
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V TREBIŠOVE 
 

 

 

211/2020 

U Z N E S E N I E  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TREBIŠOVE 

 

z 13. zasadnutia                    zo dňa 25. 05. 2020 

 

 

K bodu č.: 23 

Prevod nehnuteľného majetku mesta (Trebišovská energetická, s.r.o.) 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 

schvaľuje 

prevod nehnuteľného majetku mesta zámenou, v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: 

 a to nehnuteľností vo vlastníctve mesta Trebišov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Trebišov, zapísaných na LV č. 9545: 

      a)  stavba, budova technickej vybavenosti (výmenníková stanica ASTRA), súpisné číslo 

           3952, postavená na pozemku registra C KN, parc. č. 3160/5             

     b) pozemok registra C KN, parc. č. 3160/5, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 248 m², 

     c) pozemok registra C KN, parc. č. 1434/4, záhrada, o výmere 3219 m²; 

 za nehnuteľnosti vo vlastníctve Trebišovskej energetickej, s.r.o., so sídlom: Poľná 2480/4, 

075 01 Trebišov, IČO: 44 498 578, nachádzajúce sa v katastrálnom území Trebišov, 

zapísaných na LV č. 9455: 

      a) stavba, budova technickej vybavenosti (kotolňa PK-2), súpisné číslo 2479, postavená na   

          pozemku registra C KN, parc. č. 2257/88             

      b) pozemok registra C KN, parc. č. 2257/88, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 522 m²,  

pričom mesto Trebišov doplatí Trebišovskej energetickej, s.r.o., z titulu cenového rozdielu účtovnej  

hodnoty zamieňaných nehnuteľností, sumu vo výške 62.700,00 EUR s DPH, v dvoch splátkach po 

20.000 EUR s DPH a s treťou splátkou vo výške 22.700,00 EUR s DPH, so splatnosťou najneskôr 

k 30.06.2020, 31.03.2021 a 31.03.2022.  

Osobitný zreteľ spočíva v zámere obchodnej spoločnosti Trebišovská energetická, s.r.o. 

v zamieňanej nehnuteľnosti umiestniť komunikačný uzol pre riadenie celého systému centrálneho 

vykurovania, najmä v súvislosti s ďalším rozvojom systému, s prechodom na centrálne zásobovanie 

teplom 4. generácie. 

 

 

 

 

 

                                                                                                     PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

                                                                                                                 primátor  



 

 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Jozef Gazdag      ............................................... 

 

Mgr. Martin Begala   ............................................... 

 

 


