TE- 283/2015

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva
v Komárne dna 25.06.2015
k bodu rokovania císlo :
A Komáromi Városi Képviselo-testület
2015. 06.25 - i ülése
tárgyalásának
pontjához.

Správa Odbornej kom isie pre obchodnú verejnú sút až o výsledku
obchodnej verejnej sút aže na predaj nehnutel ného m ajetku vo
vlastníctve Mesta Kom árno
A nyilvános kereskedelm i versenytárgyalás szakbizottságának
beszám olója a Kom árom Város tulajdonában lévo ingatlan eladására
m eghirdetett nyilvános kereskedelm i versenytárgyalás eredm ényérol
Predkladá - Eloterjeszti :
Ing. Katarína Bednáriková
Vedúca Oddelenia správy bytového fondu - A Lakáscélú vagyon kezelési osztály vezetoje
Správu vypracoval - Az anyagot kidolgozta :
Bc. Silvia Salamonová
samostatná referentka
önálló ügyintézo
Materiál obsahuje - Mellékletek :
1. Návrh na uznesenie - Határozati javaslat
2. Zápisnica Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sút až o výsledku obchodnej verejnej
sút aže vyhlásenej na predaj nehnutelnosti vo vlastníctve Mesta Komárno zo dna 04.
júna 2015
A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás szakbizottságának 2015. június 4-i
jegyzokönyve a Komárom Város tulajdonában lévo ingatlan eladására meghirdetett
nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás eredményérol
3. Prezencná listina zo zasadnutia Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sút až na predaj
nehnutelnosti
A nyilvános kereskedelmi versenytárgyalás szakbizottsága ülésének jelenléti íve
4. Vyhlásenie obchodnej verejnej sút aže podla ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka
a na základe uznesenia Mestského zastupitelstva v Komárne c. 139/2015 na predaj
nehnutelností
Nyilvános üzleti versenytárgyalás meghirdetése a Kereskedelmi Törvénykönyv 281. §-a
és a további törvények, valamint a városi képviselo-testület 139/2015 számú határozata
értelmében a város tulajdonában lévo ingatlan eladására
5. Uznesenie MZ c. 139/2015 zo dna 16. a 23. apríla 2015

Komárom Város Képviselo-testületének 139/2015 számú határozata
Návrh na uznesenie
k Správe Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sút až o výsledku obchodnej
verejnej sút aže, vyhlásenej na predaj nehnutel nosti uznesením Mestského
zastupitel stva v Komárne císlo 139/2015 zo dna 16. a 23. apríla 2015
Mestské zastupitelstvo v Komárne
A/ berie na vedomie
správu Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sút až zo dna 04. júna 2015 o výsledku
obchodnej verejnej sút aže, vyhlásenej v súlade s uznesením Mestského zastupitelstva
v Komárne c. 139/2015 zo dna 16. a 23. apríla 2015 na predaj nehnutelného majetku:
1.

2 – izbový byt na II. poschodí na Dvorskej ul. 5/28 v Komárne so súpisným císlom 1405
na parcele registra „C“ c. 5769, so spoluvlastníckym podielom na spolocných castiach a
spolocných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ c. 5769 o výmere 1
118 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na
LV c. 8602 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podla znaleckého ocenenia vo výške
14 200,- eur, ktorá je zároven najnižším podaním,

2.

1 – izbový byt na prízemí na Ul. generála Klapku 62/33 v Komárne so súpisným císlom
2981 na parcele registra „C“ c. 7051/59, so spoluvlastníckym podielom na spolocných
castiach a spolocných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ c. 7051/59
o výmere 637 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený,
vedený na LV c. 8327 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podla znaleckého ocenenia
vo výške 13 300,- eur, ktorá je zároven najnižším podaním,

3.

3 - izbový byt na prízemí rodinného domu na Palatínovej ul. 47/1 v Komárne so súpisným
císlom 1042 na parcele registra „C“ c. 1994/1, so spoluvlastníckym podielom na
spolocných castiach a zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ c. 1994/1
o výmere 324 m2, zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je rodinný dom postavený
a so spoluvlastníckym podielom na pozemku parc. registra „C“ c. 1994/2 o výmere 196
m2 , zastavané plochy a nádvoria, ktorý je prilahlým pozemkom, vedený na LV c. 8528
v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podla znaleckého ocenenia vo výške 26 000,- eur,
ktorá je zároven najnižším podaním,

4.

2 – izbový byt na I. poschodí na Ul. budovatelskej 37/10 v Komárne so súpisným císlom
1409 na parcele registra „C“ c. 5788/1, so spoluvlastníckym podielom na spolocných
castiach a spolocných zariadeniach domu a na pozemku parc. registra „C“ c. 5788/1
o výmere 1 240 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený,
vedený na LV c. 8552 v k.ú. Komárno, s vyvolávacou cenou podla znaleckého ocenenia
vo výške 10 300,- eur, ktorá je zároven najnižším podaním.

B/ konštatuje, že
1.

obchodná verejná sút až na predaj predmetnej nehnutelnosti bola vyhlásená na základe
uznesenia Mestského zastupitelstva v Komárne c. 139/2015 zo dna 16. a 23. apríla
2015 v súlade s ust. § 9a ods. 1) písm. a) zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

C/ schval uje
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, s uznesením Mestského zastupitelstva v Komárne c. 139/2015 zo
dna 16.a 23. apríla 2015 a s vyhlásením obchodnej verejnej sút aže a s výsledkom
vyhodnotenia obchodnej verejnej sút aže zo dna 04. júna 2015, predaj majetku nasledovne:
1. 1 – izbový byt na prízemí na Ul. generála Klapku 62/33 v Komárne so súpisným císlom
2981 na parcele registra „C“ c. 7051/59, so spoluvlastníckym podielom 4871/332199
na spolocných castiach a spolocných zariadeniach domu a so spoluvlastníckym
podielom 4871/332199 na pozemku parc. registra „C“ c. 7051/59 o výmere 637 m2,
zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený, vedený na LV c.
8327 v k.ú. Komárno, pre BIAFI s.r.o., ICO 44 651 562, sídlo Orechová 56/56, 941 23
Andovce, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro,
vložka císlo 24106/N, za kúpnu cenu 13 500,- eur ktorá bola najvyšším podaním,
2. 2 – izbový byt na I. poschodí na Ul. budovatelskej 37/10 v Komárne so súpisným
císlom 1409 na parcele registra „C“ c. 5788/1, so spoluvlastníckym podielom
5792/274768 na spolocných castiach a spolocných zariadeniach domu a so
spoluvlastníckym podielom 5792/274768 na pozemku parc. registra „C“ c. 5788/1
o výmere 1 240 m2 , zastavané plochy a nádvoria, na ktorom je obytný dom postavený,
vedený na LV c. 8552 v k.ú. Komárno, pre BIAFI s.r.o., ICO 44 651 562, sídlo
Orechová 56/56, 941 23 Andovce, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel Sro, vložka císlo 24106/N za kúpnu cenu 11 500,- eur ktorá bola
najvyšším podaním.
.
za nasledovnej podmienky:
všetky náklady spojené s prevodom vlastníctva, náklady na vypracovanie znaleckého
posudku na cenu nehnutelností a správny poplatok za podanie návrhu na vklad do
katastra nehnutelností platí kupujúci.
D/ schval uje
odmenu clenom Odbornej komisie pre obchodnú verejnú sút až, v zmysle Organizacného
poriadku odbornej komisie pre obchodnú verejnú sút až,
na zasadnutí komisie
dna 04. júna 2015:
Dávid Kovács, predseda komisie
20,- eur
Mgr. György Batta, clen komisie
20,- eur
MUDr. Anton Marek, clen komisie
20,- eur
Ing. Katarína Bednáriková, clen komisie 20,- eur
Bc. Silvia Salamonová, clen komisie
20,- eur
Termín: 30 dní od schválenia uznesenia

Stanovisko rady zo dna 17.06.2015: odporúca schválit návrh na uznesenie (7-0-0)

