
Zverejnenie zámeru 

previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 

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

ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v 

zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre č. 36/2022 zo dňa 12. 09. 

2022 

 

zverejňuje zámer previesť majetok obce 

 

 
1) Predmetom prevodu  (predaja) je   pozemok v podielovom vlastníctve obce  ležiaci v intraviláne 

obce parcela KNC č. 645, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie zapísaná na Okresnom úrade, 

katastrálnom odbore Liptovský Mikuláš  o výmere 361 m
2
, zapísaný na LV č. 295, katastrálne územie 

Liptovský Peter.  

 

2) Kupujúcim je Cibuľová Darina, 033 01 Liptovský Peter č. 42 

Kupujúci má nadobudnúť pozemok v 10/24 – inách, spolu vo výmere 150,4 m
2
 

 

3) Cena za odpredaj pozemku predstavuje sumu 11,09 €/m
2
,
 
 spolu suma za celú výmeru  je vo  

výške 1 667,94 €,  a je stanovená na základe znaleckého posudku č. 13/2022, ktorý vypracoval Ing. 

Peter Krivoš, kpt. Nálepku č. 516, Liptovský Hrádok.  

 

4) Dôvod predaj majetku obce podľa osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  neskorších predpisov spočíva: 

parcela č. KNC 645 je spoločným dvorom, v ktorom vlastnia nehnuteľností viacerí vlastníci.  Iba 

vlastníčka nehnuteľností rodinného domu č. 42 s príslušenstvom (Cibuľová Darina), ktorej 

nehnuteľnosti ležia v spoločnom dvore parcela KNC 645 nevlastní žiadny  podiel na uvedenom 

pozemku (spoločnom dvore).  Ostatní  vlastníci  nehnuteľností v spoločnom dvore sú vlastníkmi 

podielu na parcele, ktorý tvorí spoločný dvor. 

 

5) Schválenie zámeru predaja pozemku schválili siedmy  poslanci obecného zastupiteľstva 

(obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov). 

 

6) Spôsob zverejnenia: internetová stránka obce www.liptovskypeter.sk, úradná tabuľa obce, 

CÚET 
 

7) Doba zverejnenia: 29. 09. 2022 

 

 

 Ing. Anna Papajová 

  starostka obce v.r. 

 

 
 

 

 

 


