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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta zámenou, v súlade s ustanoveniami §9a ods.8 písm. 

e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 a to nehnuteľností vo vlastníctve mesta Trebišov: 

a.) časti pozemku, registra C KN, parcelné číslo 3829/1, diel 6, o výmere 121 m
2
, druh 

pozemku - zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Trebišov, zapísaný na LV č. 

4170, vedeného Okresným úradom Trebišov, Katastrálnym odborom pracovisko Trebišov,  

b.) časti pozemku, registra C KN, parcelné číslo 4449/1, diel 10, o výmere 14 m
2
, druh 

pozemku - zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Trebišov, zapísaný na LV č. 

4170, vedeného Okresným úradom Trebišov, Katastrálnym odborom pracovisko Trebišov, 

 

 za nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenského rybárskeho zväzu, Miestna organizácia Trebišov, 

Rybárska 1, Trebišov, IČO: 00178209, a to: 

a) časti pozemku, registra C KN, parcelné číslo 3824/1, diel 1 o výmere 31 m
2
, diel 3 o výmere 

18 m
2 

a diel 9 o výmere 60 m
2
, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, katastrálne 

územie Trebišov, zapísaný na LV č. 2807, vedeného Okresným úradom Trebišov, 

Katastrálnym odborom pracovisko Trebišov,  

b) časti pozemku, registra C KN, parcelné číslo 3824/2, diel 4 o výmere 26 m
2
, druh pozemku - 

zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Trebišov, zapísaný na LV č. 2807, 

vedeného Okresným úradom Trebišov, Katastrálnym odborom pracovisko Trebišov,  

 

To všetko na základe geometrického plánu č. 36587656-45/2018 zo dňa 04.06.2018, ktorý bol 

vyhotovený obchodnou spoločnosťou  LUPO-GEO s.r.o. Trebišov, so sídlom Jána Husa 1460/23, 

Trebišov a ktorý bol úradne overený dňa 11.09.2018. 

 



 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v usporiadaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam tak, 

aby právny stav bol odrazom stavu skutkového a teda aby zodpovedal skutočnému užívaniu 

nehnuteľností. 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska- Timečko, 

  poverený zastupovaním vedúceho oddelenia výstavby a majetku 

 

 

V Trebišove  28.1.2019 

 

 

 

 

                                                                                                              predkladateľ 



 
 

Dôvodová správa 

Dňa 14.06.2018 požiadal Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Trebišov (ďalej len 

„rybársky zväz“), ul. Rybárska 1, Trebišov, o zámenu pozemkov 
 
registra C KN parcelné čísla 

3824/1, 3824/2, 3824/3, 3829/1, 4449/1 v katastrálnom území Trebišov o celkovej výmere 

jednotlivých dielov 135 m
2
,
 
vytvorených Geometrickým plánom  č. 36587656-45/2018 zo dňa 

13.06.2018 spracovaným spoločnosťou LUPO-GEO s.r.o Trebišov. 

 

V prospech mesta by mali byť pričlenené k pozemku parcelné číslo 3824/3 diel 1, k pozemku 

parcelné číslo 3829/1 diel 3 a 4, k pozemku parcelné číslo 4449/1 diel 9. V prospech rybárskeho 

zväzu by mali byť pričlenené k pozemku parcelné číslo 3824/2 diel 6 a k pozemku parcelné číslo 

3824/1 diel 10. 

 

 

V Trebišove  28.1.2019 

Spracoval : Ing. Valiska-Timečko Ladislav 

 








