
 
 
 
 

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

 
 
 

dňa: 27.08.2009                                                                                         číslo: 112 
 
 
K bodu:  Nájom nebytových priestorov 
           
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní  
   
s ch v a ľ u j e 
 
1. ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na Ul. kpt. Nálepku 1                   v 

priestoroch polikliniky pre Ervína Kočiša, Baškovce 9, dohodou ku dňu 31.08.2009, 
2. s uplatnením § 9a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa) nájom nebytových priestorov na Ul. kpt. 
Nálepku 1 v priestoroch polikliniky (priestor po masérovi Kočišovi) pre Drahoslavu 
Juhaščikovú, Baškovce 100, za účelom prevádzkovania služieb pedikúra, manikúra a 
masáže, vo výške nájomného 21,58 EUR/m2 ročne, na dobu neurčitú, s účinnosťou od 
01.09.2009, 

3. ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove Domu služieb na Ul. 
Michalovskej č. 2, pre Jozef Maskaľ - SOLID, Obchodná 2, Michalovce, dohodou ku dňu 
30.09.2009, 

4. vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove Domu 
služieb na Ul. Michalovskej 2 (priestory po prevádzke SOLID), 

5. komisiu na prípravu a vyhodnotenie verejných obchodných súťaží na prenájom       a predaj 
majetku mesta v zložení JUDr. Ján Pipta, MUDr. Juraj Klamo a Mgr. Eduard Knežo, 

6. ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov bývalej uholne v kotolni K2 na Námestí 
slobody, situovanej na parc. C KN č. 623/7, pre SLOVAKIA TREND s.r.o., Michalovská 
62, Sobrance, dohodou ku dňu 31.08.2009,     

7. ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov bývalej uholne v kotolni K4 na Ul. 
Tyršovej na parc. C KN č. 483/37, pre SLOVAKIA TREND s.r.o., Michalovská 62, 
Sobrance, dohodou ku dňu 31.10.2009. 

 
 
 
                                                                                            Primátor mesta 
                                                                                      Ing. Pavol DŽURINA, v.r.                                                     
                                       
 
 
 
 
 



Hlasovanie: bod 1, 2, 3, 4  
- za:  všetci prítomní poslanci MsZ (12) 
 
Hlasovanie: bod 5 
- za:  všetci prítomní poslanci MsZ (11) 
- nehlasoval: MVDr. Petro (1) 
 
Hlasovanie: bod 6, 7 
- za:  všetci prítomní poslanci MsZ (10) 
- nehlasovali: Ing. Hrebeňák, MVDr. Petro (2) 
 
- neprítomný: Ing. Cinkanič (1) 
 
 


