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Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce  

schvaľuje  
 
v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pripraviť 
podmienky a zverejniť zámer na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v budove zdravotnického zariadenia na ul. Baníckej 212/8, postavenej na parcele číslo CKN 
912, zapísanej v LV 1 o celkovej podlahovej ploche 110,7 m2 , z toho 
 

- miestnosť č. 402 - 26,82 m2  
- miestnosť č. 403 - 11,96 m2  
- miestnosť č. 404 -   8,30 m2  
- miestnosť č. 405 -   5,74 m2  
- miestnosť č. 406 -   8,03 m2  
- miestnosť č. 407 -   2,34 m2  
- miestnosť č. 408 -   1,77 m2  
- miestnosť č. 409 - 15,77 m2  
- miestnosť č. 410 -   5,60 m2  
- miestnosť č. 411 -   2,65 m2  
- miestnosť č. 415 - 21,72 m2  

 



za účelom prevádzky lekárne podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pre Animus Pharm 
s.r.o.so sídlom Vyšný Klátov 160, 044 12 Nižný Klátov za cenu 9,00 EUR/ m2 /rok. 
 Dôvodom osobitného zreteľa je, že tieto nebytové priestory sú určené pre lekáreň , 
ktorá je pre obyvateľov Markušoviec potrebná. Ďalším dôvodom je aj to, že na tieto priestory 
v minulosti bola vyhlásená verejná súťaž na prenájom týchto priestorov a nikto sa do tejto 
súťaže neprihlásil, a boli oslovené aj lekárne, ale nikto nemal záujem o prenájom týchto 
priestorov.  
 
 
 

Správa                                                

                                                                    
Dňa 31.5.2021 bola na Obec Markušovce doručená žiadosť od firmy Animus Pharm s.r.o.so 
sídlom Vyšný Klátov 160, 044 12 Nižný Klátov na prenájom nebytových priestorov za účelom 
prevádzky lekárne a Obec Markušovce navrhuje prenajať tieto priestory spôsobom z dôvodu 
osobitného zreteľa za cenu 9,00 EUR/ m2 /rok . 
 
 

 

Prílohy k materiálu 
 
Žiadosť    

 
 
 
V Markušovciach, dňa 3.6.2021 

 
 

   
 


