deň zasadnutia MsZ / Testületi ülés napja: 20.12.2018 / 2018.12.20.

Informatívna správa o plnení uznesení
Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu 30.11.2018
Tájékoztató beszámoló a képviselő-testület által
elfogadott határozatok teljesítéséről 2018.11.30-hoz
__________________________________________________________________________

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-2099_príloha 01_Informatívna správa o plnení uznesení/
Tájékoztató beszámoló a határozatok teljesítéséről
3.
TE-2099_príloha 02_Tabuľkový prehľad uznesení/
Táblázatos áttekintés a határozatokról
4.
Návrh na zrušenie uznesenia č. 2076/2018
Javaslat a 2076/2018 sz. határozat megszüntetésére
5.
Návrh na zmenu uznesenia č. 1888/2018
Javaslat a 1888/2018sz. határozat megváltoztatására
6.
Návrh na zmenu uznesenia č. 1889/2018
Javaslat a 1889/2018sz. határozat megváltoztatására
7.
Návrh na zmenu uznesenia č. 2005/2018
Javaslat a 2005/2018sz. határozat megváltoztatására
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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 30.11.2018 samostatnú prílohu tvorí
prehľad plnenia uznesení MZ (príloha 01) a tabuľkový prehľad uznesení (príloha 02).

-

návrh na zrušenie uznesenia č. 2076/2018 - z dôvodu, že k predkladanému návrhu
na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno chýbalo vyjadrenie zo strany
príslušného súdu.

-

návrh na zmenu uznesenia č. 1888/2018 – Odbor správy majetku žiada zmenu
uznesenia z dôvodu, že v uznesení MZ podľa usmernenia Okresného úradu v
Komárne, Katastrálneho odboru je pri zriadení vecného bremena potrebné uviesť
presnú identifikáciu oprávnených z vecných bremien,

-

návrh na zmenu uznesenia č. 1889/2018 - Odbor správy majetku žiada zmenu
uznesenia z dôvodu, že v uznesení MZ podľa usmernenia Okresného úradu v
Komárne, Katastrálneho odboru je pri zriadení vecného bremena potrebné uviesť
presnú identifikáciu oprávnených z vecných bremien,

-

návrh na zmenu uznesenia č. 2005/2018 – Odbor správy majetku žiada zmenu
uznesenia z dôvodu chyby v písaní parcelného čísla – v bode A/ - „konštatuje“ je
uvedené správne parcelné číslo pozemku, ktoré je predmetom žiadosti o odkúpenie
(parc. č. 3967/19), v bode B/, v schvaľovacej časti uznesenia bolo z dôvodu chyby v
písaní uvedené parc. číslo pozemku, ktorého vlastníkom je samotný žiadateľ (parc. č.
3967/24).
Chyba v písaní názvu spoločnosti: zosúladenie názvu spoločnosti s Obchodným
registrom - KOVIMEX spol. s r.o.

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 30.11.2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne ku dňu
30.11.2018.
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Návrh na uznesenie
k návrhu na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Komárne

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
zrušuje uznesenie č. 2076/2018 - z dôvodu, že k predkladanému návrhu na zvolenie
prísediaceho pre Okresný súd Komárno chýbalo vyjadrenie zo strany príslušného súdu.

2076/2018
uznesenie
k návrhu na zvolenie prísediaceho pre Okresný súd Komárno
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

volí
prísediaceho pre Okresný súd Komárno menovite:
Ing. Dana Szabóová, 945 01 Komárno,

B/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
1. vydať zvolenému prísediacemu osvedčenie o zvolení za prísediaceho pre
Okresný súd Komárno,
2. zabezpečiť zaslanie oznámenie zvoleného prísediaceho predsedovi Okresného
súdu Komárno.
Termín: do 31.10.2018
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Návrh na uznesenie
na zmenu bodu B/ uznesenia č. 1888/2018 z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 21. júna 2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu bodu B/ uznesenia č. 1888/2018 z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Komárne, konaného dňa 21. júna 2018 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov

B/

v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov :

1.

- novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 2693/4 o výmere 41 m², ostatná plocha,
vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-129/2017 zo dňa 13.12.2017
z parcely reg. “C“ č. 2693/1 o výmere 74 m², ostatná plocha a
-

novovytvorenej parcely reg. “C“ č. 2697/11 o výmere 159 m², zastavaná
plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-129/2017 zo dňa
13.12.2017 z parcely reg. “C“ č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha,
vedených na LV č. 6434 v k. ú. Komárno,
- s vecným bremenom, ktoré spočíva v práve prechodu peši a prejazdu
motorovými vozidlami a v umožnení vstupu na nehnuteľnosti za účelom
vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby inžinierskych sietí, a to
v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým je správca
inžinierskych sietí KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna,
a.s., E.B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, IČO 36 537 870,
pre: JUDr. Alexandra Földesa, rodeného Földesa, s trvalým pobytom 945 04
Komárno - Nová Stráž, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na
pozemku vyrieši odtok dažďovej vody, vytvorí a spevní prístupovú komunikáciu,

2.

kúpnu cenu pozemku vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej znaleckým
posudkom číslo 6/2018 zo dňa 11.01.2018, vypracovaného znalcom
Ing. Ladislavom Szőllősim, zaokrúhlene 9.300,- eur,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena
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 a zriadenie
vecného bremena platí kupujúci,
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Pôvodné uznesenie:
1888/2018
uznesenie
k predaju pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 1888/2018 z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 21. júna 2018 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja pozemkov, novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 2693/4 o výmere 41
m², ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-129/2017 zo dňa
13.12.2017 z parcely reg. “C“ č. 2693/1 o výmere 74 m², ostatná plocha
a novovytvorenej parcely reg. “C“ č. 2697/11, o výmere 159 m², zastavaná plocha
vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-129/2017 zo dňa 13.12.2017 z parcely
reg. “C“ č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha, vedených na LV č. 6434 v k.
ú. Komárno, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkami sa nachádzajú vedenia
inžinierskych sietí pre JUDr. Alexandra Földesa, s trvalým pobytom, 945 04
Komárno –
Nová Stráž, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 1777/2018 dňa 22.03.2018, zverejnený dňa 04.04.2018 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. 138/1991 Zb. o majetku obcí 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 pozemkov novovytvorenej parcely reg. „C“ č. 2693/4 o výmere 41 m²,
ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-129/2017 zo dňa
13.12.2017 z parcely reg. “C“ č. 2693/1 o výmere 74 m², ostatná plocha a
novovytvorenej parcely reg. “C“ č. 2697/11, o výmere 159 m², zastavaná plocha
vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571-129/2017 zo dňa 13.12.2017
z parcely reg. “C“ č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha, vedených na
LV č. 6434 v k. ú. Komárno, s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkami sa
nachádzajú vedenia inžinierskych sietí pre:
JUDr. Alexandra Földesa, rodeného Földesa, s trvalým pobytom, 945 04
Komárno - Nová Stráž, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na
pozemku vyrieši odtok dažďovej vody, vytvorí a spevní prístupovú komunikáciu,
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kúpnu cenu pozemku vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej znaleckým
posudkom číslo 6/2018 zo dňa 11.01.2018, vypracovaného znalcom
Ing. Ladislavom Szőllősim, zaokrúhlene 9.300,- eur,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena
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 a zriadenie
vecného bremena platí kupujúci,

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení
vecného bremena zmysle bodu B/ tohto uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia
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Návrh na uznesenie
na zmenu bodu B/ uznesenia č. 1889/2018 z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 21. júna 2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu bodu B/ uznesenia č. 1889/2018 z 42. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Komárne, konaného dňa 21. júna 2018 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
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
pozemkov
novovytvorených parciel :
- reg. „C“ č. 2697/9 o výmere 224 m², zastavaná plocha a
- reg. „C“ č. 2697/10 o výmere 6 m², zastavaná plocha,
vytvorených geometrickým plánom č. 33779571 - 109/2017 zo dňa 10.10.2017
z parcely reg. „C“ č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha vedených na
LV 6434 v k. ú. Komárno :
- s vecným bremenom práva prechodu peši a prejazdu motorovým
vozidlom, a to v prospech oprávnených z vecného bremena - vlastníkov
nehnuteľností nachádzajúcich sa na parcelách reg. „C“ č. 2690/2 a reg.
„C“ č. 2690/3 v k. ú. Komárno, ktorými sú COM-therm, spol. s.r.o.,
Miletičova 55, 821 09 Bratislava, IČO 36 525 782 a Mesto Komárno,
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO 00 306 525,
- s vecným bremenom na umožnenie vstupu na nehnuteľnosti za účelom
vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby tepelného rozvodu, ktorý sa
nachádza pod pozemkami, a to v prospech oprávneného z vecného
bremena, ktorým je správca inžinierskych sietí COM-therm, spol. s.r.o.,
Miletičova 55, 821 09 Bratislava, IČO 36 525 782,
- reg. „C“ č. 2683/19 o výmere 1216 m², ostatná plocha,
vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571 - 109/2017 zo dňa 10.10.2017
z parcely reg. „C“ č. 2683/9 o výmere 4194 m², ostatná plocha, vedeného na LV
6434 v k. ú. Komárno :
- s vecným bremenom, ktoré spočíva v práve prechodu peši a prejazdu
motorovými vozidlami a v umožnení vstupu na nehnuteľnosť za účelom
vykonania rekonštrukcie, opráv a údržby tepelného rozvodu, ktorý sa
nachádza pod pozemkom, a to v prospech oprávneného z vecného
bremena, ktorým je správca inžinierskych sietí COM-therm, spol. s.r.o.,
Miletičova 55, 821 09 Bratislava, IČO 36 525 782,
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pre: JUDr. Alexandra Földesa, rodeného Földesa, s trvalým pobytom 945 04
Komárno - Nová Stráž, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že
na pozemku plánuje vytvoriť parkovisko pre budovu pohrebných služieb, ktorá
sa nachádza v lokalite a ktorú vlastní a prevádzkuje, v ktorej plánuje vykonať 12
sociálnych pohrebov ročne, bezplatne v hodnote 36.000,- eur pre mesto
Komárno. Parkovisko bude prístupné pre obyvateľov bezplatne každý deň od
18.00 hod. do 08.00 hod.,
2.

kúpnu cenu pozemku vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej
znaleckým posudkom číslo 157/2017, zo dňa 06.11.2017, vypracovaného
znalcom Ing. Ladislavom Szőllősim, zaokrúhlene 67.400,- eur,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena
a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia
návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a za zriadenie
vecného bremena platí kupujúci,

Pôvodné uznesenie:
1889/2018
uznesenie
k predaju pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
zámer predaja pozemkov, novovytvorených parciel reg. „C“ č. 2697/9, o výmere 224
m², zastavaná plocha a reg. „C“ č. 2697/10 o výmere 6 m², zastavaná plocha,
vytvorených geometrickým plánom č. 33779571 - 109/2017 zo dňa 10.10.2017
z parcely reg. „C“ č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha, vedených na LV
6434 v k. ú. Komárno s vecným bremenom práva prechodu peši a prejazdu
motorovým vozidlom pre vlastníkov nehnuteľností na parcelách reg. „C“ č. 2690/2
a reg. „C“ č. 2690/3 v k. ú. Komárno a s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom
sa nachádza tepelný rozvod a novovytvorenej parcele reg. „C“ č. 2683/19 o výmere
1216 m², ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom č. 33779571 - 109/2017
zo dňa 10.10.2017 z parcely reg. „C“ č. 2683/9 o výmere 4194 m², ostatná plocha,
vedeného na LV 6434 v k. ú. Komárno s vecným bremenom, nakoľko pod pozemkom
sa nachádza tepelný rozvod, pre JUDr. Alexandra Földesa, s trvalým pobytom, 945
04 Komárno – Nová Stráž, bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva
v Komárne číslo 1813/2018 dňa 10.05.2018, zverejnený dňa 14.05.2018 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. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov,

B/

schvaľuje
s 3/5 väčšinou všetkých poslancov
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1. v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
predaj pozemkov, novovytvorených parciel reg. „C“ č. 2697/9, o výmere 224 m²,
zastavaná plocha a reg. „C“ č. 2697/10 o výmere 6 m², zastavaná plocha,
vytvorených geometrickým plánom č. 33779571 - 109/2017 zo dňa 10.10.2017
z parcely reg. „C“ č. 2697/1 o výmere 6782 m², zastavaná plocha vedených na LV
6434 v k. ú. Komárno s vecným bremenom práva prechodu peši a prejazdu
motorovým vozidlom pre vlastníkov nehnuteľností na parcelách reg. „C“ č. 2690/2
a reg. „C“ č. 2690/3 v k. ú. Komárno a s vecným bremenom, nakoľko pod
pozemkom sa nachádza tepelný rozvod a novovytvorenej parcele reg. „C“ č.
2683/19 o výmere 1216 m², ostatná plocha, vytvorenej geometrickým plánom
č. 33779571 - 109/2017 zo dňa 10.10.2017 z parcely reg. „C“ č. 2683/9 o výmere
4194 m², ostatná plocha, vedeného na LV 6434 v k. ú. Komárno s vecným
bremenom, nakoľko pod pozemkom sa nachádza tepelný rozvod pre:
JUDr. Alexandra Földesa, rodeného Földesa, s trvalým pobytom, 945 04 Komárno
- Nová Stráž, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že na pozemku
plánuje vytvoriť parkovisko pre budovu pohrebných služieb, ktorá sa nachádza
v lokalite a ktorú vlastní a prevádzkuje, v ktorej plánuje vykonať 12 sociálnych
pohrebov ročne, bezplatne v hodnote 36.000,- eur pre mesto Komárno. Parkovisko
bude prístupné pre obyvateľov bezplatne každý deň od 18.00 hod. do 08.00 hod.,
2.

kúpnu cenu pozemku vo výške všeobecnej hodnoty pozemku, zistenej
znaleckým posudkom číslo 157/2017, zo dňa 06.11.2017, vypracovaného znalcom
Ing. Ladislavom Szőllősim, zaokrúhlene 67.400,- eur,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena
a lehota na zaplatenie kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia
návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena,
- poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a za zriadenie
vecného bremena platí kupujúci,

C/

žiada
Ing. László Stubendeka, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení
vecného bremena zmysle bodu B/ tohto uznesenia.
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Návrh na uznesenie
na zmenu uznesenia č. 2005/2018 z 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Komárne, konaného dňa 20. septembra 2018
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 2005/2018 z 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne,
konaného dňa 20. septembra 2018 nasledovne:
„Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Komárno na
parc. č. 3967/24 a parc. č. 3967/23 vedenej na LV č. 6926. Nakoľko parc. č. 3967/19
vo vlastníctve mesta Komárno vo výmere 9 m2 leží tesne vedľa parc. č. 3967/24
a parc. č. 3967/23 v šírke cca. 0,5 m a v dĺžke cca. 18 m, KOVIMEX spol. s r.o. žiada
jej odkúpenie.

B/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou),
- predaj pozemku: parcely registra „C“ č. 3967/19 o výmere 9 m2, zastavané
plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre KOVIMEX spol.
s r.o., ul. Roľníckej školy, 945 01 Komárno, IČO: 31 422 365
2. kúpnu cenu podľa platnej BDÚ, za 34,50 eur/m2, celkom 310,50 eur, za
nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy 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.
- z dôvodu povinnosti posúdenia, či predajom dôjde k poskytnutiu štátnej
alebo minimálnej pomoci, sa pred podpisom Kúpnej zmluvy vyhotoví
znalecký posudok na predmet predaja; cenu znaleckého posudku hradí
kupujúci

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
zabezpečiť spracovanie a zaslanie návrhu kúpnej zmluvy v zmysle bodu B/ tohto
uznesenia.
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia“
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Pôvodné uznesenie:
2005/2018
uznesenie
k žiadosti o predaj pozemku
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

konštatuje, že
žiadateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Komárno na
parc. č. 3967/24 a parc. č. 3967/23 vedenej na LV č. 6926. Nakoľko parc. č. 3967/19
vo vlastníctve mesta Komárno vo výmere 9 m2 leží tesne vedľa parc. č. 3967/24
a parc. č. 3967/23 v šírke cca. 0,5 m a v dĺžke cca. 18 m, spol. KOVIMEX s.r.o.
žiada jej odkúpenie,

B/

schvaľuje
1. v súlade s § 9a, ods. 8 písm. b/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (pozemky zastavané stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou),
predaj pozemku parcely registra „C“ č. 3967/24 o výmere 9 m2, zastavané
plochy a nádvoria, vedenej na LV č. 6434 v k.ú. Komárno pre KOVIMEX s.r.o.,
ul. Roľníckej školy, 945 01 Komárno, IČO: 31 422 365,
2. za kúpnu cenu podľa platnej BDÚ, za 34,50 eur/m2, celkom 310,50 eur,
za nasledovných podmienok:
- viazanosť návrhu kúpnej zmluvy 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,

- z dôvodu povinnosti posúdenia, či predajom dôjde k poskytnutiu štátnej, alebo
minimálnej pomoci, sa pred podpisom Kúpnej zmluvy vyhotoví znalecký
posudok na predmet predaja; cenu znaleckého posudku hradí kupujúci,
C/

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
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