
 
 
 
Obec Liptovský Peter 
Obecný úrad 
033 01  Liptovský Peter  100 
 

Liptovský Mikuláš, 18.10.2018 
 
 

VEC:  Žiadosť o zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku 

 
 
Vážená Obec, 
  
 ako splnomocnený právny zástupca spoločnosti: AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., sídlo: 
032 04 Liptovský Ondrej  126, SR, IČO: 00195669, registrácia: Obchodný register Okresného 
súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10419/L, Slovenská právnická osoba, ktorá je výlučnou  
vlastníčkou poľnohospodárskeho pozemku registra E KN Parcelné číslo 630, umiestneného 
mimo zastavaného územia obce Liptovský Peter, v katastri nehnuteľností Okresného úradu 
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, Obec: LIPTOVSKÝ PETER, Katastrálne územie: Liptovský 
Peter, zapísaného na Liste vlastníctva číslo 1350, v Časti „A – Majetková podstata“ ako 
PARCELA registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, Parcelné číslo 630, Výmera 91579 
m2, Druh pozemku Trvalý trávnatý porast (Umiest. pozemku 2), v Časti „B – Vlastníci a iné 
oprávnené osoby“, Účastník právneho vzťahu: Vlastník, Por. číslo 1 na spoločnosť: AGRIA 
Liptovský Ondrej, a.s.,  032 04  Liptovský Ondrej  126, SR, Spoluvlastnícky podiel 1/1 (ďalej ako 
„prevádzajúca spoločnosť AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.“ alebo ako „Prevádzajúca spoločnosť“ 
alebo len „Prevádzajúca“),    

v zmysle ust. § 4 ods. 3 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, obec Liptovský Peter týmto ž i a d a m  o zverejnenie ponuky Prevádzajúcej 
spoločnosti na odplatný prevod poľnohospodárskeho pozemku registra E KN Parcelné číslo 
630, Výmera 91579 m2, Druh pozemku Trvalý trávnatý porast (ďalej ako „poľnohospodársky 
pozemok E KN Parcelné číslo 630“ alebo „pozemok E KN Parcelné číslo 630“ alebo len 
„pozemok“), a to na úradnej tabuli v obci Liptovský Peter - za požadovanú cenu 0,02 €/za 1 m2 
pozemku, teda za požadovanú cenu vo výške 1.831,58 € za vyššie uvedenú výmeru 91579 m2 
pozemku vo vlastníctve prevádzajúcej spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. 

 

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 140/2014 Z. z.“) bola ponuka odplatného prevodu uvedeného 
poľnohospodárskeho pozemku registra E KN Parcelné číslo 630 zverejnená Prevádzajúcou 
spoločnosťou aj v Registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku (ďalej len „register“) na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pod číslom zverejnenia 52822 na 15 dní - 
od 22.10.2018 (00:00:00) do 06.11.2018 (00:00:00), 



 

pričom v zmysle cit. ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 140/2014 Z. z., je prevádzajúca 
spoločnosť AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. zároveň povinná túto ponuku odplatného prevodu v 
rovnakom čase zverejniť aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok 
nachádza. Zverejnenie ponuky na úradnej tabuli obce je bezodplatné. 

  
 V súlade s ust. § 5 zákona č. 140/2014 Z. z. na účely zverejnenia ponuky prevodu 
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku registra E KN Parcelné číslo 630, Obec: LIPTOVSKÝ 
PETER, Katastrálne územie: Liptovský Peter, na úradnej tabuli obce uvádzame nasledovné 
údaje: 
 
a) Identifikačné údaje prevádzajúcej spoločnosti: 
 

 Obchodné meno:       AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.   
 Sídlo:       032 04  Liptovský Ondrej  126 
 Pridelené IČO:   00 195 669  
 Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Žilina 
    Oddiel: Sa           Vložka číslo: 10419/L 
    Slovenská právnická osoba 
 
b) Údaje o poľnohospodárskom pozemku podľa údajov z katastra nehnuteľností: 
 

 Pozemok registra E KN Parcelné číslo 630, umiestnený mimo zastavaného územia obce 
Liptovský Peter, v katastri nehnuteľností Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, 
Obec: LIPTOVSKÝ PETER, Katastrálne územie: Liptovský Peter, zapísaný na Liste vlastníctva 
číslo 1350, v Časti „A – Majetková podstata“ ako PARCELA registra „E“ evidovaná na mape 
určeného operátu, Parcelné číslo 630, Výmera 91579 m2, Druh pozemku Trvalý trávnatý 
porast (Umiest. pozemku 2), v Časti „B – Vlastníci a iné oprávnené osoby“, Účastník právneho 
vzťahu: Vlastník, Por. číslo 1 na spoločnosť: AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.,  032 04  Liptovský 
Ondrej  126, SR, Spoluvlastnícky podiel 1/1. 
  
c) Informácie o účele použitia poľnohospodárskeho pozemku podľa územného plánu obce 
alebo územného plánu zóny: 
 

 Na základe relevantnej informácie obce Liptovský Peter je daná lokalita 
podľa územnoplánovacej dokumentácie obce riešená ako trvalý trávnatý porast a to na 
poľnohospodárske využitie.   
 
d) Cena požadovaná prevádzajúcou spoločnosťou za m2 poľnohospodárskeho pozemku: 
  

Prevádzajúca spoločnosť AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. požaduje za 1 m2 
poľnohospodárskeho pozemku registra E KN Parcelné číslo 630 cenu 0,02 €/1 m2 pozemku, 
teda za celý prevádzaný poľnohospodársky pozemok registra E KN Parcelné číslo 630 o celkovej 
výmere 91579 m2 požaduje cenu spolu vo výške 1.831,58 €, slovom 
Jedentisícosemstotridsaťjeden eur päťdesiatosem centov.  

 
e) Termín a adresa na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku: 

 

- Záujemcovia z obce Liptovský Peter alebo zo susedných obcí, ktorí sú agropodnikateľmi 
alebo agrozamestnancami vykonávajúcimi svoju činnosť aspoň 3 roky v obci Liptovský 



 

Peter alebo v obciach susediacich s obcou Liptovský Peter (v ktorej sa pozemok 
nachádza), a majú na území SR trvalý pobyt alebo sídlo aspoň 10 rokov:   

Termín na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku v 1. ponukovom kole je stanovený od 22.10.2018 (00:00:00) najneskôr 
do 06.11.2018 (00:00:00) 
 

- Záujemcovia z celého územia Slovenskej republiky, ktorí sú agropodnikateľmi alebo 
agrozamestnancami vykonávajúcimi svoju činnosť aspoň 3 roky na ostatnom území SR a 
EÚ a majú na území SR trvalý pobyt alebo sídlo aspoň 10 rokov:  

Termín na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku v 2. ponukovom kole je stanovený od 07.11.2018 (00:00:00)  najneskôr 
do 22.11.2018 (00:00:00) 
 

- Adresa na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku E 
KN Parcelné číslo 630:  
 

JUDr. Miroslav Lehotský, advokát, Sídlo: M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš 
(ako právny zástupca prevádzajúcej spoločnosti AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.) 
 

- Ponuka zverejnená podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 140/2014 Z. z. na účely 
prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku zaniká šesť mesiacov od 
neúspešného ukončenia ponukového konania podľa § 4 ods. 6 zákona č. 140/2014 Z. z. - 
teda prevod poľnohospodárskeho pozemku sa musí uskutočniť do šiestich mesiacov od 
skončenia druhého ponukového kola stanoveného pre záujemcov z celého územia 
Slovenskej republiky v registri. 
 

- V zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 140/2014 Z. z. je nadobúdateľ povinný 
zaznamenať záujem o nadobudnutie vlastníctva ponúkaného pozemku v registri a 
odoslať písomne informáciu Prevádzajúcej v stanovenom termíne a na adresu jej 
právneho zástupcu: JUDr. Miroslav Lehotský, advokát, M. Pišúta 936/16, 031 01 
Liptovský Mikuláš. 
 

- Ak nadobúdateľ do piatich dní od uplynutia lehoty podľa ustanovenia § 4 ods. 3 zákona 
č. 140/2014 Z. z. nezašle písomnú informáciu Prevádzajúcej, platí, že o prevod 
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku neprejavil záujem. 

  
Požadovaný rozsah a čas zverejnenia ponuky: 
 

- Obec Liptovský Peter a susedné obce: požadovaný čas zverejnenia ponuky na prevod 
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku: od 22.10.2018 najneskôr do 06.11.2018  

- Celé územie Slovenskej republiky: požadované zverejnenie ponuky na prevod 
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku: od 07.11.2018 najneskôr do 22.11.2018.  
  
V súvislosti s vybavovaním tejto Žiadosti Obec Liptovský Peter zároveň prosím  o 

zaslanie písomnej informácie o dátume zverejnenia tejto ponuky prevodu vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku a o čase po ktorú bola zverejnená na úradnej tabuli v Obci 
Liptovský Peter, ktorú prosíme zaslať Prevádzajúcej spoločnosti na adresu jej právneho 
zástupcu: JUDr. Miroslav Lehotský, advokát, M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš, a to 
za účelom preukázania splnenia podmienok nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho 
pozemku, ktoré pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, 
v zmysle ustanovenia § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. overuje na základe žiadosti nadobúdateľa 



 

vecne a miestne príslušný okresný úrad, v ktorého obvode je uvedený poľnohospodársky 
pozemok evidovaný.   
 

S pozdravom 
  Prevádzajúca spoločnosť: 
  AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. 
  

     právne. zast.: JUDr. Miroslav Lehotský 
       advokát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 

- Plnomocenstvo zo dňa 16.10.2018 (originál s osvedčeným podpisom Prevádzajúcej)  
- Výpis z LV číslo 1350 (z internetu) 
- Kópia z katastrálnej mapy (z internetu) 
- Výpis z Registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku 

MPRV SR zo dňa 18.10.2018 


