
l; 0 :' MESTO PRE.OV 

SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ 
- oddelenie mestského majetku -

Vážený pán 
PhDr. Martin Lipka 
predseda VMČ č. 3 
Školská 5 
080 06 Prešov- N. Šebastová 

Váš list člslo l zo dňa: Naše člslo: 

M/10680/2014 

Vec 

Vybavuje /linka 

Mgr. J. Hnatová 
051/3100240 

Žiadost' o zaujatie stanoviska k odkúpenie časti pozemku parc. č. 
KNC 3348- Ul. Vranovská v k. ú. Nižná Šebastová 

Prešov: 

03.07.2014 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k žiadosti Ing. Pavla Semanča, PhD., ktorý požiadal 
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KNC 3348 o výmere cca 47,25 m2 nachádzajúcej sa na 
Ul. Vranovskej v k. ú. Nižná Šebastová, za účelom zriadenia technickej budovy k rodinnému 
domu a údržbe zelene. 

S pozdravom '·: ,· ;;;,".··,·' . . . 

mo,. ~]l.,,,.,, 
<'l 

vedúca oddelenia 

Prílohy: 
Žiadosť 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
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Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o Jnedaj!kúpu/ pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Ing. Pavol Semančo, PhD. 
Dátum narodenia l IČO: .! 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: 
Číslo telefónneho kontaktu žiadate l' a: 

e-mailová adresa: •................•......•.......•••....•.•••...••.•.•...••.••..•.•............••.. 

(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/žiadaiú o BFelllljlkúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici :Vranovská 

Katastrálne územie: Nižná-Šebastová 

Číslo parcely: 3348 

Účel žiadosti: Odkúpenie časti pozemku o výmere 47,25m2 z dôvodu dfuodobého neudržiavania veJ:<tinej zelene zo 

strany mesta v danej lokalite a časti. Zámerom odkúpenia danej časti a výmezy pozemku je realizácia technickej budovy 

k rodinnému domu a údržba zelene a tým pádom odkúpenie je za účelom skvalitnenia bývania v danej lokalite 

a prispenia k estetickému skrášleniu danej lokality a dfuodo~ údržbe zelene. 

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 
udel'ujem 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 ktorý5~Jl súh~.a delený. 

VPrešovedňa 01.07.2014 _ .... L~ ...... .)
podpis navrhovatel'a 

Pn1oha: 
Zoznam ďalších navrhovate!'ov 
kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 
F -MsÚ/SP - 52/111 



Zoznam ďalších navrhovateľov: 

Meno, priezvisko/obchodný názov: Mgr. Katarína Semančová 
Dátum narodenia l IČO: - - - 1 · 

Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: · 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: l' 

V Prešove dňa 01.07.2014 

/l 

~~qJ 
...................................... 
podpis navrhovateľa 



úrad geodézie, kartografie a katastra s:lovenskej republiky 

Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez 'katastrálny portál 

Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 

1. júla 2014 10:12 

Katastrálne územie: Nižná Šebastová 
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úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Nižná Šebastová 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Dátum vyhotovenia 01.07.2014 
čas vyhotovenia: 10:12:52 

PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape 

Parcelné 6/s/o Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob vyut. p. Umiest. pozemku Právny vzťah List mapy Druh ch.n. 

3348 1663 Zastavané plochy a 22 1 4324 
nádvoria 

Lsgenda: 
Spôsob využlvania pozemku: 

22- Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná, miestna a 06elová komunikácia, lesná cesta, poľná 
cesta, chodnfk, nekryté parkovisko a ich s06asil 

Umiestnenie pozemku: 
1 -Pozemok je umiestnený v zastavanom Ozemf obce 

LIST VLASTNÍCTVA č. 1192 

Por. 6fs/o Priezvisko, meno {názov) a miesto trvalého pobytu {sld/o) vfastnika 

1 Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, PSČ 080 01, SR 
IČO: 

Spo/uv/astnlcky podiel 

1 l 1 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 30.06.2014 


