
c;l MESTOPREOOV 

Váš list číslo l zo dňa: 

Sekcia majetková a ekonomická · 
-oddelenie mestského majetku-

Naše č!slo: Vybavuje /linka 

M/16077/2014 
Buzgóová 
051/3100228 

Vec 
Žiadost' o zaujatie stanoviska 

predseda VMČ č. 5 
Ing. Ľudovít Malaga ~ . · '" .. 
poslanecká schránka c · J_ s-
MsÚ 

Prešov: 

22.10.2014 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k odpredaju časti pozemkov parcely č. KNC 2268/4, 
2268/3 a KNE 402/2 o výmere cca l OO m2 za účelom prístupu k pozemku parcely č. KNC 
2253/1, k. ú. Solivar, lokalita UL Pod Hrádkom. V prílohe listu Vám zasielame žiadosť 
a kópiu z kat. mapy s vyznačením časti pozemkov. 

S pozdravom 

Prílohy: 
2x 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-man: mesto.radnica@pre~.sk l www.presov.sk 



MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná nl. č. 73, 080 Ol 

- M.ests"'• úrad v Prešove B \' 
. ,.-,ESTO ľR!'.SOV "' 

r.sgistr. značKa: _ ~ 
'\L, t:rs~\n~s~pi_::.l!':..: -----· 2na~k a.lehota \ 
~ •.·,••11. u!orerila: 

\ \ 7 ·\G- Nh Došlo: 

Prílot'.y: 
Evidenčné č\s\o došl~i poSty: 

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

Žiadost' o predaj/kúpu/ pozemku* 

Žiadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/obchodný názov: •..................•..• Slavomír Jenik. ..•.......••..••.....••...•...•.•.....................•.........•. 
Dátum narodenia l IČO: ..................••.....•...•........... . •..•..••.............•......•...•...................•...••.............. 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: •.•.•...... Ďumbierská 6866/9, 080 Ol Prešov ............•...•................ 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: .•..• 0917500126, 0905977595 ... 

e-mailová adresa: .....•. slavojenik@gmail.com ..............................•...••. 

(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* 

Pozemok sa nachádza na ulici : ......... Na Brehu/Pod Hrádkom ....................................................................... . 

Katastrálne územie: ................•..•.•...• Prešov .•..•..................•..•.•..•................•..•...•.......................•.•.............•....... 

Číslo parcely: .................. if.:J.:.~ ..... 2268/4 a d 2268/3 •• ; •• /.r:;!.~.ť:..~ .. :!i.!!!ŕ.:/f.. .... ~ .. ~.ft. ...... f..?:.f..tll. .. : ......... . 
Účel žiadosti: •...•..... Umožnenie prístupovej cesty k súkromnému pozemku (parcela číslo Q 2253/1) ...... , 

............................................................................................................................................................................. 

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 ktorých bol súhlas udelený. 

V Prešove dňa .. 15.10.2014 ... 

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

* ( nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP - 52/1/1 
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