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

 
 
 
 

dňa: 27.10.2008                                                                                         číslo: 87 
 
 
 
K bodu:  Predaj nehnuteľností 
 
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní  
  
A.  s ch v a ľ u j e 
 
1. odpredaj garáží v bytovom dome 12 b.j. blok A na Nám. slobody, súp. č. 583, 

spojacom na parc. KN č. 384/3, zapísanom na LV č. 1263 a spoluvlastníckeho 
podielu k pozemku, zodpovedajúcemu výmere garáží pre:  

    a/ Mgr. Štefana Chocholiča, Nám. slobody 582/4, Sobrance, 
    b/ Kvetoslavu Mišuthovú, Nám. slobody 582/5, Sobrance, 
    za cenu 2.500,- Sk/m2 a úhradu nákladov spojených s prevodom, 
2. odpredaj garáží v bytovom dome 12 b.j. blok B na Nám. slobody, súp. č. 584, 

spojacom na parc. KN č. 381/1, zapísanom na LV č. 1264 a spoluvlastníckeho 
podielu k pozemku, zodpovedajúcemu výmere garáží pre:  

    a/ Janu Jožovú, Školská 288/2, Sobrance, 
    b/ Vavrinca Rovňaka a manž. Martu, r. Sopkovú, Nám. slobody 588/14, Sobrance, 
    za cenu 2.500,- Sk/m2 a úhradu nákladov spojených s prevodom, 
3. odpredaj garáže v bytovom dome 12 b.j. blok C na Nám. slobody, súp. č. 585, 

spojacom na parc. KN č. 380/1, zapísanom na LV č. 1265 a spoluvlastníckeho 
podielu k pozemku, zodpovedajúcemu výmere garáže pre Mgr. Františka Horňáka, 
Hollého 212/36, Sobrance, 

    za cenu 2.500,- Sk/m2 a úhradu nákladov spojených s prevodom,  
4. odpredaj garáží v bytovom dome na Ul. Tyršovej, súp. č. 945, spojacom na parc.  

KN č. 518/20, zapísanom na LV č. 1447 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku, 
zodpovedajúcemu výmere garáží pre:  

    a/ Olivera Dufinca a manž. Luciu, r. Mišovú, Tyršova 945/2, Sobrance, 
    b/ Máriu Lucovičovú, Tyršova 945/4, Sobrance, 
    c/ Ing. Antona Baláža a manž. PhDr. Annu, r. Jaškovú, Tibavská 14/27, Sobrance, 
    d/ Katarínu Bánovskú, Tyršova 945/3, Sobrance, 
   za cenu 3.000,- Sk/m2 a úhradu nákladov spojených s prevodom s tým, že kúpna 

cena bude uhradená kupujúcimi uvedenými pod bodmi č. 1, 2, 3 a 4 v dvoch 
splátkach, a to prvá splátka do 10.12.2008 a druhá splátka do 30.04.2009, 
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5. odpredaj pozemkov, parc. E-KN č. 576/2 - ostatné plochy vo výmere 515 m2             

a parc. E-KN č. 576/4 - ostatné plochy vo výmere 43 m2, k.ú. Komárovce, pre Ing. 
Jozefa Nemja, Moskovská 3880/6, Michalovce, za cenu 6,- Sk/m2 a úhradu 
nákladov spojených s prevodom, 

6. odpredaj pozemku, časti parc. č. 331/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
presne stanovenej geometrickým plánom podľa súčasného užívacieho stavu, pre 
Milana Harakaľa, Kúpeľská 645/58, Sobrance, za cenu 6,- Sk/m2 a úhradu 
nákladov spojených s prevodom, 

7. odpredaj pozemku, časti parc. č. 331/3 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
presne stanovenej geometrickým plánom podľa súčasného užívacieho stavu, pre 
Rudolfa Petrušku a manž. Máriu, r. Vargovú, Gagarinova 955/85, Sobrance, za 
cenu 6,- Sk/m2 a úhradu nákladov spojených s prevodom, 

 
 
B.  n e s ch v a ľ u j e 
 
predaj pozemku na Ul. Tyršovej pod novinovým stánkom, spojeným s čakárňou SAD, 
časť parc. KN č. 122, pre Mgr. Ivetu Pastirikovú, Nižná Rybnica 27, 
 
 
C.  s a   u z n á š a ,   ž e 
 
do konca roka 2008 nebude na svojich zasadnutiach prejednávať odpredaj pozemkov 
a odpredajom pozemkov sa bude zaoberať od roku 2009 podľa nových kritérií. 
  
 
  
     
             
                                                                                            Primátor mesta 
                                                                                      Ing. Pavol DŽURINA                                                           
 
 
 
Hlasovanie: bod A/1, 2, 3, 4           
- za: 9 poslancov MsZ 
- proti: 0 
- zdržali sa: Kačur, JUDr. Pipta, MVDr. Petro (3)                                                        
                                  
Hlasovanie: bod A/5           
- za: všetci prítomní poslanci MsZ (12)                                                       
   
Hlasovanie: bod A/6, 7           
- za: 9 poslancov MsZ 
- proti: 0 
- zdržali sa: Ciklaminyová, JUDr. Pipta, Mgr. Potucký (3)                                                        
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Hlasovanie: bod B           
- za: Ing. Hrebeňák (1)                                                       
- proti:  0 
- zdržali sa: 11 poslancov MsZ  
 
Hlasovanie: bod C           
- za: všetci prítomní poslanci MsZ (12)                                                       
   
 
 
   
   
 


