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Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

nadobudnutie nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Trebišov, zapísanej na LV č. 

481, pozemku, registra C KN, parc. č. 1818/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 201 m², vo 

vlastníctve predávajúceho: Rastislav Macko, rod. Macko, bytom 072 01 Pozdišovce č. 88, v podiele 

1/1, za kúpnu cenu 15.600,00 EUR s DPH 

 

 

 

 

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

 

   

 V Trebišove 28. 04. 2020 

 

 

 

PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

ku kúpe pozemku reg. C KN parc. č. 1818/1, k. ú. Trebišov 

 

Mesto Trebišov v záujme zlepšenia bezpečnosti a plynulosti automobilovej dopravy pripravuje 

rekonštrukciu štyroch križovatiek. Existujúce klasické križovatky budú komplexne rekonštruované 

do podoby kruhových križovatiek.  Jednou z vybratých lokalít je križovatka ulíc MRŠ / SNP / 

Družstevná.  

 

Dopravná štúdia, spracovaná v r.2019 Ústavom dopravného inžinierstva, s.r.o., Košice, preukázala, 

že bez využitia (zastavania) pozemku medzi Ulicou MRŠ a Ulicou SNP, využívaného v súčasnosti 

ako parkovisko, nie je možné riešiť dopravnú situáciu v tejto lokalite podľa noriem a v súlade 

s predpismi. 

Pozemok je na katastri registrovaný v reg. C KN parc. č. 1818/1, má výmeru 201 m2, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie. Vlastníkom pozemku je p. Macko Rastislav, 07201 Pozdišovce 88, ako 

fyzická osoba. 

 

Mesto Trebišov vstúpilo s vlastníkom pozemku do jednania, výsledkom ktorého je napokon dohoda 

o kúpe pozemku za cenu stanovenú súdnym znalcom. Znalecký posudok pod č. 41/2020 vypracoval 

súdny znalec Ing. Miroslav Vaško, Trebišov, v marci 2020. všeobecná hodnota pozemku bola 

posudkom stanovená na 15 600 € (slovom pätnásťtisícšesťsto eur) s DPH. 

 

Navrhujeme schváliť kúpu označeného pozemku za cenu, stanovenú znaleckým posudkom. Po 

uzatvorení kúpnej zmluvy bude vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu križovatky. 

 

 

 

 

Spracoval : Ing. arch. Alexander Bugala 

                   Vedúci odd. VaM  MsÚ Trebišov 

 

V Trebišove 27.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 









Parcela registra C, 1818/1
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
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Číslo listu vlastníctva

481
 
Výmera parcely v m2

201
 
Katastrálne územie

Trebišov (864188)
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Zastavaná plocha a nádvorie
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok, na ktorom je dvor
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
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Druh chránenej nehnuteľnosti (1)
  

Chránené ložiskové územie
 

Stavba (0)
 

Vlastník (1)
  

5. Macko Rastislav r. Macko, 072 01, Pozdišovce, č. 88, SR (Podiel: 1/1)
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Údaje platné k dátumu

27. 04. 2020
 

 

Neexistuje záznam
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