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Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu zo zasadnutia Komisie výstavby a majetku zo dňa 22.08.2019 

 

 

          

 

 

 

Predkladá: Ing. Dušan Biž, predseda komisie 

Spracoval: Ing. Eva Bučková, tajomník komisie 

 

 

V Trebišove 22.08.2019 

 

 

 

predkladateľ 
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Komisia výstavby a majetku 
 

Informatívna správa zo zasadnutia komisie dňa 22.08.2019 
 

 

     Poslanci    Neposlanci 

 

Prítomní členovia komisie:        1. Ing. Dušan Biž                               1. Ing. Peter Zatko   

                                                   2. Ing. Martin Telepovský                 2. Ing. Lucia Rušinová           

    3. František Tomko                            3. Eduard Janoško 

                                            

Neprítomní členovia komisie:    1. Ing. Jaroslav Soták                                                                                  

       

Ostatní prítomní:                     1. Ing. Eva Bučková 

                     2. Ing. Peter Duč 

          3. Mgr. Peter Sovák 

                     4. JUDr. Martin Galgoczy 

          5. Ing. arch. Alexander Bugala 

 

           

                                                                                                                     

Priebeh rokovania: 

 

1. Úvod 

Predseda komisie otvoril zasadnutie komisie výstavby a dal hlasovať o programe zasadnutia.  

 

Hlasovanie: za – 6 členov, proti – 0 členov, zdržalo sa: - 0 členov 

2. Odpredaj budovy Okresného úradu v Trebišove a zámena pozemkov 

3. Diskusia 

2. Odpredaj budovy Okresného úradu v Trebišove a zámena pozemkov 

JUDr. Galgoczy  informoval prítomných, že dňa  29.04.2019 požiadalo Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky o odkúpenie nehnuteľného majetku mesta Trebišov a to budovy, v ktorej v súčasnosti sídli 

Okresný úrad Trebišov, spolu s pozemkami prislúchajúcimi k budove a dňa 12.08.2019 Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky doručilo mestu Trebišov žiadosť o zámenu nehnuteľností vo vlastníctve 

Slovenskej republiky za nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Trebišov. Obe žiadosti boli mestu 

zdôvodnené zámerom Ministerstva vnútra nehnuteľnosti zrekonštruovať do takej podoby, aby mohli 

naďalej slúžiť obyvateľom mesta Trebišov a okresu Trebišov ako sídlo Okresného úradu Trebišov, 

pričom cieľom ministerstva je dislokovať všetky odbory Okresného úradu Trebišov pod jednu strechu 

za účelom zefektívnenia poskytovaných služieb a  vytvorenia klientskeho centra. 

 

Poslanec Tomko sa informoval, či má mesto vypracovaný znalecký posudok na predmetné 

nehnuteľnosti. 

 

JUDr. Galgoczy  vysvetlil  prítomným, že boli vypracované 2 znalecké posudky k plánovanému 

odpredaju budovy Okresného úradu v Trebišove a zámene pozemkov. 
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Po diskusii jednotlivých členov komisie bolo prijaté nasledovné stanovisko komisie: 

Stanovisko komisie:  

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trebišove schváliť spôsob prevodu 

nehnuteľného majetku mesta na základe materiálu predloženého na rokovaní komisie výstavby 

a majetku. 

 

Hlasovanie: za – 6 členov, proti – 0 členov, zdržal sa: - 0 členov 

 

3. Diskusia 

Poslanec Tomko sa zaujímal o rekonštrukciu futbalového štadióna. 

 

Ing. Duč uviedol, že je dôležité vyriešiť najprv hlavnú tribúnu a potom bočné korzá. 

 

 

Zapísal: Ing. Eva Bučková, tajomník komisie 

 

Schválil: Ing. Dušan Biž, predseda komisie 


