
 
 
 
 

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

 

 

 

dňa: 28.10.2010                                                                                                  číslo: 108 

 

 

 

K bodu:  Nájom nebytových priestorov 

           
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní  
   

s ch v a ľ u j e 

 
1. uplatnenie § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa) na prenájom nebytových 
priestorov v ľavej prízemnej časti novej budovy polikliniky na Ul. kpt. Nálepku 1           
v Sobranciach (priestory po ambulancii MUDr. Pinkovskej, MUDr. Pinkovského, 
MUDr. Savovovej) z dôvodu, že je to v záujme mesta, nakoľko o prenájom uvedených 
nebytových priestorov prejavila záujem organizácia zriadená mestom, 

2. prenájom nebytových priestorov v ľavej prízemnej časti novej budovy polikliniky na Ul. 
kpt. Nálepku 1 v Sobranciach (priestory po ambulancii MUDr. Pinkovskej, MUDr. 
Pinkovského, MUDr. Savovovej) pre Mestský bytový podnik Sobrance, s.r.o., 
Komenského 252, Sobrance, za účelom užívania ako kancelárie MsBP s.r.o., vo výške 
nájomného 21,58 €/m2 ročne, na dobu neurčitú, s účinnosťou od 01.11.2010, 

3. uplatnenie § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov (prípad hodný osobitného zreteľa) na prenájom nebytových 
priestorov v budove MŠ na Ul. Komenského 11 v Sobranciach z dôvodu, že o tieto 
priestory nie je záujem a náklady na verejnú súťaž by neboli vynaložené efektívne, 

4. prenájom nebytových priestorov v budove MŠ na Ul. Komenského 11 v Sobranciach pre 
PhDr. Ľubicu Roškovú, poslankyňu NR SR, Brezová 31, Michalovce, za účelom 
užívania ako kancelárie poslanca NR SR, vo výške nájomného 21,58 €/m2 ročne, na 
dobu určitú od 08.07.2010 do skončenia volebného obdobia mandátu poslanca NR SR, 

5. na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže a odporúčania komisie na prípravu       
a vyhodnotenie verejných obchodných súťaží na prenájom a predaj majetku mesta, 
nájom nebytových priestorov o výmere 11,32 m2 v budove Domu služieb, Michalovská 
2, Sobrance, pre LEKOSS, s.r.o. Okružná 3, Michalovce, za účelom užívania ako 
skladovacích priestorov, vo výške nájomného 22,- €/m2 ročne, t.j. 249,04 € ročne,           
s účinnosťou od 01.11.2010. 

 
 
 
                                                                                                      Primátor mesta 
                                                                                       Ing. Pavol DŽURINA, v.r.                                            

                                       



 
 
 

Hlasovanie: body 1, 2, 3, 4 

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

Hlasovanie: bod 5 

- za:  všetci poslanci MsZ (13) 
 
 
 

 
 


