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Komisia výstavby a majetku 
 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 02.09.2021 
 

 

     Poslanci    Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:        1. Ing. Dušan Biž         1. Eduard Janoško                           

                                                   2. Ing. Martin Telepovský                    

    3. František Tomko                                                                                                                     

    4. Ing. Jaroslav Soták  

                                        

Neprítomní členovia komisie:         1. Ing. Peter Zatko   

                                                                                              2. Ing. Lucia Tomková                                                                                                                                    

  

                                                                                          

Ostatní prítomní:                      1. Ing. Eva Bučková 

                      2. Ing. arch. Alexander Bugala 

           3. Mgr. Peter Sovák 

           4. JUDr. Martin Galgoczy 

            

             

                                                                                                               

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

 

Predseda komisie výstavby a majetku (ďalej aj ako „komisia“) otvoril zasadnutie a dal hlasovať 

o  programe zasadnutia: 

 

2. Korpáš – odpredaj pozemku – koncepčný zámer 

3. Mecgerová, Pfeifer – zmena a doplnok ÚPN, dodatočné schválenie obstarania v rámci ZaD č. 7 

4. Dr. Dančák – odpredaj pozemku – koncepčný zámer 

5. TAJBA – Zmluva o vecnom bremene (vodovodná prípojka) 

6. Eparchia Košice – Gymnázium, Zmluva o nájme, areál Cirkevného gymnázia (dodatok č. 3) 

7. Reštaurácia Ponorka – Zmluva o nájme pre Strednú školu obchodu a služieb sv. Jozefáta 

8. GREEN SIDE SK s.r.o. – Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene – bytový dom 

9. ZŠ M. R. Štefánika – obnoviteľný zdroj energie 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 0 členov, zdržalo sa: - 0 členov 
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2. Korpáš – odpredaj pozemku – koncepčný zámer 

 

Ing. Biž informoval prítomných, že dňa 10.08.2021 požiadal p. Ing. Jaroslav Korpáš s manželkou 

bytom Ul. L. Svobodu 3795/26, 075 01 Trebišovo odpredaj časti pozemku parc. č. 4094/10, druh 

pozemku zastavaná plocha, o výmere 45 m2. Predmetný pozemok spĺňa parametre pre vysporiadanie 

v zmysle Koncepčného zámeru pre majetkoprávne vysporiadanie mestských pozemkov dlhodobo 

užívaných inými osobami. Podľa cenovej mapy je minimálna cena pozemku na Ul. L. Svobodu 70,00 

€ / m2. 

Stanovisko komisie:  
Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 02.09.2021 prerokovala vyššie uvedený materiál 

a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť prevod vlastníctva vyššie uvedeného 

pozemku v zmysle Koncepčného zámeru pre majetkoprávne vysporiadanie mestských pozemkov 

dlhodobo užívaných inými osobami. 
 

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 
Výsledok hlasovania komisie:  komisia odporúča schváliť prevod vlastníctva vyššie uvedeného 

pozemku v zmysle Koncepčného zámeru pre majetkoprávne vysporiadanie mestských pozemkov 

dlhodobo užívaných inými osobami.  

 

3. Mecgerová, Pfeifer – zmena a doplnok ÚPN, dodatočné schválenie obstarania v rámci 

ZaD č. 7 

 

Ing. arch. Bugala informoval prítomných, že predkladaný materiál obsahuje návrhy na doplnenie 

obstarania Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN mesta Trebišov, o ktoré požiadali žiadatelia v mesiaci auguste 

2021 v priebehu spracovania ZaD č. 7.  

Ide o zmeny a doplnky v týchto lokalitách : 

a) areál bývalého Mäsopriemyslu – pozemky reg. C KN parc. č. 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 

597, 598, 599, 600, 601, 602, 605, 606, 607/2, 690/6, k. ú. Milhostov. Navrhovateľ Mgr. Nadežda 

Mecgerová, Nižnianská 849/19, 075 25 Trebišov. 

Súčasný stav územnoplánovacej dokumentácie : Plochy priemyselnej, stavebnej výroby a skladového 

hospodárstva určené na prestavbu a obnovu ( vrátane asanačnej prestavby).  

Navrhovaný stav : Zmiešané územie – plochy bývania a vybavenosti. 

b) lokalita Družstevná ul. / Trebišovský kanál – pozemky reg. C KN parc. č. 1643, 1644, 1645, k. ú. 

Trebišov. Navrhovateľ p. Georg Pfeifer, Marienbader str.8, Ingolstadt 850 51, Nemecko. 

Súčasný stav územnoplánovacej dokumentácie : Plochy verejnej občianskej vybavenosti. 

Navrhovaný stav : Zmiešané územie – plochy bývania a vybavenosti.  

Stanovisko komisie:  
Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 02.09.2021 prerokovala vyššie uvedený materiál a 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove predmetný materiál schváliť tak ako bol 

písomne predložený. 
  

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 
Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť predmetný materiál tak ako bol písomne 

predložený. 
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4. Dr. Dančák – odpredaj pozemku – koncepčný zámer 

 

Ing. arch. Bugala informoval prítomných, že 23.05.2021 požiadal p. MUDr. Vladimír Dančák, bytom 

Kalinčiakova ul. 1610/21, 075 01 Trebišov o odpredaj pozemku o výmere 90 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie. Predmetný pozemok spĺňa parametre pre vysporiadanie v zmysle 

Koncepčného zámeru pre majetkoprávne vysporiadanie mestských pozemkov dlhodobo užívaných 

inými osobami. Podľa cenovej mapy je minimálna cena pozemku na Kalinčiakovej ul. 50,00 € / m2. 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 02.09.2021 prerokovala vyššie uvedený materiál 

a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť prevod vlastníctva vyššie uvedeného 

pozemku v zmysle Koncepčného zámeru pre majetkoprávne vysporiadanie mestských pozemkov 

dlhodobo užívaných inými osobami. 
 

Hlasovanie: za – 4 členovia, proti – 0 členov, zdržal sa: - 1 člen 
Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť prevod vlastníctva vyššie uvedeného 

pozemku v zmysle Koncepčného zámeru pre majetkoprávne vysporiadanie mestských pozemkov 

dlhodobo užívaných inými osobami.  
 

5. TAJBA – Zmluva o vecnom bremene (vodovodná prípojka) 

 

JUDr. Galgoczy informoval prítomných, že Mestské zastupiteľstvo v Trebišove uznesením č. 68/2018 

zo dňa 25.06.2018, schválilo uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného 

bremena so spoločnosťou TAJBA, a.s., so sídlom Železničná 2, 044 14 Čaňa, IČO: 36 188 981. Na 

základe tohto uznesenia uzatvorilo mesto Trebišov s uvedenou spoločnosťou dňa 16.07.2018 Zmluvu 

o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Predmetom zmluvy bola dohoda o zriadení 

budúceho vecného bremena k časti pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Trebišov, 

registra C KN, parc. č. 4486/1, ktorý je vo vlastníctve mesta Trebišov a na ktorom budúci oprávnený 

zrealizuje stavbu vodovodnej prípojky a jej príslušenstva. Jedná sa o napojenie stavby (areálu) vo 

vlastníctve budúceho oprávneného na verejnú vodovodnú sieť. Pozemok parc. č. 4486/1 je pozemkom, 

na ktorom sa nachádzajú verejné komunikácie – ulice M. R. Štefánika a Cukrovarská. Pozemok je do 

značnej miery zaťažený rôznymi vedeniami inžinierskych sietí. Nakoľko TAJBA, a.s. ako budúci 

oprávnený, zrealizovala povolenú stavbu a jej presné zameranie dokladovala porealizačným 

geometrický plánom, vyzvala budúceho povinného – mesto Trebišov na uzatvorenie zmluvy o zriadení 

vecného bremena.  

Stanovisko komisie: 

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 02.09.2021 prerokovala vyššie uvedený materiál a 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove predmetný materiál schváliť tak ako bol 

písomne predložený. 
  

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 
Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť predmetný materiál tak ako bol písomne 

predložený. 

 

6. Eparchia Košice – Gymnázium, Zmluva o nájme, areál Cirkevného gymnázia (dodatok 

č.3) 

 

JUDr. Galgoczy uviedol, že dňa 06.11.2007 uzatvorilo mesto Trebišov (v právnom postavení 

prenajímateľa) s Gréckokatolíckym apoštolským exarchátom (v právnom postavení nájomcu, pričom 
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medzičasom došlo k zmene názvu nájomcu na Gréckokatolícka eparchia Košice) Zmluvu o nájme 

v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.03.2010 a Dodatku č. 2 zo dňa 25.03.2021 (ďalej len „Zmluva“), 

predmetom ktorej je užívanie predmetu nájmu – pozemok parc. č. 3667/1, 3667/3 a 3667/4 a stavby 

súp. č. 1175 (jedna z budov, v ktorej sídli cirkevné gymnázium) za účelom zabezpečovania 

vyučovacieho procesu Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove pre stredoškolské 

vzdelávanie žiakov. 

Zriaďovateľ cirkevného gymnázia – Gréckokatolícka eparchia Košice, požiadal o uzatvorenie Dodatku 

č. 3 k Zmluve, predmetom ktorého bude zmena doby nájmu, z doby neurčitej na dobu určitú, a to do 

31.12.2051. Svoju žiadosť odôvodňuje tým, že budovu užíva na tieto účely už od roku 1995, v roku 

2010 zabezpečil rekonštrukciu budovy pomocou štrukturálnych fondov so spoluúčasťou zriaďovateľa 

a mesto ako prenajímateľ nemá za obdobie nájmu investičný podiel na opravách, údržbe a 

rekonštrukčných prácach na objekte školy. Po 10 rokoch je však potrebná ďalšia obnova 

a rekonštrukcia budov, a teda istota nájomného vzťahu na 30 rokov umožní zriaďovateľovi školy - 

Gréckokatolíckej eparchii Košice, zrealizovať plánované a potrebné investície, ktoré súvisia 

s efektívnou správou budov, ich technickým zhodnotením ako aj použitím takých technických 

zariadení, ktoré umožnia šetrenie finančných prostriedkov na energiách a personálnom zabezpečení 

prevádzky školy (rekonštrukcia vykurovacieho systému a kotolne, rekonštrukcia osvetľovacích 

systémov, rekonštrukcia vnútorného nádvoria, vybudovanie multifunkčného ihriska, vybudovanie 

nového vstupu do budovy školy a spoločenskej zóny, vybudovanie parkoviska, ...). 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 02.09.2021 prerokovala vyššie uvedený materiál a 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove predmetný materiál schváliť tak ako bol 

písomne predložený. 

 

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť predmetný materiál tak ako bol písomne 

predložený. 

 

7. Reštaurácia Ponorka – Zmluva o nájme pre Strednú školu obchodu a služieb sv. Jozefáta 

 

JUDr. Galgoczy informoval, že na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 

212/2020 zo dňa 25.05.2020, uzatvorilo mesto Trebišov dňa 01.06.2020 Nájomnú zmluvu s Cirkevnou 

strednou odbornou školou sv. Jozafáta, predmetom ktorej je užívanie reštaurácie a príslušného zázemia 

v priestoroch budovy mestskej plavárne, za účelom zriadenia pracoviska praktického vyučovania 

žiakov a poskytovania reštauračných služieb. Zároveň sa nájomca zaviazal na vykonanie rekonštrukcie 

týchto prenajatých priestorov, čo aj vykonal. Zmluva je uzatvorená na dobu siedmych rokov odo dňa 

nadobudnutia jej účinnosti, t.j. do 31.05.2027. 

Listom zo dňa 13.08.2021 nájomca (u ktorého došlo medzičasom k zmene názvu na Stredná odborná 

škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta) požiadal o predĺženie dojednanej doby nájmu a to do 

31.12.2031. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že v plnej miere investične zabezpečil zriadenie 

novootvorenej prevádzky v prenajatých priestoroch a ich kompletnú rekonštrukciu, ďalej počas 

rekonštrukčných prác ako aj po spustení prevádzky, sa ukázali ako nutné ďalšie investície do 

technológií resp. prác, s ktorými nebolo možné uvažovať v pôvodnom rozpočte, obmedzenia 

a opatrenia súvisiace s pandémiou Covid 19 spôsobili odklad plánovaného otvorenia prevádzky 

o osem mesiacov, čím došlo k skráteniu reálnej činnosti školskej reštaurácie v zmysle platnej nájomnej 

zmluvy. Z dôvodu dosiahnutia maximálnej úrovne poskytovaných služieb a estetického spracovania 

priestoru nájomca investoval nad pôvodne deklarovaný rámec. Predĺženie dojednanej doby nájmu 
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umožní nájomcovi nielen postupnú reálnu návratnosť investície, ale aj realizáciu potrebnej priebežnej 

obnovy inventáru a technologickej časti pracoviska. 

Členovia komisie požadujú na rokovaní mestskej rady predložiť stanovisko čo spôsobilo navýšenie 

pôvodnej sumy.  

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 02.09.2021 prerokovala vyššie uvedený materiál a 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove predmetný materiál schváliť tak ako bol 

písomne predložený. 
  

Hlasovanie: za – 4 členovia, proti – 1 člen, zdržal sa: - 0 členov 
Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť predmetný materiál tak ako bol písomne 

predložený. 

 

8. GREEN SIDE SK s.r.o. – Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene – bytový dom 

 

Ing. arch. Bugala uviedol, že investor stavby „Bytový dom GREENSIDE VI., Trebišov“ požiadal 

mesto Trebišov o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na označené 

pozemky pre rozvody inžinierskych sietí ( vodovod, kanalizácia, teplovod, NN elektrické rozvody) 

vrátane objektových prípojok.  

Jedná sa o pozemky v lokalite Sídliska Sever zastavané bytovými domami, resp. pozemok, na ktorom 

sa nachádza verejná komunikácia (Hodvábna ul.). Tieto pozemky majú charakter verejného 

priestranstva, nejedná sa o stavebné pozemky. V súčasnosti sú zaťažené rozvodmi inžinierskych sietí. 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 02.09.2021 prerokovala vyššie uvedený materiál a 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove predmetný materiál schváliť tak ako bol 

písomne predložený. 

 

Hlasovanie: za – 4 členovia, proti – 0 členov, zdržal sa: - 1 člen 
Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť predmetný materiál tak ako bol písomne 

predložený.  

 

9. ZŠ M. R. Štefánika – obnoviteľný zdroj energie 

 

Ing. arch. Bugala informoval prítomných, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, 

ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlásilo výzvu s kódom 

OPKZP-PO4-SC411-2019-61 so zameraním na zvýšenie podielu Obnoviteľných zdrojov energie 

(OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. 

Mesto Trebišov plánuje predložiť žiadosť o NFP pre ZŠ M. R. Štefánika v Trebišove. Celková 

plánovaná maximálna výška oprávnených výdavkov projektu: 880 000,00 EUR (stavebné práce, 

stavebný dozor a riadenie projektu). 

Maximálna žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 836 000,00 EUR 

Maximálna výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 44 000,00 EUR 

Minimálna výška spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa je 5% z celkovej sumy.  

Realizácia tohto projektu umožní rekonštrukciu zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej 

náročnosti v objekte ZŠ M. R. Štefánika. Návrh obsahuje zostavu 10 plynových tepelných čerpadiel 

fungujúcich systémom vzduch-voda s celkovým výkonom 757 kW. Návrh zdroja tepla vychádza z 
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celkovej potreby tepla na vykurovanie objektov základnej školy. Po vykonaní výpočtov a analýz 

možno konštatovať, že pri poskytnutí dotácie 95% je návratnosť projektu približne 3 až 4 roky. 

Dôležitá je aj ekologická stránka projektu, keď je pri prevádzke tepelných plynových čerpadiel 

produkovaných menej emisií CO2, SO2, NOX a ďalších.  

 

Stanovisko komisie:  
Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 02.09.2021 prerokovala vyššie uvedený materiál a 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove predmetný materiál schváliť tak ako bol 

písomne predložený. 

 

Hlasovanie: za – 4 členovia, proti – 0 členov, zdržal sa: - 1 člen 

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť predmetný materiál tak ako bol písomne 

predložený.  
 

10. Rôzne 

 

Informatívna správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly  

 

Ing. arch. Bugala informoval prítomných, že aktuálne prebiehajú práce v exteriéri  na fasádach stavby 

–  montáž zateplenia a konečná úprava konštrukcie. V interiéri sa dokončievajú práce v priestore 

samotnej haly – povrchové úpravy, vrátane stropných oceľových nosných aj pomocných konštrukcií. 

V krátkom čase bude ukončená montáž vzduchotechniky a elektrorozvodov, vrátane inštalácie 

reflektorov,  svietidiel a elektroniky. Priestor haly bude ku koncu mesiaca august pripravený na 

pokladanie podlahy. Výrazne pokročili práce vo vstupnom vestibule a v priestore fitnescentra ( 

konečné úpravy stien, vyhotovenie zaveseného podhľadu). Po položení dlažby vo vestibule bude táto 

časť stavby v podstate stavebne ukončená.V ostatných častiach budovy prebieha montáž rozvodov 

médií a technológie a keramických obkladov stien, ako aj pokladanie dlažieb.   Vedenie mesta dôrazne 

upozornilo dodávateľa na nutnosť urýchlenia prác na rekonštrukcii strechy nad šatňami a technickými 

priestormi, vrátane montáže svetlíkov. Ukončenie úprav strechy je potrebné pre bezpečné a kvalitné 

montáže v interiéroch. Každú prvú stredu v mesiaci je v rámci kontrolného dňa pripravená obhliadka 

stavby pre poslankyne a poslancov MsZ. 

Stanovisko komisie:  
Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 02.09.2021 prerokovala Informatívnu správu 

o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly a odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu v Trebišove vziať ju na vedomie. 

 

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 

Výsledok hlasovania komisie: komisia berie na vedomie Informatívnu správu  s názvom Informatívna 

správa o stave rekonštrukčných prác na objekte Mestskej športovej haly  

 

Prenájom pozemkov za účelom zriadenia stavby (Trebišovské hotelové družstvo) 

 

JUDr. Galgoczy informoval, že Trebišovské hotelové družstvo je na základe zmluvy o predaji podniku 

nástupcom predchádzajúceho nájomcu budovy Hotela Zemplín Ing. Anny Manojlovičovej.  

Vlastníkom stavby Hotela Zemplín je Bytový podnik Trebišov s.r.o., ktorý však nevlastní pozemky 

okolo samotného Hotela Zemplín, čo je zákonnou prekážkou k vydaniu stavebných povolení na stavbu 

nového parkoviska a prístavbu novej terasy hotela a taktiež nového hlavného vchodu hotela, a to 

vzhľadom k tomu, že v zmysle stavebného zákona tak Bytový podnik Trebišov s.r.o. ako aj samotný 
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stavebník a žiadateľ o vydanie stavebného povolenia nemajú žiadny právny vzťah k pozemkom, na 

ktorých sa majú budúce stavby uskutočniť. 

Listom zo dňa 16.08.2021 stavebník Trebišovské hotelové družstvo požiadalo o uzavretie nájomné 

vzťahu k v žiadosti vyznačeným pozemkom. Avšak podľa nášho názoru nie je v súčasnosti nutné 

prenajímať žiadateľovi pozemkov v rozsah jeho žiadosti, nakoľko pre účel zriadenia stavieb na 

pozemku postačuje prenájom pozemkov v rozsahu v akom sa uvádzajú v uznesení. 

Cena oboch nájmov bola stanovená podľa Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta 

Trebišov, a to v prípade nájmu pozemku pod stavbu parkoviska v zmysle čl. 4 prílohy č. 2 Zásad ods. 4.2 

písm. d) je sadzba prenájmu stanovená na 1 EURO za m2 a rok. Celková cena prenájmu je teda 533 EUR za 

jeden rok trvania nájmu. 

Cena za pozemok pod prístavbou terasy a nového vchodu je podľa čl. 4 prílohy č. 2 Zásad ods. 4.2 písm. a) 

sadzba prenájmu stanovená na 30 EURO za m2 a rok. Celková cena prenájmu je teda 1.500 EUR za jeden rok 

trvania nájmu 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 02.09.2021 prerokovala vyššie uvedený materiál a 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove predmetný materiál schváliť tak ako bol 

písomne predložený. 

 

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 
Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť predmetný materiál tak ako bol písomne 

predložený. 

 

Zriadenie vecného bremena v prospech Bytového podniku Trebišov, s.r.o. (Hotel Zemplín) 

 

JUDr. Galgoczy uviedol, že vlastníkom stavby Hotela Zemplín je Bytový podnik Trebišov s.r.o., na 

ktorý bolo vlastnícke právo k stavbe hotela Zemplín prevedené v roku 2005 na základe kúpnej zmluvy 

uzatvorenej medzi mesto Trebišov a bytovým podnikom Trebišov, s.r.o. Vzhľadom na vtedajšie 

pomery nebolo v kúpnej zmluve potrebné riešiť otázky prístupu k Hotelu Zemplín. Plynutím času sa 

však pomery v okolí stavby zmenili natoľko, že vzťahy týkajúce sa otázok prechodu, prejazdu, 

parkovania a samotného prístupu k Hotelu Zemplín je potrebné nanovo usporiadať tak, aby právne 

vzťahy medzi mesto Trebišov a bytovým podnikom Trebišov, s.ro. vyhovovali nárokom 

a podmienkam súčasnej legislatívy s ohľadom aj na práve prebiehajúcu rekonštrukciu Hotela Zemplín, 

ktorá prebieha v réžii nájomcu Hotela Zemplín Trebišovského hotelového družstva. Nepreukázanie 

právneho vzťahu k okolitým pozemkom môže byť prekážkou najmä kolaudačného konania stavby po 

jej rekonštrukcii. 

Cena za zriadenie vecného bremena je stanovená Zásadami nakladania a hospodárenia s majetkom 

mesta Trebišov vo výške 0,10 EUR za meter štvorcový plochy, na ktorú sa vecné bremeno vzťahuje, 

najmenej však vo výške 100 EUR. 

Stanovisko komisie:  

Komisia výstavby a majetku na zasadnutí dňa 02.09.2021 prerokovala vyššie uvedený materiál a 

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove predmetný materiál schváliť tak ako bol 

písomne predložený. 
 

Hlasovanie: za – 5 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 

Výsledok hlasovania komisie: komisia odporúča schváliť predmetný materiál tak ako bol písomne 

predložený. 
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11. Diskusia 

 

Ing. Telepovský: požiadavka prepracovať grafickú podobu ÚPN mesta Trebišov na konsolidované 

znenie. 

 

 

 

Zapísal: Ing. Eva Bučková, tajomník komisie 

Schválil: Ing. Dušan Biž, predseda komisie 


