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SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ 
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Naše číslo: 
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č. záz:?lf?,j/2014 

PhDr. Milan Laca 
predseda VMČ č. l 
poslanecká schránka ~.Z 1 
MsÚ, Hlavná 73, Prešov 

Vybavuje /linka 

Lichvárová 
3100212 

Prešov: 

Prešov 
31. 7. 2014 

Vyžiadanie stanoviska k majetkovému prevodu 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k odpredaju mestských pozemkov parc. č. CKN 
9262/12 o výmere 25 m , zast. plocha a parc. č. KNC 9262/13 o výmere 107 m2

, zast. 
plocha, L V č. 6492, k. ú. Prešov, nachádzajúcich sa na Ul. Matice Slovenskej, ktoré sú 
zastavané stavbami vo vlastníctve OZ Barlička. 

S pozdravom a úctou 

Príloha: 
žiadosť 

kópia GP 

r;~E§''I'O T:?ll~ŠOV 
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vedúca oddelenia 
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l Občianske združenie BARLIČKA, Prostejovská 38, 080 01 Prešov 
zastúpené : MUDr. Mgr. Anna Kvokačková -predseda a štatutár 

IČO 37786211 

Denné centrum Radosť - DSS 

Centrum mládeže RADOSŤ, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov 
Telefón: +421517498850 www.barlicka .com ozbarlicka@gmail.com 
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l Číslo sp:su: ~ý1.f ~ ~iJ~egistr. značka: 
~ Znak a lehota 

Došlo: 2 3 ·07- lU11 uloženia: 

Prno hy: l Vybsvuje: 

E\'idencné číslo došlej pošty: /~?~1/do_llt 
l 

Vec: Žiadost' o odkúpenie pozemku. 

Mestský úrad Prešov 
Odbor správy mestského majetku 
Hlavná č. 73 
Prešov 

Pri porealizačnom zameraní stavby sup. č. 4766 postavenej na pozemku par. 
KNC č. 9262/2 a č. 9262/8 v máji 2014 bolo geodetom zistené, že vstupná hala do 
zariadenia OZ Barlička postavená v roku 2005 so súhlasom mesta Prešov stojí na 
pozemku par. KNC č-'2.62/12 o výmere 25m2 ako aj pozemok pod terasou postavenej 
v roku 2012 stojÍ na· pozemku par. KNC č. 9262/13 o výmere 107 m2

• Tieto pozemky sú 
evidované správou katastra na LV. Č. 6492 teda sú vlastníctvom mesta Prešov. Pri 
majetko právnom usporiadaní vlastníckych vzťahov v roku 2013 /kúpno-predajná 
zmluva schválená MZ 6. 5. 2013/, tento stav nám nebol známy, a preto sa opomenulo 
majetko právne vysporiadať aj tieto nehnuteľnosti. Na pozemkoch sa nachádzajú 
stavby vo vlastníctve OZ Barlička, ktoré boli realizované po predchádzajúcom súhlase 
MsÚ. 

Na základe uvedených skutočnosti Vás prosíme o odkúpenie vyššie uvedených 
nehnuteľnosti za l €. 

Za pochopenie a kladné vybavenie žiadosti Vám d'akujeme a ostávame 
s pozdravom. 

V Prešove, 20. júla 2014 

Prílohy: Kolaudačné rozhodnutie 27. 4. 2006 
Oznámenie k ohláseniu stavebnej úpravy 10.02.2012 
Geometrický plán s vyznačením realizovaných stavieb 
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Pri porealizačnom zameraní stavby sup. č. 4766 postavenej na pozemku par. 
KNC č. 9262/2 a č. 9262/8 v máji 2014 bolo geodetom zistené, že vstupná hala do 
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