
Zverejnenie zámeru previesť majetok obce  

 

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

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

a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre č. 44/2022 zo dňa 14. 10. 

2022 

zverejňuje zámer previesť majetok obce 

 

1/Predmetom prevodu (predaja)  je  predaj majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) 

zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko ide 

o pozemok predstavujúci priľahlú plochu k stavbe vo vlastníctve nadobúdateľa a pozemok 

svojím umiestením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Konkrétne predmetom 

schválenia obecným zastupiteľstvom je pozemok v obci Liptovský Peter o celkovej výmere 

111 m
2
,  vytvorený z pôvodnej „E“ KN parc. č. 1118/25, výmera 468 m

2
, orná pôda,  

zapísanej na LV č. 431, zameranej geometrickým plánom zo dňa 8.4.2021, č. 35162431-

50/2021, vyhotoveným  Jaroslavom Durišom, geodetické a kartografické práce, Matúškova 

556, 033 01 Liptovský Hrádok overeným Okresným úradom  Liptovský Mikuláš, 

katastrálnym odborom dňa 16.04. 2021, pod č. G1-349/2021,  do novovytvorených 

Parcely registra „C“ 

KN parc. č. 2860/5, výmera   86 m
2
, záhrada 

KN parc. č. 2860/6, výmera   25 m
2
, zastavaná plocha a nádvorie. 

 

2/ Kupujúcim je:  

a/ Juraj Hubka,  nar. 21. 11. 1963,  trvalý pobyt Liptovský Hrádok, Dovalovo 614                                    

CKN parc. č. 2860/5 a CKN parc. č. 2860/6 nadobudne kupujúci do výlučného vlastníctva.     

                         

3/ Kúpna cena pozemku určená dohodou, vychádzajúc zo znaleckého posudku 

vypracovaného znalcom Ing. Miroslavom Todákom,  pod č. 112/2021 znaleckého denníka,  je 

vo výške  

a) Za CKN parc. č. 2860/5 ..................1052,64 Eur, 

b) Za CKN parc. č. 2860/6 .................. 306,- Eur, 

 

4/ Dôvod  predaja majetku obce podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočíva v tom, že pozemok zameraný do CKN 

parc. č. 2860/5 a CKN parc. č. 2860/6 predstavuje priľahlú plochu k stavbe rodinného domu s. 

č. 192 v Liptovskom Petre vo vlastníctve nadobúdateľa a bez nadobudnutia vlastníctva CKN 

parc. č. 2860/5 a CKN parc. č. 2860/6 nemá nadobúdateľ možný prístup k rodinnému domu s. 

č. 192 s prísl.   

 

5) Zámer predaja pozemku schválili prítomní deviati poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

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

CÚET 

 

7) Doba zverejnenia: 04. 11. 2022 

 

 

 

                                                                                      Ing. Anna Papajová v.r. 

                 starostka obce 


