
 
        
                                                                                                   

VÝPIS 

 z uznesenia OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE LIPTOVSKÁ ANNA 

                                                  Číslo: 02/05/2018 

Z riadneho 2. zasadania Obecného zastupiteľstva obce Liptovská Anna, ktoré sa konalo  
dňa 29.05.2018 od 19.00 hod. v miestnosti zasadačky Obecného úradu Obce Liptovská 
Anna. 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

1.              2-02052018 
     Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Anna schvaľuje predaj nehnuteľnej veci v zmysle § 
9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov 
a podľa kúpnej zmluvy (ktorej text tvorí prílohu č. I), ktoré sú zapísané na LV č. 978 pre 
katastrálne územie Liptovská Anna, v časti ,,B- vlastníci“ pod por. Č. 1 na predávajúceho 
Obec Liptovská Anna, Liptovská Anna 20  v celosti 1/1 a to: 
            - parcelné číslo 801/1– Lesné pozemky o výmere 16891 m2, 
            zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny                       
            odbor  na liste vlastníctva č., 978  pre katastrálne územie Liptovská Anna ,   
            v časti „B – vlastníci “pod por. č. - 1. na predávajúceho obec Liptovská Anna v celosti      
           1/1. 
           - parcelné číslo 801/2– Lesné pozemky o výmere 2664 m2, 
              zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č., 978  pre katastrálne územie Liptovská Anna , v časti „B – vlastníci “pod por. č. 
- 1. na predávajúceho obec Liptovská Anna v celosti 1/1. 

            - parcelné číslo 801/3– Lesné pozemky o výmere 50000 m2, 
             zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č., 978  pre katastrálne územie Liptovská Anna , v časti „B – vlastníci “pod por. č. 
- 1. na predávajúceho obec Liptovská Anna v celosti 1/1. 

            - parcelné číslo 815– Lesné pozemky o výmere 794 m2, 
              zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č., 978  pre katastrálne územie Liptovská Anna , v časti „B – vlastníci “pod por. č. 
- 1. na predávajúceho obec Liptovská Anna v celosti 1/1. 

             - parcelné číslo 816– Lesné pozemky o výmere 1015 m2, 
              zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č., 978  pre katastrálne územie Liptovská Anna , v časti „B – vlastníci “pod por. č. 
- 1. na predávajúceho obec Liptovská Anna v celosti 1/1. 

             - parcelné číslo 827– Lesné pozemky o výmere 1218 m2, 
             zapísaný v katastri nehnuteľností Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor  na liste 

vlastníctva č., 978  pre katastrálne územie Liptovská Anna , v časti „B – vlastníci “pod por. č. 
- 1. na predávajúceho obec Liptovská Anna v celosti 1/1,  /ďalej v texte aj „predmet kúpy“/  

             
             do vlastníctva kupujúcemu Komposesorát- Pozemkové spoločenstvo Liptovská Anna,  IČO : 

30231841, Sídlo Liptovská Anna 77, 032 23, slovenská právnická osoba Štatutárny orgán : 
Milan Allman, narodený ............, trvalý pobyt    Liptovská Anna ..., predseda Komposesorát – 



Pozemkové spoločenstvo /ďalej len kupujúci / za dohodnutú kúpnu cenu 0,65/m2, čo 
predstavuje 47 178,30,- Eur za celý predmet kúpy. 

             Obec pozemky predmetu kúpy predáva ako priľahlú plochu k pozemku, ktorého majiteľom je 
kupujúci. Kupujúci je vlastníkom priľahlej plochy a predávané pozemky  budú tvoriť svojim 
využitím a umiestnením neoddeliteľný celok s touto plochou. 

 
 
V Liptovskej Anne  dňa  29.5. 2018 

                                                                                                      Ivan Bella 

                                                                                                    starosta obce 

Za uznesenia č. 2-02052018 hlasovali Drahoslava Trnovcová, Dušan Šimanský, Stanislava 
Dobáková a Anna Bellová  jednomyseľne. 


