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Váš.list čfslo l zo dňa: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor správy majetku mesta 
Majetkovo-právne oddelenie 

Naše čfslo: 

PhDr. Rudolf Dupkala, PhD. 
predseda VMČ č. 6 
poslanecká schránka MsÚ č. 8 
PREŠOV 

Prešov: 

M/20 15/5083 

Vybavuje /linka 

PhDr. Sirotňáková 
č. t. 051/3100228 

Prešov 
1.4 .. 2015 

Vec 

Žiadost' o zaujatie stanoviska 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti iDental, s.r.o., Prešov 
o odkúpenie nebytových priestorov na Ul. Justičnej 14 v Prešove, za účelom zriadenia zubnej 
ambulancie. 

S pozdravom 

Prílohy: 
Žiadost' 
Kópia z mapy 

JUDr. Ľudmila Vargová 
poverená riadením odboru 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421{51)31001111 Fax: +421(51)n336651 E~mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



l MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko/ ob1ohc>dn.ý 

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

Dátum narodenia l IČO: ... .,.: .. ;; ... ~., ... :.;; .. ~ ... : .. : . ., .................. , ..... ., .................... = 

e-mailová adresa: 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe uvedené údaje za všetkých navrhovateľov ako aj ich 
vzájomný vzťah- napr mín!lenci, podieloví spoluvlastníci, manželia~.) 

Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 
l 

Pozemok sa nachádza na ulici:J.l! .. !f:.!J.dJ.!.!t. .... t: .. f.ZI. .. ..f:.!!.?. .... t ... iJ.1YJ&.. .... f.1.ft..@. ... :.!::.~ť!:, .. ?'-RIES/P/( 

Katastrálne územie: ... Z:.?!:.E.?.l?.ť.. ................................................................................................................. .. 
Číslo parcely: .................................................................................................................................................... .. 
·- -· ·. ?~ESWt?f'/9#/F' K't/l'>VFZJ ;17JiŕbtfU9N'CIE'" Ucel.z1ados!J ...................................................................................................................................................... . 

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

V zmysle zákona ~. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plnom znení 
podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Pre.šov 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 
osobných údajov, za ktorých hol súhlaS udelený. 

---v Prešove dňa /.{ .. cf...d.?,(,Jl 

Príloha: 
kópia listu vlastníctva na pozemok 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 
čestné vyhlásenie podl'a prílohy č. ll alebo pn1ohy č. 12 k SP- 52 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F- MsÚ/SP-52/113 
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iDental, s.r.o, prevádzka Keratsínske nám.č.l Prešov 080 Ol, 1co: 46413219 

MUDr,Kaščák Igor 
'C ~-l •:- ,,,,,. '' ,, ·t... • .'' 

. MUDr.Kaščáková Renáta 
f---- ----· .: '-··•-~.:...:::..: ;: ... ~ •. _,,,., 

P.T. Mestský úrad v Prešove, sekcia majetková a ekonomická 

oddelenie mestského majetku 

ul. Jarková 24, Prešov 080 Ol 15.03.2015 v Prešove 

vec: _ŽIADOSŤ o kúpu pozemku a nebytového priestoru. 

Dovoľujeme si Vás požiadať o '!!kúpu pozemku a nebytového priestoru na ulici 

Justičná č. 14, l. NP o výmere nebytového priestoru 148,50 m2. 

" Účelom žiadosti je presťahovanie zubnej ambulancie. 

Od r.1993 pracujeme v prenajatých priestoroch podnikatel'ského centra Pyramída, 

ktoré sa nachádza oproti nebytovému priestoru- cez cestu. 

Dôvodom je nedostatočná prenajímaná plocha o výmere 58,00m2 pre dve 

stomatologické ošetrovacie súpravy bez možnosti rozšírenia, zlý technický stav 

priestorov a aj častá zmena majiteľa centra. 

Našim zámerom je prebudovanie žiadaného nebytového 

stomatologické ambulancie podl'a požadovaných bezpečnostných 

noriem. 

Za pochopenie a vyhovenie našej žiadosti Vám ďakujeme. 

konatelia spoločnosti. Dr. Kaščák Igor 

Dr.Kaščáková Renáta 

l 

priestoru na 

a hygienických 
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[01.04.201510:01:30 A\)'!na Buzgóová 
! Informačný systém katastra .J1;hnutefností (c) ÚGKK SR: údaje z"31.12.2014 {nie je na právne účely) 
i CG G\SAM CoraGeo s.r.o .;·l · · 
l Ortofotomapa (c) EurosenS~ siQ. 2002-2012 
l Len pre vnutornu potrebu M~Ú Prešov! 
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