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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

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

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to nehnuteľnosti – pozemku, 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Trebišov, registra C KN, parc. č. 4208/23, zastavaná 

plocha, o výmere 46 m², ktorý vznikol odčlenením z pôvodného pozemku, registra C KN, vedeného 

na LV č. 4170, parc. č. 4208/1, zastavaná plocha, o výmere 5082 m², na základe Geometrického 

plánu č. 36210579-27/2014 zo dňa 09.04.2014, vyhotoveného: GEODÉZIA Trebišov, s.r.o., so 

sídlom M. R. Štefánika 1755, Trebišov, IČO: 36 210 579,  úradne overeného dňa 31.05.2019, 

v prospech nadobúdateľa: Daniel Čeľovský a Anna Čeľovská, rod. Pačutová, obaja bytom 

Varichovská 1640/16, 075 01 Trebišov, v podiele 1/1 za kúpnu cenu 460 eur. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že novovzniknutý pozemok je priľahlým pozemkom 

k pozemku, ktorého výlučným vlastníkom sú nadobúdatelia a spĺňajú podmienky pre vysporiadanie 

podľa Koncepčného zámeru majetkovoprávneho vysporiadania mestských pozemkov dlhodobo 

užívaných inými osobami, ktorý je účinný od 01.05.2019.  

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska-Timečko, referent pre výstavbu  

 

V Trebišove 04.06.2019 

 

                                                                                                           PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

                                                                                                                                  Primátor 

 



 
 

Dôvodová správa 

 

Dňa 14.05.2019 požiadali Daniel Čeľovský a Anna Čeľovská, rod. Pačutová, obaja bytom 

Varichovská 1640/16, 07501 Trebišov o odkúpenie susediaceho pozemku registra C KN, parcelné 

číslo 4208/23, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom z pozemku registra C KN, parcelné číslo 

4208/1, ktorý je vo vlastníctve mesta Trebišov. Predmetný pozemok je priľahlým pozemkom 

k pozemku registra C KN, parcelné číslo 4215, katastrálne územie Trebišov, ktorého vlastníkom sú 

žiadatelia.  

 

Pozemky v zastavanom území mesta, ktoré nie sú zastavané stavbami, mesto Trebišov v zmysle 

Koncepčného zámeru „Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dlhodobo užívaných inými 

osobami“ odpredá užívateľom takýchto pozemkov, za zvýhodnených podmienok, schválených 

Mestským zastupiteľstvom. 

 

 

V Trebišove 04.06.2019 

Spracoval: Ing. Ladislav Valiska-Timečko, referent pre výstavbu 




