
Zverejnenie zámeru 

 na  prenájom nehnuteľného  majetku obce  

 

Obec Liptovský Peter so sídlom Liptovský Peter č. 100, 033 01, IČO: 00 620 581, podľa § 9a 

ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle 

uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre č. 22/2022 zo dňa 30. 05. 2022 

 

zverejňuje zámer na prenájom majetku obce 

 

verejnou obchodnou súťažou 

predmet nájmu: časť pozemku na parcele KNC č. 3378/20, druh pozemku trvalý trávnatý 

porast o výmere 38 m
2
, katastrálne územie Liptovský Peter. Predmetný pozemok je zapísaný 

v katastri nehnuteľností na LV č. 1711, katastrálneho územia Liptovský Peter, obec Liptovský 

Peter, okres Liptovský Mikuláš, ktorý eviduje Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny 

odbor.  

Doba nájmu:   5 rokov 

Pozemok sa nachádza na konci radových garáží v severnej časti obce, za poslednou 

radovou garážou č. 511, leží na okraji zastavaného územia obce Liptovský Peter. 

Cena nájmu: minimálna cena sa stanovuje na 3,- €/m
2
/rok.   

Časť pozemku, ktorý sa bude prenajímať  sa nachádza v tesnej blízkosti poslednej radovej 

garáže, medzi garážou a hranicou intravilánu obce, na periférii obce z jej severnej strany. 

Pozemok bude využívaný, ako oddychový priestor.  

Budúci nájomca bude pozemok udržiavať, bude sa o neho starať a udržiavať na pozemku 

poriadok.  

Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke v termíne do 12. 08. 

2022 do 12,00 hod. na adresu vyhlasovateľa :  

    Obec Liptovský Peter, Obecný úrad v Liptovskom Petre 

    033 01 Liptovský Peter č. 100  

s viditeľným označením - textom :  

NEOTVÁRAŤ - NÁVRH NA PRENÁJOM POZEMKU 

Navrhovateľ na obálke ďalej uvedie názov a to: Prenájom pozemku   

Povinné náležitosti návrhu na prenájom: 

-  presné označenie navrhovateľa  

(Fyzická osoba uvedie : Meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, tel. č., fyzická osoba – 

podnikateľ a právnická osoba uvedie: Názov, sídlo, IČO, konajúcu osobu/ zástupcu, zápis 

v obchodnom registri, tel. č. , email ) 

-    označenie nehnuteľností: pozemok v zastavanej časti obce Liptovský Peter, parcela č. 

KNC 3378/20 v rozsahu 38 m2 

-    cenový návrh, 

-   súhlas s podmienkami súťaže, súhlas fyzickej osoby so spracovaním osobných  údajov na 

účely a v rozsahu obchodnej verejnej súťaže 

-  ponuka/návrh musí byť podpísaný a datovaný / u právnickej osoby aj  pečiatka  a podpis 

konajúcej osoby /. 

Zámeru prenájmu pozemku schválili všetci poslanci obecného zastupiteľstva (9 poslancov). 

Spôsob zverejnenia: internet.stránka obce www.liptovskypeter.sk, úradná tabuľa obce,CÚET 

Doba zverejnenia: 28. 06. 2022 

 

 

 Ing. Anna Papajová 

  starostka obce v.r. 



 

 

 


