
 
 

PRIMÁTOR MESTA TREBIŠOV          
                                                                                                              

Číslo: 20 

 

 

Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 16. 09. 2019 

 

 

Názov materiálu:  Zriadenie vecného bremena na časti pozemku registra C KN, parcelné číslo 

3966/1, v katastrálnom území Trebišov a predaj časti pozemku registra C KN, 

parcelné číslo 3966/1 

                          

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa  

- návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena 

- návrh Kúpnej zmluvy 

- geometrický plán na vyznačenie kanalizácie 

- geometrický plán na vyznačenie NN prípojky 

- geometrický plán na vyznačenie nehnuteľnosti  

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

A/ schvaľuje 

zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, za jednorazovú odplatu 358,00 EUR, k časti pozemku 

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Trebišov, reg. C KN, parc. č. 3966/1, zastavané plochy a 

nádvoria, zapísaného na LV č. 4170, ktorého obsahom je povinnosť povinného - mesta Trebišov  

strpieť umiestnenie kanalizácie v rozsahu podľa geometrického plánu č. 45360090-8/2015 

vypracovaného spoločnosťou Eli-Geo s.r.o., Lučkovce 24, 072 03 Moravany, úradne overeného dňa 

12.02.2015 a umiestnenie NN prípojky v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36587656-37/2015 

vypracovaného spoločnosťou Lupo-Geo s.r.o., Jana Husa 1460/23, 075 01 Trebišov, úradne 

overeného dňa 27.04.2015 

 

B/ schvaľuje 

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta v súlade s ustanovením §9a ods.8 písm. b) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v 

katastrálnom území Trebišov, pozemku registra C KN, parc. č. 3966/807, o výmere 5 m
2
, zastavané 

plochy a nádvoria, ktorý vznikol odčlenením z pôvodného pozemku parcely registra C KN, parc. č. 

3966/1, o výmere 7140 m
2
, zastavané plochy a nádvoria, ktorý je

 
zapísaný na LV č. 4170,  

vo vlastníckom podiele 1/1, na základe geometrického plánu č. 45360090-66/2015, vypracovaného  



 
 

 

 

spoločnosťou Eli-Geo s.r.o. Lučkovce 24, 072 03 Moravany, zo dňa 05.08.2015, úradne overeného 

dňa 06.08.2015, ktorý je zastavaný stavbou nadobúdateľa v prospech : Východoslovenská 

vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, za kúpnu cenu 250 EUR 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

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

 

   

 V Trebišove 04.09.2019 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

              primátor                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Dôvodová správa 

 

k Zmluve  o zriadení vecného bremena a k Zmluve o odkúpení časti nehnuteľnosti 

                              v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

 

 

Dňa 24.01.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice   

predložila mestu Trebišov, ako vlastníkovi pozemku registra C KN parcelné číslo 3966/1 

v katastrálnom území Trebišov, žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na 

predmetnom pozemku z dôvodu zaťaženia verejnou kanalizáciou dĺžky 198 m a NN prípojkou dĺžky 

160 m v rozsahu, ako je zakreslené geometrickým plánom č.45360090-8/2015 overeným Okresným 

úradom Trebišov, katastrálnym odborom pod č. G1-41/2015 pre trasu verejnej kanalizácie 

a geometrickým plánom č. 36587656-37/2015 overeným Okresným úradom Trebišov, katastrálnym 

odborom pod č. G1-130/2015 pre trasu NN prípojky.  

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť ďalej predložila mestu Trebišov, ako vlastníkovi pozemku 

registra C KN parcelné číslo 3966/1 v katastrálnom území Trebišov, žiadosť o uzatvorenie kúpnej 

zmluvy na kúpu časti pozemku registra C KN, parcelné číslo 3966/1, o výmere 5 m
2
, druh pozemku 

zastavané plochy, v katastrálnom území Trebišov, ktorý bol geometrickým plánom č. 45360090-

66/2015 odčlenený z pozemku parcely registra C KN, parc. č. 3966/1. Na pozemku je umiestnená 

stavba čerpacej stanice, ktorá bola zrealizovaná v rámci stavby „Kanalizácia ulíc Gaštanová, Lipová, 

Košická“. K žiadosti je predložený Geometrický plán č. 45360090-66/2015, overený Okresným 

úradom Trebišov, katastrálnym odborom dňa 06.08.2015, pod číslom G1-273/2015. 

 

V zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 170/2012, ktoré schválilo Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom mesta účinné od 1. januára 2013, podľa ktorých je v lokalite T.G. Masaryka 

minimálna cena pozemkov 50,- EUR/m
2
 a výška jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena 

pri nadzemných a podzemných vedeniach inžinierskych sietí je 1,00 EUR za každý aj začatý bežný 

meter vedenia, najmenej však 100,00 EUR. Kúpna cena za nehnuteľnosť – pozemok je 250,00 EUR a 

jednorazová odplata za vecné bremeno je 358,00 EUR. 

 

V Trebišove 04.09.2019 

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

 








































