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Naše člslo: 
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Ev.č.156169/2014 

Vybavuje /linka 

Ing. šarišský 
051/3100226 

Preio"30.12.2014 

Žiadost' o zaujatie stanoviska k nájmu pozemkov 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k žiadosti Auto Ex s.r.o., 
Višňová 13, 080 01 Prešov, ktorá požiadala o nájom pozemkov (na obdobie 20 
rokov za cenu 10 €/rok) parc. č. KNC 14553/1, 14553/19, 14553/20 všetko k. ú. 
Prešov a parc. č. KNC 3501/48 k. ú. Solivar o celkovej výmere cca 1885 m2, za 
účelom vybudovania oplotenia z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku a vytvorenia 
parkovej zelene. 

S pozdravom 

Prílohy: 
žiadosť 
kópia katastrálnej mapy 
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MESTO PREŠOV Mestský úrad v Prešo~e g Me sts ký úrad v Prešove 
Číslu spisu: 

Znak a lehota 
Oa~lo: O 4 -!l· 2014 uloionia: 

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: .. ::1..1!t.2. ... f:~f.'::.;f..:"j .. Í,~; ..... ~1E!2. ..... tJ.(.~.:f.{.(i 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ........ J!/....!!!.:'::J: ....... : .. : ... 1J:?.t .... q:~:.':?. .. 'Z.1. ...... 'f!.ť..~ ..... 
Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: ......... {!ff..'t.."!!.. ... ;!..~.~ .... f.ro l o..s-1/7-:; 13 1l. lf 
e-mailová adresa: ......... f.!.'::Mt?.!.(;?.(.~.1.1!.~.@ .. ff..!1.?.~?..~~ 2-

(ak sú navrhovatelia viacer!, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 

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

Tŕmto žiadam o nájom pozemku n" ~ . . 
· , . ,-u,[ ~ov· A- >"b4't---fj? 

Katastrálne uzemte: ............................ ~c········ ................................................................................................. . 

Lokalita (ulica a pod.) ...................... ť.!.{.1::?f?..f:-:'!.: ......... (!..'.(.:?.f. .. -f ... ~€t.~.l( .. :::: .... f.~~:.:~ ........... .. 
Číslo parcely: ......... 1..f..:f:[.!!.i.1.:?..'f .... i.Ý..-N.:.:'!.../..?.{?. .. f ..... :f..'(.§'[:;?./.::!.:j._' ... 'J..~q_1_(f.ťf.. 
Výmera v m2

: ..... f.f:F..f..:t/..:f..t. ... : .... f.§.:Jf?..t:.?: .. .; ... :ifl.§:.-?..:!,./...?..f?.. ... :: ... ?. ... ~rr..; ... :'f..f.:?..~:J./-! ' f.Si, 

Účel nájmu: ..... ť.rJf:lP..~:1.!f:f.{ .... ť/.{.q:{(:;.(t, .. t. .... !§..ť.P..IJ!.. .. i1fK.ť':!f..c;.~ť..1:.!.t ...... t!Jiť.15'.r.:. .. ďf.f!t.?:(<:: v' 

·tlft~~~-~ .. ·ffľfj,i+f.~;;ti-s· .. f.~~-.... 1§f .... i.1E..'!.~~:. .... f..Ytf'l~~t. ...... f:.ť..(f:.?-~t-
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. 'z. o ochrane osobných údajov v platnom znení podpisom tejto žiadosti 

udel'ujem svoj súhlas Mestu Pre§ov 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 

preukázanébo poru§enia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorý~h,-'J<l1. s hl~ udelený. 

V Prešove dňa .J!!,.1.1... .. 2.o1L; .......... ,.; .. , ..... .j.{<:c. .... ~ 

Prfloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

podpis navrhovateľa 
i 

l 

í 
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- 5214/1 



Auto Ex. s.r.o., Višňova č. 13,. 080 Ol Pr e š o v 
IČO : 36465984, zast. Eduard Mihalič- konatel' 

Mestský úrad v Prešove 
Sekcia majetková a ekonomická 
Odd. mestského majetku 
Ul. J arková č. 24 
080 Ol P re š o v 

Vec: 
Doplnenie žiadosti o nájom pozemku 

V rámci doplnenia žiadosti o nájom pozemku uvádzam, že žiadam o dlhodobý nájom 

(20 rokov) v žiadosti uvedených parciel a plôch za symbolickú cenu, ktorú navrhujem na 

l O €/rok. Predmetné parcely budem udržiavať v absolútnej čistote a poriadku (údržba, 

kosenie). 

Svoju žiadosť odôvodňujem záujmom o vybudovanie oplotenia z dôvodu ochrany 

majetku a zabezpečenia bezpečnosti, poriadku a čistoty na uvedených parcelách. Taktiež 

máme eminentný záujem o zriadenie trvalých plôch zdene. 

Za pochopenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. 

PrílohY: 

l x kópia kat. mapy s vyznačenim oplotenia 

l x kópia stanoviska 

l x žiadosť o nájom pozemku 
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Okresný ~rod 
Pre&ov 

Kotostró\ny odbor 
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