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Názov materiálu: Prevod nehnuteľného majetku mesta (Ján Varga) 

 

Obsah materiálu: - dôvodová správa  

                               -   geometrický plán 

 

 

Návrh na uznesenie: 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 

 

schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku mesta, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom 

území Trebišov, zapísaných na LV č. 4170, a to pozemku, registra C KN, parc. č. 4105, záhrada, 

o výmere 300 m² a pozemku, registra C KN, parc. č. 4175/82, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 

34 m² vzniknutého na základe Geometrického plánu č. 36210579-3/2020 vyhoveného: GEODÉZIA 

Trebišov, s.r.o., so sídlom: M. R. Štefánika 1755, 075 01 Trebišov, IČO: 36 210 579, zo dňa 

16.01.2020, úradne overeného dňa 21.01.2020 pod č. G1-12/2020, oddelením od pôvodného 

pozemku, registra C KN, parc. č. 4175/1, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2 ha 3516 m², 

v prospech nadobúdateľa: Ján Varga, rod. Varga, bytom Milhostov 182, v podiele 1/1, za kúpnu cenu 

4.676,00 EUR. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že existujúci aj novovzniknutý pozemok sú 

priľahlými pozemkami k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a spĺňajú podmienky pre  

vysporiadanie podľa Koncepčného zámeru majetkoprávneho vysporiadania mestských pozemkov 

dlhodobo užívaných inými osobami, účinného od 01.05.2019.   

 

Predkladá: PhDr. Marek Čižmár, primátor 

Spracoval: Mgr. Katarína Futóva, právnik 

   

 V Trebišove 28. 04. 2020 

 

 

PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

 

 



 
 

 

Dôvodová správa 

k predaju pozemkov parc.č. 4175/82, 4105 – žiadosť p. Ján Varga 

 

Dňa 23.01.2020 požiadal p. Ján Varga , bytom Milhostov 182, 075 01 Trebišov, o odkúpenie 

pozemku reg. C KN parc. č. 4175/82 o výmere 34 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

a pozemku reg. C KN parc. č. 4105 o výmere 300 m2, druh pozemku záhrada. 

Novovytvorená parcela č. 4175/82 vznikla odčlenením od parcely č. 4175/1,  ktorej  vlastníkom  je 

mesto Trebišov ( LV č. 4170 ),  geometrickým plánom č. 36210579-3/2020 zo dňa 16.01.2020. 

Výmera parcely č. 4105, ktorej vlastníkom je takisto mesto Trebišov (LV č. 4170) bola rozhodnutím 

Okresného úradu Trebišov, katastrálneho odboru ako príslušného správneho orgánu zo dňa 

20.02.2020 pod značkou X18/2020Kz opravená z výmery 283 m2 na 300 m2. 

Uvedené parcely sú priľahlé k pozemku reg. C KN parc. č. 4104, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, 

a sú od ostatných pozemkov vo vlastníctve mesta Trebišov oddelené oplotením.  Žiadateľ pozemky 

dlhodobo užíva od r. 1999. 

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

koncepčného zámeru „Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov dlhodobo užívaných inými osobami“ 

odpredá užívateľom týchto pozemkov za zvýhodnených podmienok schválených Mestským 

zastupiteľstvom. 

 

 

Spracoval: Ing. arch. Alexander Bugala, vedúci oddelenia VaM 

 

V Trebišove 27.04.2020 

 

 



















Parcela registra C, 4105
 
Košický > Trebišov > Trebišov > k.ú. Trebišov
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Druh chránenej nehnuteľnosti (1)
  

Chránené ložiskové územie
 

Stavba (0)
 

Vlastník (1)
  

1. Mesto, Trebišov, SR (Podiel: 1/1)
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Číslo listu vlastníctva

4170
 
Výmera parcely v m2

300
 
Katastrálne územie

Trebišov (864188)
 
Obec

Trebišov
 
Druh pozemku

Záhrada
 
Spôsob využívania pozemku

Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné
poľnohospodárske plodiny
 
Umiestnenie pozemku

Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
 
Spoločná nehnuteľnosť

Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou
 
Druh právneho vzťahu

Neevidovaný
 
Údaje platné k dátumu

27. 04. 2020
 

 

Neexistuje záznam
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vytlačené z aplikácie . Nepoužiteľné na právne úkony.Mapový klient ZBGIS (2/2)
Dátum: 28.4.2020

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=19&c=21.722103,48.631623&dt=owners

