
 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 25 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 17. 06. 2019 

 

 

Názov materiálu:  Prevod nehnuteľného majetku mesta (Ing. Ján Vargaeštók) 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

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

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

registra E KN, parcelné číslo 816, o výmere 958 m
2
, druh pozemku – orná pôda, katastrálne územie 

Hraň, ktorého je mesto Trebišov spoluvlastníkom v podiele 1/2, do výlučného vlastníctva 

nadobúdateľa, podielového spoluvlastníka pri využití zákonného predkupného práva: Ing. Ján 

Vargaeštók, bytom SNP 445/177 Hraň, dátum narodenia: 26.12.1980 za kúpnu cenu: 1.000,- EUR 
 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: JUDr. Martin Galgoczy, vedúci kancelárie primátora 

   

 

V Trebišove  04.06.2019 

 

 

 

                                                                                                       PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

                                                                                                                             primátor 



 
 

Dôvodová správa 

Mesto Trebišov je spoluvlastníkom niekoľkých nehnuteľností, pozemkov v katastrálnom území 

Hraň. Pri pozemku registra E KN, parcelné číslo 816, o výmere 958 m
2
, druh pozemku – orná pôda, 

katastrálne územie Hraň, je mesto Trebišov spoluvlastníkom v podiele 1/2. Druhým 

spoluvlastníkom v rovnakom  podiele 1/2 je Ing. Ján Vargaeštók. Dňa 07. 05. 2019 požiadal Ing. 

Vargaeštók o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu mesta.  

 

V zmysle § 140 Občianskeho zákonníka, ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci 

predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe.  

 

V zmysle skôr uvedeného Vám, podľa ustanovení §9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predkladáme návrh na prevod spoluvlastníckeho 

podielu mesta už skôr zmienenej nehnuteľnosti, a to za kúpnu cenu  1.000,- EUR, ktorá bola určená 

na základe znaleckého posudku. 

 

 

V Trebišove, dňa 04.06.2019 

Spracoval : Ing. Valiska-Timečko Ladislav 

 



Parcela registra E, 816
 
Košický kraj > Trebišov > Hraň > k.ú. Hraň
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Vytlačené z aplikácie . Nepoužiteľné na právne úkony.Mapový klient ZBGIS (1/3)
Dátum: 12.6.2019

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=21.792535,48.535104&dt=owners
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Číslo listu vlastníctva

1888
 
Výmera parcely v m2

958
 
Katastrálne územie

Hraň (819069)
 
Obec

Hraň
 
Druh pozemku

Orná pôda
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

11. 06. 2019
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Vytlačené z aplikácie . Nepoužiteľné na právne úkony.Mapový klient ZBGIS (2/3)
Dátum: 12.6.2019

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=21.792535,48.535104&dt=owners


●

●

Vlastník (2)
  

1. MESTO TREBIŠOV, M.R.Štefanika 862, 075 01 Trebišov (Podiel: 1/2)
2. Vargaeštók Ján r. Vargaeštók, Ing., SNP 445/177, Hraň, PSČ 076 03, SR (Podiel: 1/2)
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Vytlačené z aplikácie . Nepoužiteľné na právne úkony.Mapový klient ZBGIS (3/3)
Dátum: 12.6.2019

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=19&c=21.792535,48.535104&dt=owners


Žiadosť o odpredaj poľnohospodárskej pôdy v katastri obce Hraň

Meno žiadateľa: Ján Vargaeštók, bytom SNP 445/177, 076 03 Hraň,
Tel. kontakt:

Týmto Vás žiadam o odpredaj poľnohospodárskej pôdy v katastri obce Hraň a to konkrétne o odpredaj 

480 m2 ordej pôdy, evidovanej na liste vlastníctva 1888, parcela číslo 816 registra E pod B1, celková výmera 

parcely je 958 m2 (orná pôda, extravilán). Na tejto parcele som jediným spoluvlastníkom.

Spoluvlastnícke podiely:

MESTO TREBIŠOV, M.R. Štefanika 862, 075 01 Trebišov -  podiel Z i,

Vargaeštók Ján r. Vargaeštók, SNP 445/177, 076 03 Hraň -  podiel % .

Za kladné apromtné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem.

Mesto Trebišov 
Mestský úrad 
M. R. Štefánika č. 862/204 
075 01 Trebišov

Došlo:
Trebišov., dátum: 06.05.2019

Vec: Žiadosť o odpredaj poľnohospodárskej pôdy v katastri obce Hraň

SNP 445/177,07603 HRAŇ 

IČO: 35 570 474, DIČ: 1074518159

podpis (pečiatka)


