
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie-

'/áš :1s; či slD· zv dľ1J M/135Bt'í2tľ1'5 

Vec 

Žiadosť o zaujatie stanoviska 

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

Ing. J. l?8a'ri\73'16~212 Preš.QV 
14. 09. L015 

Obdržali sme list p. Ondreja Belcáka, bytom r , 080 01 
Prešov, predmetom ktorého je žiadosť o odkúpenie mestského pozemku parc. č. 
KNC 6254/1 o výmere 379 m2 v k. ú. Prešov, ktorý je v súčasnosti využívaný 
žiadateľom ako záhradka (viď príloha). 

Na základe toho ako príslušný výbor mestskej časti, žiadame Vás o zaujatie 
stanoviska k tomuto návrhu. 

Pre Vašu potrebu Vám v prílohe zasielame kópie príslušnej dokumentácie. 

S pozdravom 

Prílohy: 
1x žiadosť zo dňa 02. 09. 2015 
1x LV č. 6492 
1x snímok z mapy 

.. , .. 

JUDr. Miroslav Maka~a 
vedúci odboru 



co-o 0 1 MESTO PREŠOV 
·, __ , · Mcsrský úrad v Prcšon, Hlavná ul. i'. 73,080 Ol Prešov 

Mestský úrad v Prešove 
uc.Jbor správy majl'lku mesta 
Jarková 24 
080 O l PrešO\' 

- ',--. 
}'--' '>. 

Žiadost' o'predaj /kúpu/ pozemku* 

Žiadate!' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

/ 
/ 

Meno, priezvisko l obchodný názov: . .,. .. . • :. : •••••••••• ;':; •• ••••• : • • :-~ •• o •••••••• o .............................. o .......... . 

Dátum narodenia i IČO: ·······················-····:.. .. .................... .. 
Adresa trvalého pobytu i sídlo spoločnosti: .. '' .. 

Číslo telefónneho kontaktu žiadatel'a: .. . ........................... . 

e-mailová adresa: ............. -.. n-••• 

(ak sú navrhovatelia viacerí, uveďte v prílohe vyššie uvedené údaje za všetk)'C!1 navrhovatel'ov ako aj 
ich vzájomný vzťah- napr. súrodenci, podieloví spoluvlastníci, manželia a pod.) 

Tvmto žiadam/žiadajú o predaj/kúpu pozemku* 

P ' k h'd . · . ...,__.;~';;< ~ .~)/. ť. ',{__ ·' ~- ·.·) .. ·-· /:: .. ,;: t /"". ,_. __ ,_: ·, .- ... ,- ' .- i. / ozen1o sa nac a za na uliCI ......•. ~; ..... · .. ; .... ; .....•........... · ................................................... ;; ..... ; ............... .. 

Katastrálne územie: ..... :.:;,; .. ::.'::: ................................................................................................................ . 

Číslo parcely: .......... ~c .. :"······················ .. ··•·················· ............................................................................... . 

Účel žiadosti: ............ r .. ó ••• '.: •• : •••••• c-............ : ••••• : •••• : ••••••••• .': ...... ; ................................................................... . 

.................................................................................................................................................................... 
V zmysle zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osubn~'Ch údajov a o zmene a doplnení nicktor):ch zákono' 

v plnom znení podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobn}Th 

údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti. na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia 
žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ali O v~·slcdok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolať 

iba v prípade preul\ázaného porušenia podmienok spracúYania osobn~Th údajov~ za ktor)·ch bol sU hlas 

udelení'· 

V Prešove dňa ... : ................. . 
podpis žiadatcl'a 

Príloha: 

kópia listu vlustníct\·a na pozemok 

grafické znázornenie umiestnenia poz.:mku 

kópia geometrického plánu alebo kópia kcl!astróincj m:-tpy 
čestné vyh!úscnie podľa prílohy č. ll a!dw p:·iLJhy č. l :2 k SP- 52 

r- "vlsUSP-521 1/4 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OllEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 14.09.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492 - čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOV Á PODSTAT A 

Parcely registra "C" 

PARCELNÉ VÝMERA DRUH 
CÍSLO v [m2 l POZEMKU 

6254/00110 3 79 Záhrada 

Výmera spolu: 379 

Legenda: 

CHARAKTERISTIKA- spôsob využitia pozemku 
4-Pozemok prevaž. v zastav. území obce alebo v záhrad. osade 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnosť k zastavanému územiu obce 
2-Extravilán 

Parcely registra "E" 

(ce! kom parcie! 3650 ... ) 
CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO LM. 
RISTIKA KZÚO EL 

4 2 7334 5624 

* * * 

(celkom parciel ns. ... ) 
PARCELNÉ 

ČÍSLO 
VÝMERA 
v [m' l 

DRUH 
POZEMKU 

CHARAKTE- PRÍSLUS. ČÍSLO 
EL 

L.M. 
RISTIKA K ZÚO 

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

Stavby 

SÚPISNÉ NA PARCELE DRUH POPIS 
CÍSLO ČÍSLO STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

ČASŤ 8: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

a miesto trvalého pobytu {sídlo) vlastníka 

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

ČASŤ C. ŤARCHY 

D. POZNÁMKY 

I3ez zápisu 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

* * * Ťarclt~ nev~žiadané * * * 

VľP!S JE NEPOUŽ/TEĽNl' PRE PRAVNE 1ÍKONY 
(:::asielan;í v :::mysle§ 42 Vyhlášky č. 79/1996 Z.::. 

(celkom stavieb 174 ... ) 

INÝ 
ÚDAJ 

LV L.M. 
PARCELY 

(celkom vlastníkov ............. .1.. ... ) 

Podiel 

l il 

POL. VZ. 

POL. VZ. 



14.09.2015 14:52:10 Ing. Július Adam 
Informačný systém katastra nehnutel'nosti (c) ÚGKK SR: údaje z 31.08.2015 (nie je na právne účely) 

CG GISAM CoraGeo s.r.o 

Ortofotomapa (c) Eurosense s.r.o. 2002-2012 
Len pre vnútornú potrebu MsÚ Prešov! 
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