
Váš list číslo l za dňa: 

Vec 

SEKCIA MAJETKOVÁ A EKONOMICKÁ 
- oddelenie mestského majetku -

Naše čfslo: 

15177/2014 

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

Vybavuje /linka 

Mgr. J. Hnatová 
051/31 00240 

Prešov: 

07. 10. 2014 

Žiadost' o zaujatie stanoviska k odpredaju časti pozemku 
parc. č. KNC 1849/12 na Ul. Severná 13, v k. ú. Prešov 

Žiadame Vás o zauJatie stanoviska k žiadosti Mgr. Jarmily Vokálovej a Mgr. Matrina 
Vokála, ktorí požiadali o odkúpenie pozemkov parc. č. KNC 1849/12 na Ul. Severná v k .ú. 
Prešov, za účelom vytvorenia. parkovacích miest. 

S pozdravom 

Prílohy: 
Žiadost' 
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Mesto Prešov 
Mestský úrad 

Hlavná 73, 080 Ol Prešov 

-.Vec: 
• ~lo~oš:e; oosry _L,~~ %1 
Ziadost' o odkúpenie časti pozemkii:Pai;ceTa c. 1849/12 pre využitie Súkromnej 

' materskej školy, Severná13, Prešov 

Týmto žiadame mesto Prešov o odkúpenie časti pozemku na adrese Severná v Prešove, 
na Šidlovci, pre potreby Súkromnej materskej školy, Severná 13, Prešov (d'alej SMŠ) zaradenej 
od 1. 9. 2013 do siete škôl a školských zariadeni za symbolickú cenu. 

Pozemok, o odkúpenie ktorého máme záujem, je nevyužitým priestorom situovaným do kopca, 
(mapa- Príloha č. l). 

Keďže sa Súkromná MŠ nachádza v slepej uličke, na Severnej 13, parcely č. 1849/18, 1849/4, 
1849/5 (Príloha č. 3) a aj keď máme k dispozícii vlastné parkovisko, niekedy nastávajú situácie 
v čase špičky, keď prichádza viac rodičov v rovnakom čase. Vytvorením parkovacích miest 
v šikrníne, ktorá len zarastá trávou a mesto nemá fmancie na jej údržbu a úpravu, by sme 
umožnili parkovať rodičom tak, aby neobmedzovali dopravu na úzkej ceste, ktorá prepája 
Šidlovec s Dúbravou a vyhli sa tak možným konfliktom so susedmi (Príloha č. 2 - vyznačené 
červenou farbou). Obaja sme majiteľmi rodinného domu, v ktorom sa nachádza SMŠ. 

V krajnej časti spodnej cesty prechádzajú inžinierské siete, čo by sme samozrejme nenarušili, 
v dolnej časti šikrníny je potôčik. Vybudovanfm parkovacích miest by sme zabezpečili plynulú 
reguláciu potôčka a rozšírenie cesty v spodnej časti cesty aj v prijazdovej ceste smerom k SMŠ. 
Spodná časť cesty bude prepojená. so SMŠ schodmi. 

V letných mesiacoch je kvôli zarastenej ploche znížená priehľadnosť na hlavnú cestu, 
v zímných mesiacoch po odhrnutí snehu- neostáva plocha P.ri hlavnej ceste na parkovanie. 
Úpravou šikminy by sme tento problém vyriešili. Žiadame o odkúpenie časti pozemku za 
symbolickú cenu, pretože úpravy v šikmej ploche budú fmančne dosť náročné. 

SMŠ. je v súčasnej dobe jednotriedna s počtom deti 23 (l integrovaný chlapček po detskej 
mozgovej obrne). Prevažná časť detí v SMŠ je zo Šidlovca a Dúbravy. Záujem o SMŠ je 
dostatočný, nedokážeme pokryť všetky žiadosti. 

Za kladné vybavenie vopred ďakujeme. 

V Prešove, dňa 30. 09. 2014 Mgr. Jarmilarl V' ová 

,/)1~ ! 
i l,~ /l 

----ť-------------·---~ ----

Mgr. Martin Vokál 

Prílohy: 
Príloha č. l -výpis z katastrálnej mapy, 
Príloha č. 2 - fotodokumentácia pozemku, 
Príloha č. 3 - výpis z listu vlastníctva 

Mgr. Jarmila Vokálová Súkromná materská škola 
Magurska 6845/4 080 01 Prešov Severná 13 080 01 p š 

!Co: 44 863 985 • re ov 
D!C: 1075082470 IČO: 710233515 



úrad geodézie, kartografie a katastra Sl,ovenskej republiky 

Informatívna kópia z mapy 
Vytvorené cez katastrálny portál 

Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 
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Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 30.09.2014 

Cas vyhotovenia: 12:22:17 

F' 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 4485 
CASt A: MAJETKOV A PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
18491 4 

Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiest. pozemku Právny vztah Druh ch.n. 

1849/ 5 
1849/ 18 

Legenda: 

259 Zastavané plochy a 
nádvoria 

393 Záhrady 
141 Zastavané plochy a 

nádvoria 

Spôsob využlvania pozemku: 

18 1 

4 
15 

1 
1 

15- Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným č/s/om 
4- Pozemok prevažne v zastavanom územi obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nfzka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 
1 B- Pozemok, na ktorom je dvor 

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

Stavby 
Súpisné čfslo na parcele čislo Druh stavby Popis stavby 

6852 1849/18 
Legenda: 
Druh stavby: 

1 o- Rodinný dom 
Kód umiestnenia stavby: 

10 rodinný dom 

1 -Stavba postava ná na zemskom povrchu 

CASt 8: VLASTN/Cl A INÉ: OPRAVNENÉ: OSOBY 

Druh ch.n. Um/est. stavby 

1 

Por. č fs lo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnfcky podiel 
miesto trvalého pobytu (sld/o) vlastn/ka · 

Účastnlk právneho vzťahu: Vlastnlk 

1 Vokál Martin r. Vokäl, Mgr. a Jarmila Vokálová r, Dlugošová, Mgr., 
Magurská 4, Prešov, PSC 080 01, SR, (adresa manžela: Severná 
6852/13, Prešov) 

Dátum narodenia : 
Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Titul nadobudnutia 

CASt C: tARCHY 
Por. č.: 

23.10.1978 Dátum narodenia: 27.07.1976 

Z 843/2005-Rozhodnutle o určeni sč.VQ2/4105176DK/6652/05 
Kúpna zmluva V 1927/2009 
R 698/2010- zmena adresy 
R 46/2012- zápis G.P.č. 50/2011 

1 l 1 

V 1926/2009·Zmluva o zriadeni záložného práva reg.č.106691ZaU1 pre Československú obchodnú 
banku,a.s.,Michalská 18,815 63 Bratislava /36 854140/ na rodinný dom čs 6652 na parc.KN 1649/4 a parc.KN 
1649/4,1649/5; 
V 1916/2010·Zmluva o zriadeni záložného práva reg.č.1067731ZaU1 pre Československú obchodnú 
banku,a.s.,Michalská 18,815 63 Bratislava /36 854140/ na rodinný dom čs 6652 na parc.KN C 1649/4 a parc.KN C 
1849/4,164915; 

Iné údaje: 

Informatívny výpis 1/2 Aktualizácia katastrálneho portálu: 29.09.2014 


