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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MESTA 

- majetkovo-právne oddelenie -
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Váš list čfslo l zo dňa: Naše číslo: 

M/10931/2015 
č. záz.116N{12015 

Vec 
Vyžiadanie stanoviska k majetkovému prevodu 

PhDr. Mikuláš Komanický 
predseda VMČ č. l 
poslanecká schránka č. 19 
MsÚ, Hlavná 73, Prešov 

Vybavuje /linka 

Lichvárová 
3100212 

Prešov: 

Prešov 
12. 8. 2015 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k odpredaju novovytvoreného pozemku 
KNC 9204/153 o výmere 4 m2

, zast. plocha, ktorý bol vytvorený GP č. 24/2010 z 
KNC 9204/6 zast. plocha a parc. č. KNC 9210/16, záhrada, kat. územie Prešov, LV č. 
v lokalite Ul. Matice slovenskej, na ktorom je postavená distribučná trafostanica k "T<>n.,n .. 

polyfunkčného objektu. 

S pozdravom a úctou 

Príloha: 
Žiadost' 
GP 

f 

JUDr. MirosJ'v Makara 
vedúci odboru 
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Vec: Mesto Prešov- Žiadost' o kúpu pozemku - Prešov, ul. 
Matice Slovenskej, Polyfunkčný objekt. 

Vážené dámy, vážení páni, 

Týmto by si Vás spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. ( ďalej len 
"VSD, a.s.") dovolila požiadať o uzatvorenie Kúpnej zmluvy na novovytvorený 
pozemok parc. č. 9204/153 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2 (ďalej 
len "kupovaný pozemok"), ktorý vznikol z pozemkov parc. č. KN-C 9204/6 a 
parc. č. KN-C 9210/16, vo výlučnom vlastníctve Mesta Prešov v katastri 
nehnuteľností evidovaných v katastrálnom území Prešov na liste vlastníctva č. 
6492. Pozemok parc. č. KN-C 9204/153 bol vytvorený geometrickým plánom č. 
24/2010 firmy Halász Marian Geodetické práce Košice (Príloha č. 1) . 

Na kupovanom pozemku na základe Stavebného povolenia č. B//2009/1 091 O
Ja/59, právoplatného dňa 09.04.2009 ( Príloha č. 2 ) a Zmluvy o postúpení 
práv a prevzatí záväzkov- Zmena stavebníka zo dňa 27.08.2009 ( Príloha č . 
. 3) bola spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. ( ďalej len "VSD, 
a.s." ) vybudovaná distribučná trafostanica v rámci stavby "Polyfunkčný objekt 
l. etapa - Prípojky a komunikácie, SO 1 05 Kábelová prípoj ka NN a SO 106 -
Trafostanica, kábelová prípojka VN 22 kV". 

Zároveň by sme Vás chceli požiadať o spôsob stanovenia kúpnej ceny. V 
prípade potreby na kupovaný pozemok necháme vyhotoviť znalecký posudok 
na stanovenie všeobecnej hodnoty pozymku. 

Pri vyhotovení návrhu zmluvy použite prosím nasledujúce identifikačné údaje 
spoločnosti VSD, a.s.: 

Obchodné meno 
So sídlom 
Zastúpený 

Východoslovenská distribučná, a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice 
ing. Jaroslav Hrušč, riaditel' divízie Sieťový obchod 
Mgr. Miriam Lévayová, poverená riadením odboru 
Manažment vlastníckych vzťahov 

IČO 36 599 361 
IČ DPH SK2022082997 
DIČ 2022082997 
Bankové spojenie Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 
IBAN SK83 8130 0000 0020 0848 0001 
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice l, Oddiel:· Sa, 
Vložka číslo: 1411N. 

BWa;:GROUP 

Východ slovenská. 
distribu ná, a.s. 

Mlynsk 31 
042 91 Košice 
Sloven á rep ub li ka 

T +421 S 610-2151 
F +421 5 610-2975 
E info vsds.sk 
I www. sds.sk 

• 

Bankov spojenie 
Citiban Europe plc, 
pob. za raničnej banky 
č. u.: 2 OB480001/8130 

Spoloč osť je zapísaná 
v Obch dnom registri 
Okresn ho sudu Košice I 
oddiel a, vložka 1411/V. 

I~O: 3 599 361 
DI~:2 2082997 
I~ DPH SK2022082997 
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by srne, ak by ste nám návrh zmluvy zaslali v elektronickej forme, čo by 
e zjednodušilo a urýchlilo našu komunikáciu. . · · · · · 

. ;potreby doplnenia dokladov alebo akýchkol'vek nejasností nás, 
kontaktujte na tel. čísle uvedenom v hlavičke listu, resp. na mobilnom 

le 0905 632 469. 

uprácu Vám vopred ďakujeme. 

: podl'a textu 

V' h yc odoslovenská di:stribu. , 
Koši~ ena, a.s. 
·20. 

/// 

ayová 
l' 

Ing. Vladimír Országh 
špecialista odboru 
Manažment vlastníckych vzťahov 

•n<>..-nnboru 
nt vlastníckych vzťahov 

Kópi : VSD - úsek Sieťový obchod - MVV 

RW GROUP 
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Výkaz' výmer ktJ geometrickému pldnu č. 34410988 • 2412010 

VÝKAZ VÝMER 

Doterajší stav Zmeny 

čl s lo o 
Výmera Druh k od Člslo PK listu i 

vlOžkY vlastn 
parcely parcele m2 parcely m2 

pozemku e 
parcely 

PK LV PK K N-E KN-C ha m2 l číslo čl s lo . 
SI~ V fRÁVNY JE TOTO~NÝ S REGISTROM C KN 

6492 92M/6 2 62f){) zasla v. pf. 

6492 9210116 51 záhmda 

-·- --- ..... _ .. ...._ ...... - ... -------- _________ ... --- :::--... ----·------
Spolu. 2 6251 

Legenda: kód spr}sohu vwžívania pozemkov: 

~ 

22 • Pozemok, l1á frtomm je postavená inlinie!ska stavba- cestná, miestna a 
účelová komunikácia, /esn;i cesta, pofná cesta, chodnlk, nelr!yté parkovisko a 
Ich súčasti 
25- Pozemok, na ktomm je postavená oslatná iniinierska s/aYha a jej súčasti 
4 ·Pozemok prevažne v zastavanom územi obce alebo v záhradkárskej osade, 

na ktorom sa pestuje zelenina, ovvcie, okrasná nízka a JrsoA1# zeleň a iné 
pofnohaspotlárske plodiny 

9204/6 

92041153 

9210/18 

---- -------1-----
... ____ .. __ ..... ----- ____ ...... _ .. ____ 

kód rfmbu slavbr: 

18 • Budmw/echnickej ľ}'haveností sídla (vymenníková, tmnsformaéná, 
éeipacia a prečerpávacia stanica, rozvod energií, úpravňa !'Oo/, vodnjem, 
ČOV. .• } 

1/ él 

;·: 

S/mna 111 

Novy stav '' 

:: .. 

V9fnera Druh Vlastnik ' ' 
pozemku (iná oprávnene osoba) ' 

ha m2 kód adresa (sídlo) 

2 6191 zasla v. pf. doterajší 
22 

4 zasta1~p/. VSDSa.s., 
25 MlynsA"á 31,04291 KE 
18 

58 ·Záhmtla dnterajší l 
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