
Váš list čfslo l zo dňa: 

Vec: 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie -

Naše čfslo: 

M10237/2015 

Vážená pani 
Ing. Renáta Fedorčíková 
predseda VMČ č. 4 
poslanecká schránka č. 11 
Msú, Hlavná 73, Prešov 

Vybavuje !linka Prešov: 

Ing. J. Adam/3100212 03. 07. 2015 

Žiadosť o zaujatie stanoviska 

Obdržali sme list firmy Contax Sk, s. r. o., Sovietskych hrdinov 467, 089 01 
Svidník, predmetom ktorého je žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku parc. 
č. KNC 3945/1 o výmere cca 52 m2 vo vyznačenom rozsahu (viď prílohy). 

Na základe toho, ako príslušný výbor mestskej časti, žiadame Vás o zaujatie 
stanoviska k predmetu žiadosti. Pre Vašu potrebu Vám v prílohe zasielame kópie 
príslušnej dokumentácie. 

S pozdravom 
O pRE~O" 

l\fES'l'. . 'l prešove 
Mestsl<.':/.ura~r.JE1KU !llf.S\1\ 

OOllOR sPRIW1 • ll\ 
0 01 presov 

os JUDr. MiroslavMakara 

Prílohy: 
1x žiadosť zo dňa 16. 06. 2015 
1x grafická časť- návrh žiadateľa 
1x snímok z mapy- Gisplan 
1x LV č. 6492 
1x LV č. 9215 

vedúci odboru 

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



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

• J 

\1c-.,~:>~> ~i-a. ... i-.. P;-(.~;,.i\;;: 

odbor spr<i\') majdku me steJ 
Jarh.ová 24 
080 O i Pre sov 

.,/ 'Žiadost' o .. ,_ .. , ••. /kúpu/ pozemku* 

Ziadateľ (identifikačné údaje žiadatel'a): 

Meno, priezvisko l obchodný názov: Contax Sk, s.r.o. 
Dátum narodenia l IČO: 45 714 533 

Adresa trvalého pobytu i sídlo spoločnosti: Sovietskych hrdinov 467, 089 Ol Svidník 
Číslo telefónneho kontaktu žiadate ra: 

e-mailová adresa: 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovatel"ov ako aj 
ich vzájomn)· vzťah- napr. súrodenci. podieloví spoluvlastníci. manželia a pod.) 

Týmto žiadam. $'kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici: Plzenská 

Katastrálne územie: Prešov 

Číslo parcely: 3945/1 (LV 6492) 

Účel žiadosti: Je odkúpenie časti parcely č 3945/1 o výmere 52 m2, nachádzajúcej sa 

v bezprostrednom susedstve vedl'a nehnutel'nosti v našom vlastníctve (parcela č. 3941). Celá 

parcela má výmeru 1040 m2. My žiadame o odkúpenie jej časti vyznačenej v grafickom 

znázornení. Tento pozemok chceme užívat' nad'alej v zmysle platného územného plánu mesta 

Prešov v takom stave, ako je v súčasnej dobe vzužívaný. 

\"zmysle zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobn}Th údajov a o zmene a doplnení niektor~·ch zákonov v plnom znení 

podpisom tejto žiadosti udel'ujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných údajov v rozsahu. v akom ~ú 

poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti. po dobu vybavenia žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluv~ 

uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať iba v prípade preukázaného porušenia podmienok 

spracúvania osobných údajo\", za ktorj·ch bol súhlas udelen~·. 

V Prešove dňa 16.06.2015 -...................... ~--. 

podp•s žiadateľa 

Príloha: 
kópia ii stu v lastníct\ a na pozemok 

grafick~ znázornenie umiestnenia pozemk i.! 

kópia geometrického plánu alebo kópia katastráinej mapy 

čestné vyhlásenie podl'a prílohy č. ll alebo prílohy č. l~ k SP- 5~ 

* (nehodiace sa preš~Jinite) 

f· - 'vlsl.'/SP-52'L.J 



':: 2. kstss"c;·a Sbver.:Úr~d geodézje, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

· ~ ''· :~ef: r:~ I HI~1py Informatívna kópia z mapy 
.-! . , 

~ .. • .. Vytvorené cez katastrálny portál ;-· '-~ t '- >. . ..;:' 

Okres: Prešov 16. júna 20 :~. :::29 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

-

SCALE 1:858 

1"1"""'...::::::J! ..... ...::=:J""""'~====li...,.,...,.,...,.,~====l 
m o m ~ w 

METERS 

16. júna 2015 14:29 



3938 

Gisplan mes~ Prešov;Mlestopis: {c).Gista s.r.Q .. ~ ~l_ice: 

',17.06.7015 10:27 

• výlučné vlastnfctvo 
:!!~podielové spoluvlastníctvo 

/~.J parcely c 
vnútorná kre;;ba 

N dôležité ulice a cesty 
~dôležité ulice a cesty 
C:J významné ulice a námestia 
Ú\1 ulice a cesty 

iné komunikácie a chodníky 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE (lZEMlE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 03.07.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 -čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTAT A 

Parcely registra "C" 

PARCELNÉ VÝMERA DRUH 
ČÍSLO v [rrt l POZEMKU 

3945/001/0 1040 Zastavaná plocha a nádvorie 

Výmera spolu: 1040 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
IS-Pozemok, na ktorom je dvor 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 

v [rrt l 
DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E" 

CHARAKTE-
RIS TIKA 

18 

CHARAKTE
RISTIKA 

* * * Parcely registra "E" nevyžiadané ••• 

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

Stavby 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

• • * Stavby nevyžiadané * * * 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

l Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov 
IČO/RČ: 327646 

ČASŤC. ŤARCHY 

D. POZNÁMKY 

Bez zápisu 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

* * * Ťarch.y nevyžiadané * * * 

VYPIS JE NEPOUŽITEL'NY PRE PRÁVNE ÚKONY 
(:;asielaný v zmysle§ .J2 Vyhlášky č. 791/996 Z:: 

(celkom parciel . 3649 . l 

PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

7334 4431 

(celkom parciel ......... ?.2.?. ... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

(celkom stavieb .. 

INÝ 
ÚDAJ 

LV 
PARCELY 

174 ... ) 

L.M. 

(celkom vlastníkov ............... \.. .. ) 

Podiel 

1/1 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec PREŠOV 

Katastrálne územie: Prešov =-=--: __ 

Dátum vyhotovenia 03.07.2015 

čas vyhotovenia: 14:53:33 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 9215 
CASt A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 

3941 
Výmera v m2 Druh pozemku 

1452 Zastavané plochy a 
nádvoria 

Spôsob využ. p. Umies!. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

16 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

16 - Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom 
Umiestnenie pozemku: 

1 ·Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce 

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

2837 3941 
Legenda: 
Druh stavby: 

20 - Iná budova 
Kód umiestnenia stavby: 

20 polyfunkčný objekt 

1 • Stavba postavana na zemskom povrchu 

CASt 8: VLASTN/Cl A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY 

Druh ch.n. Umíest. stavby 

1 

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 CONTAX Sk,s.r .. o, Bardejovská 358111, Svidník, PSČ 089 01, SR 
ltO: 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 64312014 

Tituly nadobudnutia LV: 

Z 155112010-Návrh na zmenu užívania stavby č.B 359212010-KčiJO 

ČASf C: fARCHY 
Por.č.: 

1 l 1 

V-642114- Zmluva o zriadeni záložného práva č.340 509 pre Sberbank Slovensko,a.s.,Vysoká 9,810 OO 
Bratislava, IČO 17321123 na parc.CKN 3941 a stavbu-polyfunk.objekts.č.2837 na parc.CKN 3941; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 02.07.2015 


