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Vec 
Žiadost' o zaujatie stanoviska k odpredaju časti pozemku parc. č. 
KNC 3343- Ul. Ľubotická č. 15 v k. ú. Nižná Šebastová 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k žiadosti Ľubomíra Vasilišina, ktorý 
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 3343 o výmere cca 28 m
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Ľubotickej č. 15 v k. ú. Nižná Šebastová, za účelom zriadenia parkoviska. 
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JUDr. KataríJ~ Juricová 

vedúca oddelenia 

Prílohy: 
Žiadosť 
Kópia mapy 
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ĽuborniTva!im~n, Láčna 9A, 080U6 Prešov -Nižná Šebastová 

Mesto Prešov 
Mestský ú rad 
Hlavná 73 
Prešov 

V Prešove, dňa 10.2.2014. 
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Vybavuje: Ľ..Vasilišin 

Vec: Žiadosť o odkúpenie pozemku 

Tel.: 051-7496008 

Podpísaný Ľubomír Vasilišin, nar. bytom l 

E-mail: vasi\1S1n@advisors.sk 

som vlastníkom rodinného domu súp.č. 2262, nachádzajúceho sa na ul. Ľ.ubotická č. 
15 v Prešove-Nižná Šebastová, na parcele č.976, zapísanej na liste vlastníctva č.342, 
katastrálne územie Nižná Šebastová. 

Ide o starší prízemný rodinný dom v rovnakej zástavbe na ul. Ľubotická 15, pričom 
charakter zástavby je taký. že rodinné domy sú úzko vedľa seba a stena susedného domu tvorí 
už dvor. Vjazd_QJ:Jarkovanie vo dvore je vzhladom na šírku dvora a blízkosť susedného domu 
problematické a prakticky sa parkovací priestor, ktorý sa nachádza na mojom pozemku v rámci 
predmetnej nehnuteľnosti a pojme max. l motorové vozidlo je každodenne nerealizovateľný, 
naviac prístup do dvora je po zaparkovaní veľmi problematický. Taktiež je potrebné 
konštatovať, že parkovanie na ceste prebiehajúcej pozdÍž predmetnej nehnuteľnosti nie je 
možné, a to vzhľadom na šírku tejto miestnej komunikácie. 

Obraciam sa preto na Mesto Prešov so žiadosťou o odkúpenie časti parcely č. 3343 -
Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1885 m2 zapísané na liste vlastníctva č. 1192, 
katastrálne územie Nižná Šebastová. Jednalo by sa o časť tejto parcely o rozmeroch 14 x 2 
metre, teda o plochu o výmere 28 m2. V tejto súvislosti pripájam laický náčrt nachádzajúci sa 
na informatívnej kópii z mapy, ktorá zobrazuje parcelu č. 3343 ako aj jej časť, o odkúpenie 
ktorej máme záujem. Na tejto časti parcely č. 3343 by som chcel v zmysle vyššie uvedeného 
zriadiť parkovisko a vyriešiť takto zmienený problém súvisiaci s parkovaním. 

Predmetná časť parcely č. 3343 v prírode predstavuje plochu nachádzajúcu sa pozdÍž 
miestnej komunikácie prebiehajúcej rovnobežne s vyššie uvedenou nehnuteľnosťou v mojom 
vlastníctve, pričom zakreslená časť sa nachádza oproti môjmu rodinnému domu, a to za 
spomínanou miestnou komunikáciou. Za zakreslenou časťou parcely č. 3343 sa nachádza plot, 
ohraniČUJÚCi parcelu, na ktorej sa nachádza záhrada za kaštieľom. DÍžka 14 m je daná šírkou 
pozemku, na ktorom sa nachádza nehnuteľnosť v mojom vlastníctve. 

V prípade kladného stanoviska Mesta Prešov som ochotný zabezpečiť na vlastné náklady 
riadne podklady pre uzavretie kúpnej zmluvy vrátane geometrického plánu, písomného 
vyhotovenia kúpnej zmluvy a eventuálne ocenenia predmetnej časti nehnuteľnosti znaleckým 
posudkom. 

Záverom mojej žiadosti si opätovne dovoi\.Jjem zdôrazniť, že kladné stanovisko Mesta 
Prešov by významným spôsobom uľahčilo využitie rodinného domu na bývanie, pričom je 
potrebné konštatovať, že odpredaJ tejto časti parcely v prospech mojeJ osoby nijakým 
spôsobom nebude na ujmu verejným záujmom alebo potrebám a nikoho neobmedzí. 
Poukazujem totiž na to, že sa jedná o úzky, nikým neobývaný a neužívaný priestor medzi 
miestnou komunikáciou a plotom a pozdlžné parkovanie na komunikácií nie je možné pre jeJ 
šírku. 

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem. /~ 
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27.02.2014 14:25:12 Janka Hnatová Mierka 1:1500 
Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 04.01.2014 (nie je na právne účely) 
CG G\SAM CoraGeo s.r.o 
Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002~2012 

Len pre vnútornú potrebu Msú Prešov! 


