
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V TREBIŠOVE 
 

 

 

278/2020 

U Z N E S E N I E  

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TREBIŠOVE 

 

zo 17. zasadnutia                    zo dňa 14. 12. 2020 

 

 

K bodu č.: 21 

Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trebišov 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trebišove 
 

 

schvaľuje 

v súlade s § 30 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku                

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu 

mesta Trebišov na náklady žiadateľov podľa § 19 stavebného zákona v rozsahu prílohy č. 1 tohto 

uznesenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     PhDr. Marek Čižmár  v. r. 

                                                                                                                 primátor  

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

 

Koloman Demeter               ............................................... 

 

Mgr. Roman Ostrožovič      ............................................... 

 

 



 

                                                                      PRÍLOHA č. 1 

 

k Zmenám a doplnkom č. 7 Územného plánu mesta Trebišov 

 

 

Ide o zmeny a doplnky v týchto lokalitách: 

 

 

a) Komenského ul., pri autobusovej stanici, parc. č. 3147/1, 3147/14, 3147/37,  navrhovateľ Agape   

    Trebišov, s.r.o., M.R. Štefánika 3504/14, 075 01 Trebišov 

    Vlastníctvo súkromné, priľahlé pozemky dtto 

 

    Súčasný stav ÚPD: Plochy verejnej parkovej a sprievodnej zelene  

    Navrhovaný stav:  Plochy verejnej občianskej vybavenosti 

 

b) Cukrovarská ul., parc. č. 4353/123, 4353/437, 4353/450, 4353/345, navrhovateľ Viliam Lenárt –   

    D+L, Kalinčiakova 1267/16, Trebišov 

    Vlastníctvo  súkromné, priľahlé  pozemky dtto 

 

    Súčasný stav ÚPD:  Plochy  priemyselnej,  stavebnej  výroby a skladového hospodárstva  na         

                                      prestavbu a obnovu 

    Navrhovaný stav: Zmiešané územie plochy bývania a vybavenosti 

 

c) Cukrovarská ul., parc. č. 4340/3, navrhovateľ Graban, Torma et partners, s.r.o., Kováčska 53,   

     Košice 

     Vlastníctvo súkromné, priľahlé pozemky dtto, komunikácie mesto Trebišov 

 

     Súčasný stav ÚPD: Plochy   so   zástavbou   bytových   domov,    plochy priemyselnej,     

                                     stavebnej výroby a skladového hospodárstva na prestavbu a obnovu 

     Navrhovaný stav: Zmiešané  územie plochy bývania  a vybavenosti 

 

d) Skladná ul., výrobný okrsok Západ, parc. č. 3297/1, 3297/6, 3297/7, 3297/8, 3297/9, 3297/10,   

    3297/11, 3297/12, navrhovateľ BKP TRADE, s.r.o., Trebišov 

    Vlastníctvo súkromné – uzatvorený areál,  priľahlé  pozemky dtto 

 

    Súčasný   stav  ÚPD:  výrobné    územie,    plochy    priemyselnej,   stavebnej   výroby,    

                                        skladové  hospodárstvo,  logistické areály 

    Navrhovaný   stav:  Plochy    priemyselnej     a  stavebnej   výroby,   skladové hospodárstvo,   

                                    logistické areály, s možnosťou  spracovávať  druhotné suroviny. 

 

e) Dopravná ul., parc. č.2810/25, navrhovateľ STAVIMAT, s.r.o., Dopravná 1907/3, 07501  

    Trebišov, parc. č. 2810/43, 2810/6, navrhovateľ STAVCENTRUM, s.r.o.,  Dopravná 1907/3,   

     07501 Trebišov 

     Vlastníctvo súkromné, priľahlé pozemky dtto 

 

     Súčasný stav ÚPD: Plochy dopravných závodov, lokalita na prestavbu a revitalizáciu. 

     Navrhovaný stav: Zmiešané územie plochy bývania a vybavenosti 

 

 
 

 


