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SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ 
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PhDr. Rudolf Dupkala 
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Ing. Šarišský 
051/31 00226 

Prešov: 

28.8.2014 

Žiadost' o zaujatie stanoviska k prenájmu pozemku 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k žiadosti ŠK Universal Prešov 
o dlhodobý prenájom pozemku parc. č. KNC 14446/4 o výmere cca 400 m2 v k. ú. 
Prešov, za účelom vytvorenia nových parkovacích miest a vybudovania 
outdoorového ihriska. 

S pozdravom 

Prílohy: žiadosť 
grafika 

(/ 

('( .1. v OC« 

.-,-. 

JUDr. Katarína Juri vá 
vedúca oddeleni 
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MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, mavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

' 

Mestský úrad v Prešove 
sekcia majetková a ekonomická MsÚ 
oddelenie mestského majetku 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Žiadost' o nájom pozemku 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: ...... Š. .. ~ ...... ~:.'~.~~.!'::.~.~-~ ...... f.=.~-~.:',~ .............................................. . 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ;~T.:5.~ ... '!..~.t;!:~~.':'..i."!.'f:!.. .. ':!.~~-!.f...;.'!..~.~'!..'!. .... ť..'!:.§.?.""!..~ •..... 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: ... f!.'3.:!..f.J.?:'::.}:.~'f.. ....••....... 
e-mailová adresa: ••. :?.~~-~~=::.?.' .. f:?. .. q.~!.'!.~F. .. t.:I.~!.~.;.Z.~ .... 
(ak sú navrhovatelia viacerl, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

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

Týmto žiadam o nájom pozemku 

Katastrálne územie: ...••• ~:.ri..: ...... f..q;._!;,.!..~.i(. ................................................................................................. . 
l l l 

· · fVlitT!óíl-!> t.(>'l 3I<OL«! 1Jf'f1.1\/0LJ,>,V.Oil/>. 1)::1. 
Lokalita (ulica a pod.)··---··························-··--····--··········-···-··--··-···-·-··-···-······-·---·····-·········· 
•, IJ4"J40 14 C1slo parcely: ................................................................................................................................................. . 

, 2• CC/.l 'tOO/I'Y''l poot-A f'l'l-t~O§E!VEJ pQ,'Lvi--J\/ N'AOOiW 2.0/?-ať'0/1 
Vymera v m • ·-····-··········--·············-·······--························-··-··-····-····-····-·-······-···--······-·········· 
'• ... •J <::.ÚVI<"coo-rl '2:: f'/2-tiVÁOt:"ro(} FirNE.) CE/V'fRA VY1V01'-<f tv"IIE P6ľlofOV,4ct[. Ucel naJmu ......................................................................................................................................................... . 

t!.'.§.:.:.~ ... :t ... :v.r.~:cq .. r::.~tf..'.f. ..• .P..!f5.P.P..c:.~?.Y.f..t! .. ~ •.•. : .. >:!!!.!.?..~.t.D2:.€!?1.!:-.~~-~ l eR..ť.t.~-~.2-.. :..ť.~ť.!?. 
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom mení pOdpisom tejto žiadosti 

ndel'njem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovanim osobných údajov v rozsahu, v akum 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. 

15 .os. !)Jy!ťf V Prešove dňa ..................... . 

Pnloha: 

ŠK Universal Prešov 
Mat slovenskej 476V5, 080 01 Prešov 
Pfev.: Bernolákova 17, Prešov 
IGO: 37788558 DIČ: 2021553864 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

podpis navrhovateľa 

pri nájme pozemku za účelom výstavby objektu, parkoviska resp. umiestnenia inej stavby doložiť 

stanovisko sekcie stavebného úradu a urbanistky MsÚ Prešov, oddelenia hlavného architekta mesta 

a územného plánovania k danému zámeru 

F · MsÚ/SP - 52/4/1 



ŠK Universal Prešov ,sídlo Matice slovenskej 4762/5 ,prevádzka Bernoláková 17 ,v zastúpení 
štatutárom Petrom Doležalom ,t.č. 0915870755 

Účel nájmu : Chceme vytvoriť nové parkovacie miesta , ktoré by boli mimo otváracích 

hodín prístupné taktiež verejnosti, okrem jedného miesta ,ktoré by bolo trvalo vyhradené 
pre zásobovanie fitnes centra , taktiež by sme radi vytvorili v areály podľa grafickej prílohy 
outdoorové ihrisko so symbolickým vstupným 50 centov až jedno euro, ktoré by slúžilo na 

údržbu danej plochy a použitých strojov , prípadné podmienky a nedostatky by sme mohli 
ešte prerokovať , cenu nájmu by sme chceli mať zahrnutú už v platenom nájme za mestské 

priestory ,nakoľko je táto plocha nevyužitá a málokedy vôbec pokosená , za ústretovosť 
vopred ďakujeme. 
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Gis plan 
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N parcely C 
N vnútorná kresba 

N dôležité ulice a cesty 
M dôležité ulice a cesty 
tk? významné unce a námestia 
Mulice a cesty 
.''/Iné komunikácie a chodnfky 

' 

''.-,"' 


