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Žiadost' o zaujatie stanoviska 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k žiadosti spoločnosti ARIES SLOVAK! , s.r.o., 
Bratislava o dlhodobý prenájom 2 parkovacích miest v zmysle priloženej žiadosti v 
sídliska Sekčov, Ul. Jurkovičova. 

S pozdravom 

Prílohy: 
Žiadosť 
Situácia s vyznačením 



--
. - l':'(-~ -· 

v 

f 

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

Ziadosť o nájom pozemku 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

(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.) 

Týmto žiadam o nájom pozemku T'L~~ v 
Katastrálne územie: ·············~··································································y····································· ....... . 
Lokalita (ulica a pod.) •.•.••• :J.~~~{2ť.ť.~f!..t .. : .... ;1..~ ..... Ľ.~,f?.~ ....... ~d;·"·,.............. ........ ., ~ 
Číslo parcely: ... ;t.:§?~; .. :ľ, ... ť.f..~.!?.::tr. .. ~ .. : .. &.t.:dr?.{(.t&; .. /!...l?.~f?.2g. ... .f; .... ~-:?.~ŕ~ .. !:f?.f'/S, 
Výmera v m2

: ......... ;l::(.fi!f.{.,,;,,d,F.:ť.:: ........................... _ ............ ,................................................. ........ _ 
Účel nájmu: •.• .C.~t1.~l:?.!.t.. ...... ?l.1.~.6:;{2g(..f§~ ...... ,J:::+.f.. .... ~e~ .... l:Jl.L;?.;, ... «.6:f.E 
............. /.:l..(.~?..?.t ...... ?::F.!!F...cfď.?ď.?.!.:!!..&J?.J!.. ...... f..ľ...~V.~f:. ... ~1.:!!..: .. ........ ~1:-
Doba nájmu: ....... ~~ ... ~.~& ...... !.~.......................................................................................... . ..... . 
V zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni niektorých zá onov 
v platnom znení podpisom tejto žiadosti udel'ujem_ svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním oso ných 
údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vyba enia 
žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno od olat' 
iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol s hlas 
udelený. 

V Prešove dňa ,{[.:~: •• :.:!!f?.lb 
podpis žiadatel'a 

Príloha: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

pri nájme pozemku za účelom výstavby objektu, parkoviska, resp. umiestnenia inej stavby do žiť 

stanovisko odboru územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie územného plánov 

urbanizmu k danému zámeru 

čestné vyhlásenie podľa prílohy č. ll alebo prílohy č. 12 k SP- 52 

F- MsÚ/SP-52/4/4 
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