
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie -

Vážený pán 
Ing. Richard Drutarovský 
predseda VMČ č. 2 
poslanecká schránka č. 7 
MsÚ, Hlavná 73, Prešov 

· Váš list číslo l zo dňa: Naše číslo: Vybavuje /linka Prešov: 

M/9993/2015 Ing. J. Adam/3100212 01. 07. 2015 

Vec: 
Žiadosť o zaujatie stanoviska 

Listom zo dňa 18. 06. 2015 sme obdržali opakovanú žiadosť o odkúpenie 
pozemku parc. č. KNE 1143/8, orná pôda o výmere 469 m2

, LV č. 6492, k. ú. 
Prešov, ktorému v súbore "C" zodpovedá pozemok parc. č. KNC 15430/1, záhrada o 
výmere 469 m2

, bez založeného listu vlastníctva, lokalita Cemjata, Ulica Jelenia, od 
žiadatel'a p. Ing. Pavla Galia (viď príloha). V minulosti menovaní ako manželia 
požiadali o kúpu predmetného pozemku, neskôr sa však do vyhláseného zámeru na 
priamy predaj pozemku neprihlásili a následne zvolili iný postup (súdny). 

Pre Vašu potrebu Vám v prílohe zasielame kópie príslušnej dokumentácie 
z pôvodnej žiadosti a zároveň oznamujeme ešte tieto skutočnosti: 

majetkové prevody pre ďalších šiestich záujemcov o kúpu nimi užívaných 
pozemkov v danej lokalite boli v MsZ dňa 29. 06. 2015 schválené, pričom ešte 
aj ďalši záujemca zaslal novú/obnovenú žiadosť o kúpu, 
žiadatel'ovi sme oznámili, že v mesiaci júl 2015 mu bude zaslaná nájomná 
zmluva, predmetom ktorej bude aj povinnosť vyplatiť úhradu za užívanie za 
obdobie dvoch rokov spätne, pričom výška nájomného podl'a znaleckého 
posudku je 1 ,454 €/m2 ročne, 
po podpise nájomnej zmluvy a vyplatení dohodnutej výšky nájomného (aj 
úhrady za užívanie spätne za dva roky), v prípade odpredaja uvedeného 
pozemku žiadatel'ovi, nájomná zmluva zanikne dňom povolenia vkladu do 
katastra nehnutel'nosti, 
výbor mestskej časti č. 2 v minulosti (dňa 02. 05. 2013) prerokoval túto žiadosť 
o kúpu pozemku a následne súhlasil s jeho odpredajom, 
žiadatel'a sme vyzvali na spresnenie, či predmetný pozemok chce odkúpiť 
sám, alebo spolu s manželkou, pretože vlastníkmi susedných nehnuteľností 
(L V č. 3420) sú obaja. 
Na základe toho, ako príslušný výbor mestskej časti, žiadame Vás o zaujatie 

stanoviska k predmetu žiadosti. 

S pozdravom 

JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru 

Mestský Urad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



Prílohy : 
1x žiadost zo dňa 18. 06. 2015 
2x snímok z mapy v súbore ,E' a ,C" 
1x stanovisko vtedajšej Sekcie stavebného úradu a urbanistiky zo dňa 08 07 2013 
1xLVč3420 



lng.Pavol Gallo , _ , 040 01 Košice, 

Titl. 

Primátorka mesta Prešov 

Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Vec: Odkúpenie pozemku- žiadosť 

Vážená pani primátorka, 

Rozsudkom Okresného súdu Prešov č.9C/114/2014- 53 8114216708 zo dňa 

7.5.2015 bolo potvrdené, že parcela č. 1143/8, parcela registra E, , ktorej v súbore C 

zodpovedá pozemok par. č. 15430/1, katastrálne územie Prešov- Cemjata , ktorý 

užívam od roku 2000 a ktorý som získal spolu s ostatnými nehnuteľnosťami kúpou 

od pôvodného vlastníka nehnuteľností Mgr. Sopkovej, je vlastníctvom mesta Prešov. 

Na základe uvedeného si Vás dovol'ujem požiadať o odpredaj uvedeného pozemku. 

Vzhľadom k informácii, že v súčasnej dobe už prebiehajú prípravné práce a realizuje 

sa predaj aj ostatných parciel susediacich s uvedeným pozemkom, dovol'ujem si Vás 

požiadať o odpredaj za tých istých podmienok ako majú ostatní kupujúci, ktorí tieto 

pozemky užívajú . 

Súčasne si Vás dovoľujem požiadať o presné zameranie pozemku, o odpredaj ktoré

ho žiadam. O zmeranie oploteného pozemku, ktorý sa nachádza na parcele č. 

1143/8 a ktorý užívam ,žiadam z dôvodu ,že parcela ,na ktorej sa pozemok nachá

dza ,nie je totožná s plochou mnou užívaného pozemku. Pozemok, ktorý užívam, je 

menší a časť parcely užíva aj užívateľ susednej parcely. 

S pozdravom a poďakovaním 

V Košiciach dňa 25. 5. 2015 

Pavol Gallo 
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Mestský úrad Prešo'; 
Sekcia majetková a ekonomická 

Oddelenie mestského maJetku 
Jarková 24 

080 01 PREŠOV 

fng.arch.Ligus, 3100211 8.7.:2013 

VEC Žiadost' o stanovisko k odpredaju pozemku KNC 15430/1 k.ú. Prešov na 
Jelenej ulici, Cemjata, lng.P. Gallo a manželka -stanovisko 

Mesto Prešov - Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania 
Sekcie stavebného poriadku a územného plánovania ako orgán územného plánovania 
v zmysle § 16, ods. 2 zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s §4 
ods.3 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s čl. 9 VZN mesta 
Prešov č. 2/2011 a čl. 4, ods. 7 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove, 
dáva k predloženej žiadosti toto stanovisko: 

1/ Pozemok parc.č. KNC 15430/1 k.ú Prešov je podl'a platného územného plánu 
mesta Prešov súčasťou obytnej plochy rodinných domov, pre ktorú platí regulatív RL B 1 
záväznej časti Územného plánu mesta Prešov. 

2/ Oddelenie hlavného architekta mesta a územného plánovania nemá námietky 
voči zámeru predaja pozemku KNC 15430/1 k. ú. Prešov. 

S pozdravom 

lng.Marián Harčarík 
riaditel' sekcie 

Mescsky L.raa ·; PreSove 1 Hiavná 73 1 eso G1 Prešov 1: Tal.. -'-421(51)3100111; Fax. --+2'.(51)7733665; E-::1ai1. mesm.rad:~ir:a@presov.sk l 'tvWN.presc';_sk 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Vytvorené cez katastrálny portál Okres: Prešov 

Obec: PREŠOV 
Katastrálne územie: Prešov 

Dátum vyhotovenia 01.07.2015 
čas vyhotovenia: 14:22:42 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 3420 
ČASf A: MAJETKOV A POD STA TA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umíest. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

15429 55 Zastavané plochy a 17 1 
nádvoria 

154301 3 345 Záhrady 4 1 

Legenda: 
Spôsob využívania pozemku: 

17- Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom 
4- Pozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, 
okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny 

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

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

7510 15429 
Legenda: 
Druh stavby: 

19 - Budova pre šport a rekreačné účely 
Kód umiestnenia stavby: 

19 zahr.chata 

1 - Stavba postavaná na zemskom povrchu 

ČASf B.· VLASTN{ Cl A INÉ OPRAVNENI~ OSOBY 

Druh ch.n. Um/est. stavby 

1 

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

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Gallo Pavol r. Gallo a Magdaléna Gallová r. Lukáčová, Vencová 18, 
Košice, PSČ 040 01, SR 

Dátum narodenia : 16.07.1957 Dátum narodenia : 

Titul nadobudnutia 
Titul nadobudnutia 

Tituly nadobudnutia LV: 

KUPNA ZMLUVA V 2730/2000 
R-201/13- Zmena trvalého bydliska 

Potvrdenie MU Presov o prideleni se 

ČASŤ C: ŤARCHY 
Bez zápisu. 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

1 l 1 

22.08.1958 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 30.06.2015 


