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MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MAJETKU MESTA 

- majetkovo-právne oddelenie -' -, ' 
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Váš list číslo l zo dňa Naše číslo 

M/12457/2015 
č. záz.fl/?t:fl2015 

Vec 

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

Vybavuje /linka 

Lichvárová 
3100212 

Prešov 

Prešov 
21. 8. 

Vyžiadanie stanoviska k majetkovému prevodu 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k odpredaju mestského pozemku 
KNE 2544/4 o výmere 146m2

, kat. územie Prešov, LV č. 6492 v lokalite Ul. 
za účelom záhrady. 

S pozdravom a úctou 

Príloha: 
Žiadosť 
Kópia z gisplanu 

~:IE S 'l' O 
tviestsk9 úrad v Pt·ešove 

0
,.' '"D l'''; f."'oJ ! '~ !.-·"'•''! í''''"''i'l. U~U~t ur~~~A\' ~ V'L'-u.·C~~u .'fn:.;.,;· 

080 01 Prefov 

(' 

JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru 



WJ MESTO PREŠOV e Mestský úrad v Prešove, IDavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 

MESTO PREŠOV Mests~ý Úf'Sd v Prešove 9 

Reglstr. znana: 

Do~! o: 14 ~os- 20t5 

Prílohy: 

Znak a lehota 
uloženia: 

Mestský úrad v Prešove 
odbor správy majetku mesta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 

Evidenčné číslo došlej P~:,;y: 
v,• 

~iadosť o ~ /kúpu/ pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): --
Meno, priezvisko l obchodný názov: ......... (~<f?.."?,g:;;., ..... IJ.f::(.!:.l!::f.2..6fť.'l.ď.............................. . ....... . 
Dátum narodenia l IČO: .................... P..1..~ .. ~.(.; .. !..1..ť.t ............... ..!................................................. . ....... . 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnosti: ...... !.-:f?.~f.!..1:.ť.~.l.dt ....... 1.f. .. .; .... ~Ý..9..1.1. .. Ef?.2./...... . ....... . 
Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: ........ 

7 

e-mailová adresa: ..... 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetkých navrhovateľov o aJ 
ich vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) 

l 
\ Týmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemk~ _ _ \ 

Pozemok sa nachádza na ulici: ............... f:~.ť..'?..~§.!.;;1. ........ ť..;(.~ ... ;..ľ..g,~q,.~ ....................... L .... . 
Katastrálne územie: ............................. ?..~fi~.9..'!. .......................................................................... ~ ...... . 

' 
Číslo parcely: ................................. i:-.~'f..ŕ./5! ................................................................................ \ ...... . 

l f~ _, L(jvf 
Účel žiadosti: ........ P..??.~ť.É.f.!..(.S ........... '/:~.f. ......... ~~ ....... l!..~!::. ................... ~';;.~~!..'::!. .. t!a . 
... X.'f..V..?;:! .. f.!.!t .. ::: ... f..t..t!.?.:i..'P..E...Y.............................................................................................. .. .... 
V zmysle zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zá ?nov 
v plnom znen{ podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním oso ných 
údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vyb en ia 
žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno od ~lat' 
iba v prfpade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol s 'hlas 
udelený. 

V Prešove dňa ... fÝ.~.f.:.?:'?..tJY 

Príloha: 
kópia listu vlastníctva na pozemok 
grafické znázornenie umiestnenia pozemku 
kópia geometrického pl~!!J\l~l2ok~~lftej~tij)-y•~ 

;;- ~'~'evyňlisetU~pocÍ1~ prÍlohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP- 52 

* (nehodiace sa preškrtnite) 

F - MsÚISP-52/1/4 



Mapa 
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21.08.2015 11 :07ť.f0 Anna Lichvárová 
Informačný systém k~stra nehnuteľností (c} ÚGKK SR: údaje z 31.07.2015 (nie je na právne účely) 
CG GISAM CoraGeo tír.o 
Ortofotomapa (c) Eurci$ense s.r.o. 2002-2012 

Len pre vnútornú potr~u Msú Prešov! 
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