
 
 
 
 

U Z N E S E N I E 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v SOBRANCIACH 

 

 

 

dňa: 29.03.2007                                                                                         číslo: 30 
 

 
K bodu:  Nájom nebytových priestorov 

 
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prejednaní  
  
s ch v a ľ u j e 

 

1. predĺženie zmlúv o nájme nebytových priestorov v budove bývalého Domu služieb    na Ul. 
Michalovskej č. 2 v Sobranciach pre: 
a/ Jaroslava Majoroša, ABC - MÓDA, Michalovská 2, Sobrance (predajňa odevov      a 

kusového textilu), na dobu 5 rokov, s účinnosťou od 01.04.2007, 
b/ Jozefa Maskaľa - SOLID, Obchodná 2, Michalovce (predajňa SOLID, Klenoty -    

Drogéria), na dobu 5 rokov, s účinnosťou od 01.04.2007, 
c/ FORMULA-tip, s.r.o. M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica (stávková  kancelária), na 

dobu určitú, s účinnosťou od 01.04.2007 do 15.10.2010,  
d/ Boženu Bovanovú, Michalovská 2, Sobrance (prevádzka Holičstvo - Kaderníctvo),    na 

dobu 5 rokov, s účinnosťou od 01.04.2007,   
e/ Ing. Miroslava Bučka, Michalovská 2, Sobrance (firma Bučko - odevy - textil), na dobu 5 

rokov, s účinnosťou od 01.04.2007,  
2. predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove Materskej školy na Ul. 

Komenského 11, pre Prvú ľudovú akadémiu, n.o., Prešovská 39, Bratislava, vo výške 
nájomného 1,- Sk ročne, s účinnosťou od 16.03.2007 do 31.12.2007, 

3. nájom nebytových priestorov v budove bývalého Domu služieb na Ul. Michalovskej č. 2 
(časť fotoslužby po Ing. Mackovej) pre Katarínu Geletičovú, Nám. osloboditeľov 1, 
Michalovce, za účelom prevádzkovania kancelárie poisťovne Wustenrot a splátkovej 
spoločnosti Triangel, vo výške nájomného 500,- Sk/m2 ročne, s účinnosťou od 01.02.2007, 
na dobu 5 rokov, 

4. nájom priestorov (časti starej kotolne) v budove polikliniky na Ul. Kpt.Nálepku č. 1 pre 
YARATEA s.r.o., Pod horou 4, Košice, za účelom zriadenia očnej optiky, vo výške 
nájomného 500,- Sk/m2 ročne, s účinnosťou od 01.04.2007, na dobu 5 rokov, 

5. nájom nebytových priestorov v budove bývalého Domu služieb na Ul. Michalovskej č. 2 
(priestory chránenej dielne po Ing. Mackovej) pre Topglass, Pavol Uhrin, Tyršova 47, 
Sobrance, na kancelárske účely a prevádzkovanie predajne úžitkového skla, vo výške 
nájomného 500,- Sk/m2 ročne, s účinnosťou od 01.04.2007, na dobu 5 rokov.  

          

 
                                                                                           Primátor mesta 
                                                                                      Ing. Štefan STAŠKO                                                        
 


