
 
 
 
 
 

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

 

 

 

dňa: 29.04.2010                                                                                                číslo: 46 

 
 
 

K bodu:  Predaj nehnuteľností 

 
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní 
        
s ch v a ľ u j e 

 
1. vypísanie verejnej obchodnej súťaţe na predaj areálu polikliniky na Ul. kpt. Nálepku č. 1      

v Sobranciach, podmienené písomným stanoviskom MŢP SR, 
2. vypísanie verejnej obchodnej súťaţe na predaj bývalej kotolne K3 na Ul. Tyršovej                 

v Sobranciach, 
3. predaj pozemkov v k.ú. Sobrance o celkovej výmere 215 m2, tvorené parc. C KN                 

č. 1054/23 - vodná plocha o výmere 53 m2 a diel č. 2 parcely E KN č. 427/1 - ostatné 
plochy o výmere 162 m2, pre Ing. Janu Marcinkovú, rod. Šipošovú, Topolianska 5709, 
Michalovce, za cenu 0,50 €/m2 a úhradu nákladov spojených s prevodom, 

4. predaj pozemkov pod skupinovými garáţami na Ul. Tyršovej pre: 
a/ Renáta Vasovčáková, Tyršova 305/52, Sobrance, parc. C KN č. 483/242 - zast. plochy       

a nádvoria o výmere 23 m2,    
   b/ Ján Bilec a manţ., Tyršova 305/55, Sobrance, parc. C KN č. 483/249 - zast. plochy           

a nádvoria o výmere 22 m2,    
     za cenu 10,- €/m2 a úhradu nákladov spojených s prevodom, 
5. vypísanie verejnej obchodnej súťaţe na predaj 6 pozemkov na Ul. Gagarinovej, ktoré sú 

určené na výstavbu garáţí, 
6. predaj pozemku na Ul. Bernolákovej, vedeného na LV č. 1060 v k.ú. Sobrance, parc. KN        

č. 730/39 - záhrady o výmere 310 m2, pre Máriu Petrovú, Bernolákova 756/15, Sobrance, 
za cenu 15,- €/m2 a úhradu nákladov spojených s prevodom. 

 

               
 

 
                                                                                                      Primátor mesta 
                                                                                       Ing. Pavol DŽURINA, v.r. 
 
 
 
 
 
 



 

Hlasovanie: bod 1 

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

                                                             
Hlasovanie: bod 2 

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

Hlasovanie: bod 3 

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

Hlasovanie: bod 4 

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

Hlasovanie: bod 5 

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

Hlasovanie: bod 6 

- za:  všetci poslanci MsZ (13) 
 
 


