
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V TREBIŠOVE 
 

 

 

226/2020 

U Z N E S E N I E  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TREBIŠOVE 

 

zo 14. zasadnutia                    zo dňa 15. 06. 2020 

 

K bodu č.: 12 

Prevod nehnuteľného majetku a zriadenie vecného bremena 

(Hometown Developement s.r.o.) 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 

schvaľuje 

1.  prevod nehnuteľného majetku mesta, podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. b) 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. 

1749/161, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 3 m² a pozemku, registra C KN, parc. č. 

1749/160, zastavaná plocha, o výmere 25 m², vzniknutých na základe Geometrického plánu č. 

36210579-51/2020, vyhotoveného: GEODÉZIA Trebišov, s.r.o., so sídlom: M. R. Štefánika 

1755, 075 01 Trebišov, IČO: 36 210 579, zo dňa 29.05.2020, úradne overeného dňa 04.06.2020 

pod č. G1-162/2020, oddelením od pôvodného pozemku, registra C KN, parc. č. 1749/1, 

zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 6 ha 7282 m², v prospech nadobúdateľa: Hometown 

Developement s.r.o., so sídlom Berehovská 3432, 075 01 Trebišov, IČO: 52 002 519, v podiele 

1/1, za kúpnu cenu 2 800,00 EUR 
 

2. zriadenie vecného bremena, in rem, v prospech oprávneného: Hometown Developement s.r.o., so 

sídlom: Berehovská 3432, 075 01 Trebišov, IČO: 52 002 519, k novovytvorenému pozemku 

nachádzajúcemu sa v katastrálnom území Trebišov, registra C KN, parc. č. 1749/162, zastavaná 

plocha a nádvorie, o výmere 168 m², vzniknutému oddelením na základe Geometrického plánu č. 

36210579-51/2020, vyhotoveného: GEODÉZIA Trebišov, s.r.o., so sídlom: M. R. Štefánika 

1755, 075 01 Trebišov, IČO: 36 210 579, zo dňa 29.05.2020, úradne overeného dňa 04.06.2020 

pod č. G1-162/2020, z pôvodného pozemku, zapísaného na LV č. 4170, registra C KN, parc. č. 

1749/1, zastavaná  plocha  a  nádvorie, o výmere  6 ha 7282 m², ktorého obsahom  je  povinnosť  

povinného – mesta Trebišov strpieť právo vstupu a prechodu k stavbe vo vlastníctve 

oprávneného (súpisné číslo 2477) za účelom jej užívania, realizovania jej opráv a údržby, za 

jednorazovú odplatu vo výške 100 EUR 

  

 

 

                                                                                                     PhDr. Marek Čižmár, v. r. 

                                                                                                                 primátor  

Overovatelia: 

MUDr. Iveta Čeplíková      ............................................... 

Miroslav Davala                 ............................................... 


