Číslo 1/5/2012

v Liptovskej Anne dňa 08.09.2012

Výpis
z Uznesenia Obecného zastupiteľstva
obce Liptovská Anna č. 1/5/2012
zo dňa 08.09.2012

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Anna schvaľuje predaj nehnuteľných vecí v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
a doplnkov, nakoľko kupujúci je vlastníkom priľahlej plochy a stavby a predávané parcely
budú tvoriť svojim využitím a umiestnením neoddeliteľný celok s touto plochou a stavbou,
a podľa kúpnej zmluvy (ktorej text tvorí prílohu č. I), ktorými sú:

pozemky nachádzajúce sa v obci Liptovská Anna, katastrálne územie Liptovská Anna,
geometrickým plánom na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam p.č. 74/1-3, 75,
77/2-4, Vyhotoviteľ Bohumil Murin GEOSERVIS, Bystrická cesta 24/2, IČO : 37043005, číslo
plánu 37043005-019/2012, úradne overeným Správou katastra Liptovský Mikuláš dňa
18.06.2012, číslo 529/12, ďalej v texte len „Geometrický plán (Číslo: 529/12)“/ znázornené
v novom stave ako :
1.1. Parcelné číslo 74/2, druh pozemku Trvalý trávnatý porast, výmera 28 m2, zapísaný
pred zmenou v Katastri nehnuteľností Správa katastra Liptovský Mikuláš, obec Liptovská
Anna, katastrálne územie Liptovská Anna , na liste vlastníctva číslo 279, v časti A :
Majetková podstata parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu , ako súčasť
doterajšieho parcelného čísla
- 72/1, Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, druh pozemku
Ostatné plochy, výmera 2633 m2, Časť B : Vlastníci a iné oprávnené osoby Por. č. 1 na
predávajúcu, spoluvlastnícky podiel: 1/1 (celok)
1.2. Parcelné číslo 77/2, druh pozemku Ostatné plochy, výmera 7 m2, zapísaný pred
zmenou v Katastri nehnuteľností Správa katastra Liptovský Mikuláš, obec Liptovská Anna,
katastrálne územie Liptovská Anna, na liste vlastníctva číslo 249, v časti A : Majetková
podstata parcely registra ,,E“ evidované na mape určeného operátu ako súčasť doterajšieho
parcelného čísla
- 72/1, Parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu, druh pozemku
Ostatné plochy, výmera 2633 m2, Časť B : Vlastníci a iné oprávnené osoby Por. č. 1 na
predávajúcu, spoluvlastnícky podiel: 1/1 (celok)

‐

/ďalej v texte aj „predmet kúpy“/

do výlučného vlastníctva kupujúcemu Antona Dobáka, rodený Dobák, narodený
17.09.1934, rodné číslo RČ:
, trvalý pobyt ul. 1. Mája 137, 031 01 Liptovský
Mikuláš, slovenský štátny občan,
za dohodnutú kúpnu cenu 3,30 €/m2 pozemku čo za celý predmet kúpy predstavuje sumu
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115,50 €, slovom stopätnásť Eur a päťdesiat centov.
Zároveň poveruje starostu obce Ivana Bellu, narodeného 06.12.1957, trvalý pobyt
Liptovská Anna č. 24, aby kúpnu zmluvu o takomto obsahu, ktorej text tvorí Prílohu č. I.
s kupujúcim uzatvoril a za Obec Liptovská Anna ako štatutárny orgán aj podpísal.
Príloha: - č. I text Kúpnej zmluvy
Ivan BELLA
starosta obce

za výpis z uznesenia:
...................................
Dušan Šimanský
/zapisovateľ/

...................................
Anna Bellová
/overovateľ zápisnice/

2

.................................
Drahoslava Trnovcová
/overovateľ zápisnice/

