
Váš list číslo f zo dňa 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MESTA 

- Majetkovo-právne oddelenie -

M/1 oo~o725~'5 

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

17. o9'.e~Ó15 

Žiadost' o zaujatie stanoviska 

Obdržali sme list p. Žanety Adamovej, bytn"" . 080 01 Prešov, 
predmetom ktorého je žiadosť o odkúpenie časti mestského pozemku parc. č. KNC 
15461/19 o výmere cca 115 m2 v k. ú. Prešov s navrhovanou cenou 8 €/m2 (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 14. 09. 2015 

MESTO T"l~lUE§OV 
Mestský u rad v Prešove 

ODBOR SPRÁVY MAJETKU MEST!\ 
080 01 Prešov [j] 

JUDr. Miroslav Maka'ra 
vedúci odboru 

1 x návrh záberu pozemku žiadatel'kou 
1x LV č. 5306 
1x LV č. 6492 
1x snímok z mapy 

Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 TeL: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 



:o o 01 MESTO PREŠOV 
~ Mestsk-ý úrad v Prešove, Hlavná ul. č. "'3, 080 Ol I'rduv 

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

Žiadost' o predaj ~kÚQ!!Lpozemku* 

Žiadate\' (identifikačné údaje žiadatel'a): 

' -, ; l -· 

Meno, priezvisko l obchodný názov: ............. · .. ;,,;"" .. ·: ....... : .. ~ .......... ~ ........................................................ . 

Dátum narodenia l IČO: ...................................... ::.... .,. . ........................... ,............ .. ...................... . 
Adresa trvalého pobytu l sídlo spoločnost;· .... ............. : .. :: .. : ........... :.: ........... .. 

Číslo telefónneho kontaktu žiadateľa: ............. . 

e-mailová adresa: ..... :.:: ................................... , ... , ................ : ..... .. 

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

Týmto žiadam/žiadajú o predal/kúpu pozemku* 

Pozemok sa nachádza na ulici: ........ :~.·: ....... : .... :~· ....................................................................................... .. 
, ' . / ' -< - ' ,,· '/- ~. 

Katastralne uzem1e: .............. ; ... ; .... : ........ ::':.: .. : .......................................................................................... .. 

Číslo parcely: ..... ;: ......... : ...... ;: ....... :.· .......... ; ........ :.::.; ................. : .... : .. : ........................................................ . 

Účel žiadosti: .......... :: .. : ......... :: .......... .' .......................... .' ........... :.: ....... : ......... : .................. ::: ................. : ....... . 

• ••• ~. ~;,;.;·,_,'>::·, "." '' ,.:,,r,,;., ••o••~~l'''; ~ •• ,,,,;,,; ;,~ •••" • .~ ..•. ~ •. : ,., ''' ,.-,, ,,·:," • • • .~ ': .:··. ,'; .• ~' ,', ;',; •• •••• .~-. • ,',, ,,,,;; ,',,: , .. ,~ •.•••. ~·.,,,,, "" • .~,, .~',, < 

V zmysl~'·záÍwna' č.-122/2~13 Z. z. o ochrane osobní' ch údajov a o zmene a doplneni niektor)·ch zákonov 
v plnom zneni podpisom tejto žiadosti udeľujem svoj súhlas Mestu Prešov so spracovaním osobných 
údajov v rozsahu, v akom sú poskytnuté v tejto žiadosti, na účel vybavenia žiadosti, po dobu vybavenia 
žiadosti, resp. po dobu platnosti zmluvy uzavretej ako výsledok vybavenia žiadosti. Súhlas možno odvolat' 
iba v prípade preukázaného porušenia podmienok spracúvania osobných údajov, za ktorých bol súhlas 
udelený. 

V Prešove dňa ........ ' ............ .. ................ ·-••""'''""''" 

podpis žiadatel'a 
Príloha: 

kópia listu vlastníctva na pozemd: 

grafické znázornenie umiestnenia pozemku 

kópia geometrického plánu alebo kópia katastrálnej mapy 
čestné vyhlásenie podľa prílohy č. ll alebo ;dohy č. !2 k SP- 52 

• (nehodiace sa prešknnite) 

F- MsÚISP-52ílí4 



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ 
Okres: Prešov 
Obec: PREŠOV 

Vytvorené cez katastrálny portál 

Katastrálne územie: Prešov 
Dátum vyhotovenia 17.09.2015 
čas vyhotovenia: 15:04:57 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 5306 
CASt A: MAJETKOV A PODSTATA 

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape 

Parcelné číslo 
15461/12 
15461/40 

Výmera v m2 Druh pozemku Spôsob využ. p. Umiesi. pozemku Právny vzťah Druh ch.n. 

Legenda: 

305 Trvalé trávne porasty 
79 Zastavané plochy a 

nádvoria 

Spôsob využívania pozemku: 

7 1 
15 1 

15- Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom 
7- Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami alebo pozemok dočasne nevyužívan ý pre trvalý trávny porast 

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

Stavby 
Súpisné číslo na parcele číslo Druh stavby Popis stavby 

13315 15461/40 
Legenda: 
Druh stavby: 

10- Rodinný dom 

Kód umiestnenia stavby: 

1 O rodinný dom 

1 a Stavba postavaná na zemskom povrchu 

CASt 8: VLASTN/Ct A /Nt OPRAVNENt OSOBY 

Druh ch.n. Um/est. stavby 

1 

Por. čfslo Priezvisko, meno (názov}, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnfcky podiel 
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastn/ka 

Účastník právneho vzťahu: Vlastník 

1 Adam Richard r. Adam a Žaneta Adamová r. Hudáková, Prostéjovská 3, 1 l 1 
Prešov, SR 

Dátum narodenia: 28.12.1968 Dátum narodenia: 12.07.1975 

Titul nadobudnutia Kúpna zmluva V 4471/2004 
Titul nadobudnutia Z 2459/2008-Rozhodnutie o určeni sč.Z./DK./2008/11141/13315 

CASt C: fARCHY 
Por. č.: 

V 4877/2008...Záložná zmluva pre Štátny fond rozvoja bývania,Lamačská cesta 8,833 04 Bratislava /31749542/ na 
rodinný dom čs 13315 na parc.KN 15461/40 a parc.KN 15461/40; 

Iné údaje: 

Bez zápisu. 

Poznámka: 
Bez zápisu. 

Informatívny výpis 1/1 Aktualizácia katastrálneho portálu: 16.09.2015 



Výpis z katastra nehnuteľností 

OKRES: 707 Prešov 

OBEC: 524140 Prešov 

KATASTRÁLNE ÚZEMIE.: Prešov 

Strana: 

Dátum: 17.09.2015 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTV A č. 6492- čiastočný 

ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

15461!0 19/0 

VÝMERA 
v [nf l 

610 

Výmera spolu: 6IO 

DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "C" 

Zastavaná plocha a nádvorie 

CHARAKTE
RISTIKA 

22 

* * * Ostatné parce\~ r~~ls.tra "C" n~'l'~iladan~ * * * 
Legenda: 

CHARAKTERISTIKA - spôsob využitia pozemku 
22-Pozemok, na kt. je post. inž. stavba - cest., miest. kom. 

PRÍSLUŠ. K ZÚO- príslušnosť k zastavanému územiu obce 
l-Intravilán 

PARCELNÉ 
ČÍSLO 

VÝMERA 

v [nf l 
DRUH 
POZEMKU 

Parcely registra "E11 

CHARAKTE
RISTIKA 

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

SÚPISNÉ 
ČÍSLO 

NA PARCELE 
ČÍSLO 

ČASŤ B: VLASTNÍCI 

Priezvisko, meno (názov) 

Stavby 

DRUH POPIS 
STAVBY STAVBY 

* * * Stavby nevyžiadané * * * 

a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka 

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

ČASŤ C. ŤARCHY 

D.POZNÁMKY 

Bez zápisu 

* * * Tituly nadobudnutia nevyžiadané * * * 

* * • Ťarchy nevyžiadané * • * 

VÝPIS JE NEPOUŽITEĽNÝ PRE PRÁVNE ÚKONY 
(zasielaný v zmysle§ 42 Vyhlášky č. 7911996 Z.z. 

(celkom parciel ....... .3.~?.R .... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

7334 7522 

(celkom parciel .......... 9.7.?. ... ) 
PRÍSLUS. ČÍSLO L.M. 
KZÚO EL 

(celkom stavieb .......... .\!L.) 
INÝ LV L.M. 
ÚDAJ PARCELY 

(celkom vlastníkov ............... \ .... ) 

Podiel 

Ili 

POL. VZ. 

POL. VZ. 
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Mapa 

15442/1 

15455/2 

1~49/1 

15450/1 

15455}1 

15457/1 

JS<WI>/1 

17.09.201515:09:21 Ing. Július Adam 
Informačný systém katastra nehnuteľnosti (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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