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Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

schvaľuje 
1. Zámer odpredať nehnuteľný majetok mesta  podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pozemok registra C  KN 
parcelné číslo 3966/809 o výmere 79,00 m2, druh pozemku – zastavané plochy , 
katastrálne územie Trebišov  vytvorený Geometrickým plánom č. 34873066-3/2016 na 
oddelenie nehnuteľnosti  pre Mgr. Annu Niskáčovú, Drehňovská 123/7, Trebišov.                    
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je priľahlou plochou 
k pozemku parcelné číslo 3966/34, na ktorom je umiestnený rodinný dom vo vlastníctve 
žiadateľky. Predmetný pozemok žiadateľka dlhodobo užíva a udržiava. 
Zámer odpredať tento nehnuteľný majetok je zverejnený na úradnej tabuli mesta 
a internetovej stránke mesta www.trebisov.sk v termíne od 21.07.2016. 

2. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku podľa ustanovenia § 9a ods.8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to nehnuteľnosti: pozemok 
registra C  KN parcelné číslo 3966/809 o výmere 79,00 m2, druh pozemku  -   zastavané 
plochy , katastrálne územie Trebišov, ktorý vznikol oddelením z pôvodného pozemku 
registra C KN parcelné číslo 3966/1, zastavané plochy o výmere 1 7140 m2, katastrálne 
územie Trebišov, evidovaného na LV č. 4170, na základe Geometrického plánu č.  
34873066-3/2016 v prospech Mgr. Anny Niskáčovej, Drehňovská 123/7, Trebišov  
za cenu 10 EUR za m2 bez DPH, v celkovej cene 790 EUR bez DPH a 948 EUR s DPH. 

 
 
Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 
Spracoval: Ing. Iveta Sabaková, vedúca oddelenia výstavby a majetku 
 
V Trebišove, dňa 05.08.2016                                                                                                              
                                                                                                            predkladateľ 



Dôvodová správa 
k  žiadosti o prevod vlastníctva – Mgr. Anna Niskáčová 

      
 
 
 

Dňa 19.01.2016 podala p. Niskáčová žiadosť o odkúpenie pozemku  registra C  KN parcelné 
číslo 3966/809 o výmere 79,00 m2, druh pozemku – zastavané plochy , katastrálne územie 
Trebišov , vytvorený Geometrickým plánom č. 34873066-3/2016 na oddelenie nehnuteľnosti. 
Dňa 16.02.2016 podala dodatok k žiadosti, v ktorom spresnila, že pozemok požaduje odkúpiť 
za cenu 10 EUR za m2 pozemku tak, ako boli podobné pozemky odpredávané 
v predchádzajúcom období.  Komisia výstavby a majetku predmetnú žiadosť prerokovala na  
svojom zasadnutí dňa 30.03.2016 kde konštatovala, že napriek skutočnosti, že ide o prevod 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, musí žiadosť neodporučiť na schválenie, nakoľko nie 
je v platnosti Koncepčný zámer – Majetkoprávne vysporiadanie mestských pozemkov 
dlhodobo užívaných inými osobami a teda nie je možné vyhovieť požiadavke na cenu 
pozemku. 

Uznesením MsZ v Trebišove č.71/2016 zo dňa 20.06.2016 bol vyššie uvedený koncepčný 
zámer znova schválený. Žiadosť p. Niskáčovej bola opakovane predložená na rokovanie 
komisie výstavby a majetku dňa 12.07.2016. 

Komisia odporučila predloženú žiadosť na prevod nehnuteľnosti schváliť. 

 

V Trebišove, dňa  05.08.2016 
Spracoval: Ing. Iveta Sabaková,  vedúca oddelenia výstavby a majetku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






