
MESTO  MICHALOVCE, 

Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30 
 

zverejňuje 
 

podľa ustanovenia § 9a. a násl. Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku mesta,  v znení neskorších 
zmien a doplnkov 

 

ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ : 
 
Pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Stráňany, ktoré boli vytvorené GP č. 14328810-58/2012 
z 25.2.2013 z p. C-KN č. 1783/1, ako p.C-KN č. 1783/3, o výmere 13 m2, p.C-KN č. 1783/4, 
o výmere 9 m2,  p.C-KN č. 1783/5, o výmere 9 m2, p.C-KN č. 1783/6, o výmere 11 m2, p. C-
KN č. 1783/7, o výmere 12 m2, p.C-KN č. 1783/9, o výmere 16 m2, p.C-KN č. 1783/10, 
o výmere 17 m2, p.C-KN č. 1783/11, o výmere 7 m2, p.C-KN č. 1783/12, o výmere 23 m2, 
nachádzajúce sa   

na Ulici partizánskej v Michalovciach,   
za účelom užívania ako pridomové záhrady.   

  
    Cena za prenájom 1 m2 pozemku musí byť dosiahnutá minimálne v súlade s Všeobecne  
    záväzným nariadením mesta  č. 101/2007 (zverejnená na internetovej stránke                     
    mesta, www.michalovce.sk).    
    Záujemca je povinný predložiť cenovú ponuku na predmet prenájmu v zalepenej obálke    
    s vyznačením „Priamy prenájom-pozemky, k. ú. Stráňany, Ul. Partizánska,“ na adresu     
    Mesta Michalovce v termíne do 

 

11. decembra 2017 (pondelok) do 9.00 hod 
 
           s tým, že ponúkaná cena nesmie byť nižšia ako cena určená VZN č.101/2007.  
 
Prílohy do súťaže: 
1. Čestné prehlásenie súťažiaceho, že má vyrovnané voči mestu Michalovce a správcom jeho 

nebytových priestorov akékoľvek prípadné podlžnosti.  
2. Čestné prehlásenie, že súťažiaci nie je osobou podľa § 9a, ods. 6 a 7, Zákona 138/1991 Zb. 

 
Bližšie informácie ohľadom prenájmu nehnuteľnosti - pozemkov budú poskytnuté 
prostredníctvom MsÚ Michalovce – odbor hospodárenia s majetkom, Nám. Slobody č. 1, 
Michalovce u referenta OHsM  Valéria Čechová, č. tel.: 056/6864280. 
              Znenie zámeru a lehota na predkladanie cenových ponúk sú zverejnené na úradnej 
tabuli MsÚ Michalovce a na internetovej stránke www.michalovce.sk. 
 
 
                                                                                       Viliam Zahorčák 
                                                                                        primátor mesta 
Vyvesené dňa : _________________ 
 
Zvesené dňa   : _________________ 



 
 


