
CJ MESTO '"''ov 

Váš llst čfslo l zo dňa: 

Sekcia majetková a ekonomická 
- oddelenie mestského majetku -

Naše čfslo: Vybavuje /linka 

M/9857/2014 
Buzgóová 
051/3100228 

Vec 
Žiadost' o zaujatie stanoviska 

predseda VMČ č. 5 
Ing. Ľudovít Malaga 
poslanecká schránka t. 2:í 
MsÚ 

Prešov: 

24.6.2014 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k odpredaju pozemku parcely č. KNC 2314/272 
o výmere 177m 2

, lokalita Ul. Vaľkovská. V prílohe listu Vám zasielame žiadosť a GP. 

S pozdravom 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 Ol Prešov 
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Ziadosť o KUPU pozemku~ 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 
. _.,_ 

. --··-···-:". _____ ~-------'-·: 

[~~~f§~r~;;,~;;;;;~ ;;"t ~~Z~}~;~~",; ~,~]&5f'L~L7 j 
e-mailová adresa: neuvádzam 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici :Vaľkovskej 24 

Katastrálne územie: Prešov - Solivar 

Číslo parcely: 2314/272 o výmere 177 m2 (LV 2156) 

Účel žiadosti: dňa 9.6.1994 som uzatvoril kúpnu zmluvu o prevode parcely s Mestom Prešov, ktorou 

som odkúpil parcelu č. NK 2351/2 k. ú. Solivar o výmere 1128 m2, evidovanú na Správe katastra na 

LV č. 2065. Súčast'ou pozemku je aj stánok na Val'kovskej Č; 24, ktorý som taktiež odkúpil od 

Jednoty, spotrebné družstvo Prešov dňa 26.4.Í991, avšak som nemal vedomost' o tom, že pozemok 

pod vyššie uvedenou stavbou, ktorý je súčasťou pozemku, ktorý som odkúpil od Mesta Prešov 

9.6.1994, je majetkom Mesta Prešov. Preto žiadam o odkúpenie parcely č. 2314/272 o výmere 177m2 

za symbolickú cenu, nakol'ko táto parcela je súčast'ou parcely, ktorú užívam viac ako 20 rokov 

a patrične sa o túto parcelu starám. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté 
v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy 
uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia 
podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený . 
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Geome1:rictcy plán te podkladom na práme úkony, ked údate evtdencie netlnuternostf doterajšieho stavu výWu vYmer sú zhodné s údajmi plat· 

nYch výplsov z evidencie nehnutelnostl 
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