Obecné zastupiteľstvo v P a r c h o v a n o c h
UZNESENIE
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch

zo dňa 17.6. 2022

číslo: 153

K bodu: Schválenie zámeru prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve obce
Parchovany nachádzajúceho sa v budove Zdravotného strediska, súpis. č.: 463,
na ulici Hlavnej v obci Parchovany, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Parchovanoch
A. s ú h l a s í
aby sa predĺženie nájmu nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska súp. č. 463/24
na ulici Hlavnej v obci Parchovany, na parc. č. 5/1, zapísaného na LV č. 1 pre nájomcu TOLKA
s.r.o., Na záhumní 424, 076 64 Zemplínska Teplica, zast. Ing. Igorom Kačurákom, IČO
36606987, DIČ 2022186463 realizovalo v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že
sa jedná o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov a návštevníkov obce.
B. s c h v a ľ u je
1. predmet nájmu: nebytové priestory uvedené v bode A, a to miestnosť ambulancie
o podlahovej ploche 38,81 m2, čakáreň, dennú miestnosť a sociálne zariadenia
o podlahovej ploche 47,8 m2. Celková plocha bude činiť 86,61 m2.
2. doba nájmu: nájomná zmluva sa uzatvorí na dobu určitú 10 rokov od nadobudnutia jej
právoplatnosti.
3. minimálna cena, za ktorú sa predmetný nebytový priestor ponúka na prenájom je
stanovená v súlade s § 9a, ods. (9) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí vo výške 6,80
EUR/m2/rok. Ročné nájomné za celkovú plochu 86,61 m2 činí 589,00 €.
Hlasovanie:

Za:

8

Proti:
Zdržal sa:

0
0

Jaroslav Antolík, Mgr. Ján Bača, Bc. Michaela
Bálintová DiS.art., Mgr. Marián Hazuga, Ján Obrin,
Ing. Maroš Obrin, Stanislav Tutko, Bc. Jozef Vaňo

JUDr. Juraj Guzej,
starosta obce
V Parchovanoch dňa 17. 6. 2022
Za správnosť: Mgr. Ján Bača
Bc. Michaela Bálintová DiS.art.
Zapisovateľ:
Ing. Maroš Obrin

