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MESTO PREŠOV

na základe uznesenia zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov
č. 200/2019 zo dňa 18. 9. 2019
zverejňuje

podľa ustanovenia§

9a a nasl. zák. č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov

ZÁMER PREDAJA:
nehnuteľnosti

spôsobom ako prípad hodný osobitného zretel'a z dôvodu realizácie
verejnoprospešnej stavby "III/3440/111068062Prešov- most cez Sekčov ( Ul. Solivarská)
predaja nehnuteľnosti v k. ú. Prešov, vedené na LV
- pozemok parc.

č.

č.

6492:

KNE 2320 o výmere 179 mz. zastavaná plocha,

-pozemok parc. č.KNC 14835/159 o výmere 167 mz. ostatná plocha,
- pozemok parc. č. KNC 1483 5/69 o výmere 17 m2, orná pôda,
-pozemok parc. č. KNC 14835/70 o výmere 59m2, orná pôda,
-pozemok parc. č. KNC 14835/66 o výmere 1230 mz, orná pôda,
-novovytvorený pozemok parc. č. KNC 14835/230 o výmere 13 nn. orná pôda, ktorý bol odčlenený
od pozemku parc. č. KNC 14835/21 o celkovej výmere 6716 m2, orná pôda,
-novovytvorený pozemok parc. č . KNC 14835/236 o výmere 1649 m2, ostatná plocha, ktorý bol
odčlenený od pozemku parc. č. KNC 1483 5/140 o celkovej výmere 2899 mz. ostatná plocha,
geometrickým plánom č. 7/2018, vyhotoveným geodetom Jurajom Maňkom, Garbiarska
14826/16, 080 Ol Prešov, IČO 43 883 311 , úradne overeným Okresným úradom Prešov,
katastrálny odbor, dňa 20.6.2019 pod číslom Gl-50112019.
Nehnuteľnosti

v k. ú. Solivar, vedené na LV

č.

2065

-novovytvorený pozemok KN C 3295/1 o výmere 4944 1n2, zastavaná plocha,
- novovytvorený pozemok KN C 612/90 o výmere 9 m2, orná pôda,
-novovytvorený pozemok KN C 3296/2 o výmere 20359 m2, zastavaná plocha,
-novovytvorený pozemok KN C 2861/11 Oo výmere 2696 m2, zastavaná plocha,

pozemok v k. ú. Solivar, vedený na LV č. 2156
- novovytvorený pozemok KN C 3197l 14 o výmere 15 nn. zastavaná plocha,
ktoré vznikli odčlenením geometrickým plánom č. 43883311 - 5118, vyhotoveným geodetom
Jurajom Maňkom, Garbiarska 14826/16, 080 Ol Prešov, IČO 43 883 311, úradne overeným
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 21.6.2019 pod číslom G1-802/20 19

spôsobom ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu realizácie verejnoprospešnej
stavby "111/3440(111/068002) Prešov- most cez Sekčov (Ul. Solivarská),
pre Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov, IČO: 37870475
-za cenu 12 € (l pozemok za l €), s podmienkou, že súčasťou kúpnej zmluvy budú aj
požiadavky občanov, ktoré boli vznesené na rokovaní s investorom a stavebníkom dňa
5.3.2019 a na VMČ č. 5.
Ing. Martina Kolarčíková
poverená v~dúca odboru financií
----------------------------------------------------·a-m~etku-mesta
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