
za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou polyfunkčného domu, za 

kúpnu cenu 50 €/m2 / 1506,3 Sk / a poplatkov súvisiacich s prevodom vlastníckych práv.

Na základe odsúhlasenia predbežného predaja nemôže byť uzatvorená kúpna zmluva, ani 

zmluva o budúcej kúpnej zmluve.  Návrh na  uzavretie  zmluvy o prevode  pozemku  sa 

môže podať  až po odsúhlasení  novej  štúdie  stavby, ktorá  sa má  stavať  na predmetnom 

pozemku.

13/ Predbežne odsúhlasiť predaj časti pozemku p.č. KN 933/5 o výmere cca 63 m2 

a pozemkov p.č. KN 933/2 o výmere 86 m2, KN 947 o výmere 155 m2 a KN 949/1 o výmere 

322 m2,  nachádzajúcich sa na ul. Bernoláka, pre Móda plus a.s., - Ing. Husarčík, IČO 

36024147, Partizánska Ľupča 549, RAL – A. Trnovský, IČO 11940212, Mostová 12, 

Ružomberok, PEKO HOLDING Ružomberok, IČO 00634948, Bernoláka 2, Ružomberok, 

Milan Bezák a manž. Ing. Božena Bezáková, Raveň 30, Ružomberok,  GIGABIT s.r.o., IČO 

36438456, Bernoláka 2, Ružomberok,  každému  v podiele  po 1/5, za účelom 

majetkovoprávneho vysporiadania vstupu do objektov vo vlastníctve žiadateľov, za kúpnu 

cenu 18 €/m2 / 542,27 Sk / a poplatkov súvisiacich s prevodom vlastníckych práv.

Na základe odsúhlasenia predbežného predaja nemôže byť uzatvorená kúpna zmluva, ani 

zmluva o budúcej kúpnej zmluve /.

Poznámka: Žiadatelia navrhujú kúpnu cenu vo výške 10 € /m2. 

14/ Priamy predaj pozemkov p.č. KN 949/5 o výmere 5 m2a KN 949/6 o výmere 18 m2, 

nachádzajúcich sa na ul. Bernoláka, pre Milana Bezáka a manž. Ing. Boženu Bezákovú, 

Raveň 30, Ružomberok, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania vstupu pre 

zásobovanie polyfunkčného domu a pod prístavbou polyfunkčného domu, za kúpnu cenu 35 

€/m2 / 1054,41 Sk / a poplatkov súvisiacich s prevodom vlastníckych práv.

15/  Priamy  predaj  pozemkov  p.č.  KN  14448/12  o výmere  178  m2  a KN  14446/13 

o výmere  735  m2,  nachádzajúcich  sa  v Čutkovskej  doline,  pre  Liptovskú  stavebnú 

spoločnosť,  s.r.o.,  A.Hlinku  72,  Ružomberok,  IČO  36440352,  za  účelom  komplexného 

dobudovania strediska cestovného ruchu, za kúpnu cenu 15 €/m2 ( 451,89 Sk) a poplatkov 

súvisiacich s prevodom vlastníckych práv.

Pred  uzavretím  kúpnej  zmluvy  Liptovská  stavebná  spoločnosť,  s.r.o.  A.  Hlinku  72, 

Ružomberok  a  Anton  Brigan  SANDRA,  Radošiná  a  Patrik  Habo,  Ružomberok-Černová, 

predložia  spoločné  vyhlásenie  o budúcom odpredaji  majetku v lokalite  Čutkovská dolina 

spoločnosti Liptovská stavebná  spoločnosť , s.r.o. A. Hlinku 72  Ružomberok.

16/ Predbežne odsúhlasiť priamy predaj časti pozemku p.č. KN 2454/1 o výmere cca 

300 m2,  nachádzajúceho sa na ul. Fatranská, pre Mariána Hada a manž. Luciu Hadovú rod. 

Martinkovú, Lisková 682, za účelom výstavby rodinného domu, za kúpnu cenu   20 €/m2 

( 602,52 SK)        a poplatkov súvisiacich s prevodom vlastníckych práv. 

Overovatelia:                           p. Peter Černák                                  Mgr. Ľubomír Kubáň


