
 
 
 

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

 
 

dňa: 21.08.2008                                                                                         číslo: 65 
 
 
K bodu:  Nájom nebytových priestorov 
 
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní  
  
A.  r u š í  
 
uznesenie MsZ č. 41, bod B/1, zo dňa 28.04.2008, 
 
B.  s ch v a ľ u j e 
 
1. nájom nebytových priestorov v budove bývalého Domu služieb na Ul. 

Michalovskej č. 2 (priestory po televíznej službe) pre WOOD PRODUCTS-SO, 
s.r.o., Juraj Žeňuch, Mieru 47, Sobrance, za účelom zriadenia špecializovanej 
predajne s podlahárskym materiálom a príslušenstvom, vo výške nájomného 650,- 
Sk/m2 ročne, na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.09.2008, 

2. nájom nebytových priestorov v budove bývalého Domu služieb na Ul. 
Michalovskej č. 2 (priestory po sklenárstve) pre Zuzanu Berezňakovú, Gagarinova 
25, Sobrance, za účelom zriadenia predajne elektroinštalačného a vodárenského 
materiálu a zberne sklenárstva, vo výške nájomného 650,- Sk/m2 ročne, na dobu 
neurčitú, s účinnosťou od 01.09.2008, 

3. nájom nebytových priestorov - garáže č. 2 v budove bývalého Domu služieb na Ul. 
Michalovskej č. 2 pre  WOOD PRODUCTS-SO, s.r.o., Juraj Žeňuch, Mieru 47, 
Sobrance, vo výške nájomného 780,- Sk mesačne, na dobu neurčitú, s účinnosťou 
od 01.09.2008, 

4. nájom nebytových priestorov - garáže č. 3 v budove bývalého Domu služieb na Ul. 
Michalovskej č. 2 pre Kvety Copková Iveta, Tyršova 55, Sobrance, vo výške 
nájomného 780,- Sk mesačne, na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.09.2008, 

5. nájom nebytových priestorov - garáže č. 4 v budove bývalého Domu služieb na Ul. 
Michalovskej č. 2 pre Zuzanu Berezňakovú, Gagarinova 25, Sobrance, vo výške 
nájomného 780,- Sk mesačne, na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.09.2008, 

6. nájomné za prenájom nehmotného majetku na rok 2008 pre Mestský bytový podnik 
Sobrance, s.r.o., Komenského 252, Sobrance, vo výške 894.720,- Sk.    

7. nájom nebytových priestorov v budove Materskej školy na Ul. Komenského 11 
(časť voľných priestorov v severnej časti budovy vo výmere 28,3 m2) pre PhDr. 
Ľubicu Roškovú, Brezová 31, Michalovce, na účely kancelárie poslanca NR SR,     
vo výške nájomného 650,- Sk/m2 ročne, na dobu určitú do skončenia mandátu,         
s účinnosťou od 01.09.2008.  

            
                                                                                               Primátor mesta 
                                                                                         Ing. Pavol DŽURINA                                                        


