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Vyžiadanie stanoviska k majetkovému prevodu 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k zriadeniu vecného bremena - práva prechodu a 

prejazdu pre mesto Prešov po pozemku vo vlastníctve Východoslovenskej distribučnej, a.s., 

Mlynská 31, Košice, a to parc. č. KNC 9593/73 o výmere 171 m2
, zast. plocha, kat. územie 

Prešov, LV č. 16352 v lokalite Ul. Tehelná v zmysle priloženej žiadosti. 

S pozdravom a úctou 

Príloha: 
Žiadosť 
Situácia 

l 

JUDr. Miroslav Makara 
vedúci odboru 
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Košice/11.11.2015 

Mesto Prešov - Mestský úrad 
Odbor mestského majetku 
Hlavná 73 

Miesto/ Dátum: 
080 68 Prešov 

Vec: Mesto Prešov - Elektrická stanica Prešov l - prístupová 
cesta - doplnenie žiadosti o odkúpenie časti pozemku 

Vážený obchodný partner, 

touto cestou si Vám spoločnost' Východoslovenská distribučná, a. s. ( ďalej len 
"VSD, a.s.") v prvom rade dovol'uje poďakoval' za prejavenú ústretovost' 
pri riešení vzájomných majetkovoprávnych záležitostí, ktorú vnímame 
ako gesto fungujúcej spolupráce oboch partnerov memoranda o porozumení 
a vzájomnej spolupráci. 

V súvislosti s prípravou podkladov pre rekonštrukciu prístupovej . cesty -
komunikácie k Elektrickej stanici Prešov 1., spoločnost' VSD, a.s. oslovila 
Mesto Prešov so žiadost'ou o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc. 
č. KN-C 9593/75 (zastavané plochy a nádvoria o výmere) 40m2, ktorý vznikol 
z pozemku parc. č. KN-C 9593/66 vo výlučnom vlastníctve Mesta Prešov, 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Prešov, evidovanom na LV č. 6492 
(ďalej len "pozemok"). 
Súbežne spoločnosť VSD, a.s. požiadala mesto Prešov o dočasný nájom 
predmetného pozemku, pričom výsledkom rokovaní bolo uzavretie Zmluvy 
č. 9/2015 o nájme pozemku, účinnej od 3.1 0.2015. 

V súčasnej dobe spoločnost' VSD, a.s. už vlastní susedný pozemok 
parc.č. KN-C 9593/73, nachádzajúci sa v katastrálnom území Prešov, 
o celkovej výmere 171 m2, ktorý tvorí podstatnú čast' prístupovej komunikácie 
k elektrickej stanici vo vlastníctve navrhovateľa VSD, a.s .. 

Prihliadajúc na vývoj rokovaní v otázke prístupu vlastníkov susedných objektov 
garáží v okolí elektrickej stanice, spoločnost' VSD, a.s. prehodnotila svoj zámer 
a svoju žiadost' č. 1092N0/2015 zo dňa 24.3.2015 o kúpu pozemku 
dopÍňa nasledovne: 
Spoločnost' VSD, a.s. navrhuje mestu Prešov zriadil' súbežne s odkúpením 
predmetného pozemku, vecné bremeno pre oprávneného Mesto Prešov 
na susednom pozemku parc.č. KN-C 9593/73, nachádzajúcom sa 
v katastrálnom území Prešov, o celkovej výmere 171 m2, vo vlastníctve 
spoločnosti VSD, a.s., ktoré bude obyvatel'ov mesta Prešov oprávňoval' 
k nerušenému prechodu a prístupu k okolitým garážam. 
Predmetné vecné bremeno v prospech mesta Prešov, ako zástupcu svojich 
občanov, navrhujeme zriadil' bezodplatne. 
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V záujme úspešného vyriešenia svojej požiadavky spoločnost' VSD, a.s. 
ponúka orgánom mesta Prešov svoju aktívnu prezentáciu zámeru 
rekonštrukcie prístupovej cesty spolu s návrhom riešenia zmluvných vzt'ahov. 

Ďakujeme Vám za spoluprácu. 

S pozdravom 

Ing. Jaroslav Hrušč 
riaditel' Divízie 
Sieťový obchod 

· M.gwMiriam 'l:,évayová 
vedúca odboru 
Manažment vlastníckych vzťahov 

Kópia : VSD - divízia Sieťový obchod - MW 
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19.01.201615:40:44 Anna Lichvárová Mierka 1:2000 
Informačný systém katastra nehnuteľností (c) ÚGKK SR: údaje z 30.11.2015 (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! 


