
OBEC TREBEJOV,  Obecný úrad č. 68, 044 81

Zverejnenie zámeru predaja majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

      Obec Trebejov so sídlom Trebejov č. 68, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
O majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v 
Trebejove č. 112/2016 zo dňa 2.3.2016 zverejňuje

zámer odpredaja svojho majetku, a to:

novovytvoreného pozemku, reg C-KN:
parc. č. 149, zastavané plochy, o výmere 26 m²
parc. č. 152, zastavané plochy, o výmere 24 m²
parc. č. 155, zastavané plochy, o výmere 35 m²
parc. č. 159, zastavané plochy, o výmere  81 m²
parc. č. 161/1, zastavané plochy, o výmere 43 m²
parc. č. 161/2, zastavané plochy, o výmere 1 m²
parc. č. 166, zastavané plochy, o výmere 38 m²
parc. č. 176, zastavané plochy, o výmere 31 m²
parc. č.  184, zastavané plochy, o výmere 35 m²
parc. č. 196, zastavané plochy, o výmere 35 m²
spolu 349 m²

oddelených geometrickým plánom č. 5/2016, vyhotoviteľa  Marián Zemen, GEO-ZEM, Hutnícka 2, 
Košice, IČO: 41039360, od parcely reg. E-KN, parc.č  376/2 – orná pôda o výmere 4197 m² , v 
katastrálnom území  Trebejov, obec Trebejov, zapísaného na LV 358

kupujucému:
parc. č. 149 – Frištik Dušan a Frištiková Ľudmila, rod. Weissová, Trebejov č. 37
parc. č. 152 – Birošová Monika, rod. Ružičková, Trebejov č. 35
parc. č. 155 -  Satrapová Justína, rod. Mazaková, Trebejov č. 34
parc. č. 159 -  Pudelka Jaroslav, Pudelková Ružena, Trebejov č. 33
parc. č. 161/1 – Čekanová Ivana, Košice, Fábryho č. 3
parc. č. 161/2 – Čekanová Ivana, Košice, Fábryho č. 3
parc. č. 166 – Čekanová Ivana, Košice, Fábryho č. 3
parc. č. 176 – Minčíková Janka, Trebejov č. 89
parc. č.  184 – Varga Jozef, Trebejov č. 25
parc. č. 196 – Žilecká Jolana, Košice, Nešporova 16 

za kúpnu cenu vo výške 4,00 eur/m2



z dôvodov hodných  osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že

sa jedna o parcely , ktoré sú pre obec nevyužiteľné a  obmedzujú prístup vlastníkov  rodinných 
domov k nehnuteľnosti. Sú to pozemky, ktoré tvoria súčasť rodinných domov  a užívajú sa tieto 
pozemky ako nádvorie, alebo predzáhradky od doby, kedy boli postavené rodinné domy.

V Trebejove 4.3.2016

                                                                               Štefánia Cibuľáková
                                                                                     starostka obce
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