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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
SEKCIA MAJETKOV A A EKONOMICKÁ 

Oddelenie mestského majetku 
Hlavná 73 

080 O l Prešov 

Vážená pani 
Mgr. Janette Langová 
Predseda VMČ č. 4 
Poslanecká schránka č. 22 
Mestský úrad 
Hlavná 73 
080 O l Prešov 

Naše čfslo: Vybavuje / linka Prešov: 

Ml 12 l l 06/20 14 Magáčová/3 l 002 17 
č. zázn. 12 1584/20 14 

17.9.2014 

Vec: Žiadost' o zaujatie stanoviska- ulica 17. novembra Prešov- predaj pozemku 

Na základe žiadosti Bc. Petry Filipovej Turan, 17. novembra 34, Prešov, ktorá žiada o predaj 
pozemkov parc. č . KNC 5951 /2, parc. č. KNC 5951 /3 a časti pozemku parc. č. KNC 595111 , všetky 
v k. ú. Prešov, nachádzajúcich sa na ulici 17. novembra 34 v Prešove, za účelom rozšírenia dvorovej 
časti , Vás žiadam o zaujatie stanoviska. 

S pozdravom 

Príloha: kópia žiadosti 
mapa GIS 

It I!~~TtUt zr:~ t~šov 
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080 O 1 Prešov (i) aď 
JUDr. Katarana Juricová 
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PrRohy: Vybavuje 

li DL r~nl VJ. 'Evtdenčn6 ffslo dl!!l&l!IOšN~ -- v 

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

Z1adosť o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/ obchodný názov: •••••.... :f..S: ... !.?..~1.'::~ ..... (:./-:_(.!:_((..ť:.J. ...... (. .. f.:.{;.1.6(. .................. .. 
Dátum naro~enia l IČO: ... : ............... : ..... ~.?.:.~ ... €: ... :;~f!;·-;:..-;; · -;:; ......... /5Rc~~·-;·7 ..................... . 
Adresa trvaleho pobytu l stdlo spolocnost1: ..... .ť.L: .................. d~ .......... ~,/. ...................... k(. ........................ . 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: .... 11. • .::/..t.f:. ... ?.:[.:;;l.. .... (..-33.. 
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/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

L/ 

Pozemok sa nachádza na ulici : ......... ť?..-.. :~.ť.!::.:ť..-:i .. Ó.f.:.~ .. J:.-:f../o ... !:.~?.:.':f.{!..({. ................................... .. ....... 

Katastrálne územie: ......•...•.....•....... ~..q,-~~~~·········································································· · ···· ····· ····· · ··· '- (; ... 
Číslo parcely: .... ~: .. S : .. e.!,;!.ť,<;;. .... :!::.'!..'C!/..c:?:!'l':/-:i?.(:r;:,.,f.; ... i;:~C:: .... L:t.:C!./.J..:-:f.:.ť.c · c;; f :7 ~ 

' v • , _P ~/C ' C:::::. • ;(:::"'/VC. -T-37-i/ / - LP' C • c:-"78o<?../ 
Učet z1adost1: •••••.•••••••••••••••••••.•••••••••..•.•••••••••.•.••.•.••.•.•..••••...••..••••••..••••..•.••••.••••••••..•••...•.•••.••.•.••••••.•.•.••.•••••.•.•.... ..._..... '-

......................... ~.e~-::~~c.~ ...... ~t.:.?..@.f...ť.~"!." .. g,.§:-Z:'/.. .................................................. . 

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 odvolat' iba v prípade 
preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa .. f.: ... ::Z.:0.~ / f' 

Príloha: 
kópia LV 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópiu geometrického plánu alebo kópiu katastrálnej mapy 

* ( nehodiace sa preškrtnite) 
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podpis navrhovatel'a 
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