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Vec
Výzva na vyjadrenie k Návrhu na zmenu zmluvy o nájme - dodatok č. 1
Dňa 08.09.2020 primátorovi Mesta Komárno bol doručený list Návrh na zmenu
zmluvy o nájme - dodatok č. 1, ktorým KFC žiada o zmenu Mestským zastupiteľstvom
v Komárne dňa 18.08.2020 schváleného návrhu Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme uzavretej
medzi Mestom Komárno ako prenajímateľom a KFC Komárno ako nájomcom. Podľa
doručeného návrhu KFC žiada o zmenu nasledovných bodov:

Bod 2.1.3 návrhu dodatku č.1;

Schválené znenie návrhu dodatku č. 1:
2.1.3 Za nový bod 7.2.13. sa pridáva nový bod 7.2.14., ktorý znie nasledovne:
„Nájomca je povinný zabezpečiť, aby počas platnosti tejto zmluvy bol členom výkonného
výboru vždy i zvolený primátor Mesta Komárno alebo nim poverená osoba; porušenie tejto
povinnosti predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy. “
Návrh KFC:
Bod 2.1.3 dodatku č. 1 nahradiť nasledovne:
2.1.3 Mesto Komárno bude mať jedného zástupcu vo výkonnom výbore KFC Komárno bez
hlasovacieho práva. Zástupcu poverí primátor mesta.

Bod 2.1.5 návrhu dodatku č.1:

Schválené znenie návrhu dodatku č. 1:
2.1.5 Za bod 12.2.1 sa pridáva nový bod 12.2.2, ktorý znie nasledovne:
„Povinnosť podľa bodu 7.2.14 sa nájomca zaväzuje vykonať zmenou stanov KFC
KOMÁRNO, najmä spôsobom navrhnutým primátorom Mesta Komárno, a to najneskôr do
31.10.2020; porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.“
Návrh KFC:
Znenie bodu 2.1.5 z návrhu dodatku č. 1 v plnom rozsahu vynechať.
Telefón 035/2851 212
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Týmto Vám oznamujeme, že čo sa týka zmeny bodu 2.1.3 podľa návrhu KFC by
porušenie povinnosti uvedenej v tomto bode nebolo podstatným porušením zmluvy, na čom
však mesto vyslovene trvá.
Pokiaľ ide o návrh KFC a to vypustenie bodu 2.1.5 návrhu dodatku č. 1 v plnom
rozsahu, žiadame o oznámenie akým spôsobom chce KFC garantovať splnenie povinnosti prítomnosť zástupcu mesta vo výkonnom výbore počas trvania nájomného vzťahu, ak nie
zmenou Stanov KFC.
Uvedené žiadame oznámiť v čo najkratšej lehote, nakoľko dňa 09.09.2020 o 13,00
hod. je zasadnutie Rady pri MsZ Komárno.
S úctou a pozdravom

Mgr. béla Keszegh
primátor mesta

