
 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

dňa: 17.12.2009                                                                                         číslo: 169 

 

 

 

K bodu:  Predaj nehnuteľností 

           
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní  
                  

A.  s ch v a ľ u j e 

 
1. odpredaj pozemkov pod skupinovými garáţami na Ul. Tyršovej pre: 

a/ Adriana Ţelinská a manţ., Tyršova 304/48, Sobrance, parc. C KN č. 483/224 - zast. 
plochy a nádvoria o výmere 22 m2,    

b/ Miroslav Šikula a manţ., Tyršova 305/52, Sobrance, parc. C KN č. 483/197 - zast. 
plochy a nádvoria o výmere 21 m2, 

c/ Jozef Leco a manţ., Školská 288/4, Sobrance, parc. C KN č. 483/200 - zast. plochy a 
nádvoria o výmere 21 m2, 

d/ Mgr. Gabriela Pasteľáková a manţ., Tyršova 304/50, Sobrance, parc. C KN         č. 
483/233 - zast. plochy a nádvoria o výmere 21 m2, 

e/ Vinko Jerkovič a manţ., Tyršova 305/54, Sobrance, parc. C KN č. 483/202 - zast. plochy 
a nádvoria o výmere 21 m2, 

    f/ Miroslav Štich a manţ., Tyršova 287/42, Sobrance, parc. C KN č. 483/208 - zast. plochy 
a nádvoria o výmere 23 m2, 

g/ Stanislava Timovčáková a manţ., Tyršova 287/47, Sobrance, parc. C KN           č. 
483/209 - zast. plochy a nádvoria o výmere 29 m2, 

h/ Ing. František Goron a manţ., Tyršova 287/47, Sobrance, parc. C KN č. 483/215 - zast. 
plochy a nádvoria o výmere 21 m2, 

ch/ Igor Hricenko a manţ., Tyršova 304/48, Sobrance, parc. C KN č. 483/199 - zast. plochy 
a nádvoria o výmere 21 m2, 

i/ Michal Michalko a manţ., Nám. slobody 588/14, Sobrance, parc. C KN               č. 
483/204 - zast. plochy a nádvoria o výmere 21 m2, 

    za cenu 10,- €/m2 a úhradu nákladov spojených s prevodom, 
 
2. odpredaj pozemkov pod garáţou na Ul. Gagarinovej, parc. KN č. 361/127 - zastavaná 

plocha o výmere 17 m2 a parc. KN č. 374/28 - záhrada o výmere 14 m2, pre Evu Zavackú, 
Nám. slobody 587/13, Sobrance, za cenu 3,65 €/m2 a úhradu nákladov spojených s 
prevodom,   

 



 

               uzn. MsZ č. 169/2009 
 
3. uplatnenie § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa) na odpredaj pozemkov na Ul. Mieru, parc. KN 
č. 1050/4 - ostatné plochy o výmere 27 m2 a č. 1153/24 - orná pôda o výmere 49 m2 z 
dôvodu, ţe pozemky sa nachádzajú v susedstve pozemkov vo vlastníctve Ing. Ľubomíra 
Rynika a Slovenského pozemkového fondu s tým, ţe Ing. Rynik mieni svoje pozemky 
majetkovoprávne vysporiadať, pričom odpredaj pozemkov zo strany mesta mu jeho zámer 
umoţní realizovať. Mesto uvedené pozemky nevyuţíva a Ing. Rynik sa o tieto pozemky 
dlhodobo stará.    

4. odpredaj pozemkov na Ul. Mieru, parc. KN č. 1050/4 - ostatné plochy o výmere 27 m2 a č. 
1153/24 - orná pôda o výmere 49 m2, pre Ing. Ľubomíra Rynika a manţ., Nám. slobody 
584/9, Sobrance, za cenu 1,- €/m2 a úhradu nákladov spojených           s prevodom, 

5. odpredaj pozemkov na Ul. Gagarinovej, časti parcely KN č. 331/7 - zast. plochy      a 
nádvoria o výmere cca 24 m2, vo výmere presne určenej geometrickým plánom, pre 
Štefana Vargu a manţ., Gagarinova 894/51, Sobrance, za cenu 10,- €/m2             a úhradu 
nákladov spojených s prevodom,  

 

B.  n e s ch v a ľ u j e 
 
1. predaj majetku mesta, nachádzajúceho sa na LV č. 416 - budovy a pozemky polikliniky na 

Ul. kpt. Nálepku 1 v Sobranciach, pre Ladislava Piptu, Nám. slobody 589/15, Sobrance, 
2. predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v areáli RN na Ul. Mieru pre Ladislava Piptu, 

Nám. slobody 589/15, Sobrance. 
 
 
   
                                                                                            Primátor mesta 
                                                                                      Ing. Pavol DŽURINA, v.r. 

 

Hlasovanie: bod A/1, A/2 

- za:  všetci prítomní poslanci MsZ (10) 
- nehlasovali: MVDr. Dţurina, Mgr. Kneţo, JUDr. Pipta (3) 

 

Hlasovanie: bod A/3, A/4 

- za:  všetci prítomní poslanci MsZ (11) 
- nehlasovali: MVDr. Dţurina, JUDr. Pipta (2) 

 

Hlasovanie: bod A/5 

- za:  všetci prítomní poslanci MsZ (12) 
- nehlasoval: MVDr. Dţurina (1) 

 

Hlasovanie: bod B/1, B/2 

- za:  všetci prítomní poslanci MsZ (11) 
- nehlasovali: Ciklaminyová, MVDr. Dţurina (2) 
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