Obec Liptovský Peter
Zverejnenie zámeru prevodu – zámeny nehnuteľného majetku obce
1) Obec Liptovský Peter , IČO: 00620581, Liptovský Peter 100 v zmysle § 9a ods. 8 písm. b)
a ods. 5 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liptovskom Petre č. 51/2018 zo dňa 26. 10. 2018
zverejňuje zámer prevodu - zámeny svojho majetku.
2) Predmetom zámeru - zámeny nehnuteľného majetku sú:
Pozemky obce Liptovský Peter, IČO 00620581, ktoré boli odčlenené z parcely č. KNE
2006/1 – ostatné plochy, zapísanej na LV č. 1296 katastrálne územie Liptovský Peter
geometrickým plánom č. 36672769-051/17 zo dňa 13. 09. 2017, ktorý vypracovala Ing.
Ivana Štefundová a overil 0kresný úrad, Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor pod č.
718/2018 dňa 10. 09. 2018 a to:
-

Pozemok parc. č KNC 113/15 o výmere 155 m2 zastavané plochy a nádvoria
Pozemok parc. č KNC 113/16 o výmere 68 m2 vodná plocha
Pozemok parc. č KNC 113/18 o výmere 12 m2 zastavané plochy a nádvoria
Pozemok parc. č KNC 115/4 o výmere 41 m2 záhrada
Všetky parcely sa nachádzajú v objekte bývalého mlyna

Spolu výmera 276 m2
za
Pozemok vo vlastníctve Ing. Ivana Ambrosa, bytom ul. Koreničova 7, Bratislava a to:
- Pozemok parc. č. KNC 787 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2
Tento pozemok bol vyčlenený z pozemku parc. č. KNE 64/2, ktorý vlastní Ing. Ivan,
Koreničova 7, Bratislava na základe geometrického plánu 36672769-051/17 zo dňa 13.
09. 2017, ktorý vypracovala Ing. Ivana Štefundová a overil Okresný úrad Liptovský
Mikuláš, katastrálny odbor pod č. 718/2018 dňa 10. 09. 2018.
3) Rozdiel medzi výmerami, ktorý predstavuje výmeru 63 m2 bude finančne vyrovnaný
podľa ceny určenej znalcom. Všetky náklady spojené so zámenou pozemkov hradí Ing. Ivan
Ambros, Koreničova 7, Bratislava.
Odôvodnenie zámeru:
Pozemky vo vlastníctve obce sa nachádzajú v objekte mlyna pri vodnom náhone, priestorovo
súvisia s rodinným domom č. 103, ktorého vlastníkom je Ing. Ivan Ambros, nie sú voľne
prístupné z verejného priestranstva. Pozemok č. KNC 787 vo vlastníctve Ing. Ivana Ambrosa
sa nachádza pod obecnou miestnou komunikáciou vedúcou do miestnej časti „Pešť“.
Zámer bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 51/2018 dňa 26. 10. 2018
Doba zverejnenia: 18. 11. 2018

