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Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
ODBOR SPRÁ VY MA.JETKU MEST A 

- majetkovo-právne oddelenie -

M/1298/2016 
č. záz. /2016 

Ing. Rastislav Mochnack)· 
predseda VMČ č. 3 
poslanecká schránka č. 27 
MsÚ, Hlavná 73, Prešov 

Lichvárová 
3100212 

Prešov 
22. 2. 2016 

Vyžiadanie stanoviska k majetkovému prevodu 

Žiadame Vás o zaujatie stanoviska k odpredaju mestského pozemku pod stavbou 

trafostanice, ktorá bola postavená Východoslovenskou distribučnou, a. s., Mlynská 31, Košice 

v rámci stavby: "Prešov - preložka TS804 Šidlovec. Ide o novovytvorený pozemok parc. č. 

KNC 9744/44 o výmere l O m2
, k. ú. Prešov, podľa priloženej žiadosti. 

S pozdravom a úctou 

Príloha: 
Žiadosť 
GP č. 98/15 

/ 
JUDr. Miroslav Makara 

vedúci odboru 



vo 
doporučene 

Váš list číslo/ zo dňa: • • 
Naše číslo: JUR/0099/2016 Mesto Prešov 

Vybavuje: 

Telefón/ E-mail: 

JUDr. Marek Juróšn 

055 610 2316/jurcisín~marek@vsds.sk 

Odbor správy majetku 
majetkovo-právne oddelenie 
Jarková 24 

Miesto/ Dátum: Košice/ 14.0 l. 2016 080 01 Prešov 

• 

Vec: Žiadost' o uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena 
a kúpnej zmluvy 

V súvislosti so stavbou elektroenergetického zariadenia s názvom "Prešov -
preložka TS804 Šidlovec" Vás Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len "VSD, 
a. s.") žiada o vypracovanie a predloženie návrhu zmluvy o zriadení vecného 
bremena a kúpnej zmluvy, ktorá sa dotýka pozemkov vo vlastníctve mesta Prešov, 
za súčasného zohl'adnenia existujúceho Memoranda o porozumení a vzájomnej 
pomoci uzatvorenej medzi mestom Prešov a VSD, a.s .. V prílohe tohto listu vám 
zasielame originál geometrického plánu č. 98/15, 99/15 a č. 100/15. 

S pozdravom, 
Východoslovenská distribučná, KOOice a.s. 

,"gr. Miriam Léxtayová 
vedúca odboru 
Manažment vlastníckych vzt'ahov 

príloha: podl'a textu 
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JUDr. MareK Jurčišin 
špecialista, 
Manažment vlastníckych vzt'ahov 
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chl:ibUCi'·i. Cl~ 

Mlynskä 31 
042 91 Košice 
Slovenská republika 

T- Linka VSD 
0850123 312 

T +421 55 610-2111 
F +421 55 678-6516 
E ínfo@vsds.sk 
I www.vsds.sk 

Bankové spojenie 

• 

Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky 
č. ú.: 2008480108/8130 

Spoločnosť je zapísaná 
v Obchodnom registri 
Okresného súdu Košice I 
oddiel Sa, vložka 1411/V. 

IČO: 36 599 361 
DIČ: 2022082997 
IČ DPH: SK2022082997 
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Vyhotoviteľ 

Progres CAD Engineenng s.r.o. 
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