
Obec Liptovský Peter 

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného pozemku  

Obec Liptovský Peter v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 

                                                           z v e r e j ň u j e             

     zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Liptovský Peter z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

predmet nájmu: časť pozemku na parcele č. KNC 503/1, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere  25 m2, kat. územie Liptovský Peter. Predmetný pozemok je zapísaný 

v katastri nehnuteľností na LV č. 431, katastrálneho územia Liptovský Peter, obec Liptovský 

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

odbor.  

doba nájmu: 10 rokov  

nájomca: Juraj Piovarči, Liptovský Peter č. 10, pozemok sa nachádza pri plote, ktorým je 

oplotená parcela KNC č. 503/1 z vnútornej strany medzi bytovým domom č. 4 a budovou č. 5 

- bývalou  slobodárkou.  

Cena nájmu sa stanovuje na 3,- €/m2/rok. Cena za prenájom pozemku prenajatého obcou bola 

schválená obecným zastupiteľstvom v L. Petre uznesením č. 13/2014 dňa 12. 05. 2014 

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v tesnej blízkosti 

oplotenia medzi bytovým domom č. 4 a bytovým domom č. 5 (bývala slobodárka) a bude 

nadväzovať na parkovacie plochy v okolí bytového domu č. 5. Spolu s parkovacími plochami 

bude tvoriť komplex státí pre osobné automobily a bude prístupný z vnútornej strany 

komplexu bytových domov.  Predbežným šetrením nemal o pozemok nikto záujem, obec ho 

inak nevie využiť. Nájomca bude pozemok udržiavať a bude sa o neho starať.  

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Liptovský Peter ako prípad hodný osobitného 

zreteľa bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Liptovskom Petre trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov dňa 15.04.2019, uznesením číslo: 28/2019. 

Doba zverejnenia: od 23. 04. 2019 

Spôsob zverejnenia:    www.liptovskypeter.sk, vývesná tabuľa obce, 

                                     centrálna elektronická úradná tabuľa 

 

 

                                                                                        Ing. Anna Papajová v.r. 

                                                                                              starostka obce 
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