
 
 
 

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

 

 

 

dňa: 16.09.2010                                                                                         číslo: 96 

 

 

K bodu:  Nájom nebytových priestorov 

           
Mestské zastupiteľstvo v Sobranciach po prerokovaní  
   

s ch v a ľ u j e 

 
1. predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 8.8.2005 na Ul. Tyršovej 287 v 

Sobranciach pre Tatianu Drenkovú - Kadernícky salón Tatiana, Tyršova 287, Sobrance, s 
účinnosťou od 01.08.2010, na dobu neurčitú, 

2. ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 23.6.2003 na Ul. Michalovskej 
82/21 v Sobranciach s MUDr. Milanom Kráľom, Detská ambulancia, Michalovská 82/21, 
Sobrance, dohodou ku dňu 31.10.2010, 

3. ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove polikliniky na Ul. kpt. Nálepku 
1 v Sobranciach s MUDr. Marcelou Beňakovou, NZZ detská ambulancia, Kpt. Nálepku 1, 
Sobrance, dohodou ku dňu 31.08.2010, 

4. ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove polikliniky na Ul. kpt. Nálepku 
1 v Sobranciach s MUDr. Marcelou Šoltýsovou, NZZ gynekologická ambulancia, Kpt. 
Nálepku 1, Sobrance, dohodou ku dňu 31.08.2010, 

5. ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove polikliniky na Ul. kpt. Nálepku 
1 v Sobranciach s HAKOSTOM, s.r.o. - stomatologická ambulancia, Kpt. Nálepku 1, 
Sobrance, dohodou ku dňu 31.08.2010, 

6. ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove polikliniky na Ul. kpt. Nálepku 
č. 1 v Sobranciach s MUDr. Jurajom Hricom, Nervová ambulancia, Kpt. Nálepku 1, 
Sobrance, dohodou ku dňu 16.09.2010,    

7. vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov o výmere 11,32 
m2 na 2. NP v budove Domu služieb na Ul. Michalovskej č. 2 v Sobranciach (priestory po 
p. Jurajovi Šabakovi),  

8. zníženie mesačného nájomného za prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa na 
Ul. Tyršovej č. 287 (blok D2) v Sobranciach o 70,- €,               s účinnosťou od 01.10.2010, 
pre Ladislava Kozáka-JAKOZ, Horňa 82. Zníženie nájomného je podmienené 
vykonávaním služieb vo verejnom záujme, a to čistiareň - zberňa šatstva a zberňa opravy 
obuvi.            

 
 
 
                                                                                            Primátor mesta 
                                                                                      Ing. Pavol DŽURINA, v.r.                                            

                                       
 
 



 
 
 

Hlasovanie: uznesenie ako celok 

- za:  všetci poslanci MsZ (13) 
 
 


