
Vybudovanie  prejazdu si  oprávnený s vecného bremena  zabezpečí  tak,  aby prejazdová 

plocha  bola  prispôsobená  na spôsob jeho  využívania.

13/ Zmenu uznesenia MsZ č. 546/2006 bod 14 zo dňa 22.6.2006 tak, že po predložení 

kolaudačného  rozhodnutia  sa  pôvodné  uznesenie  o uzatvorení  zmluvy  o budúcej  kúpnej 

zmluve mení takto :

Priamy predaj pozemkov p.č. KN 14448/1 o výmere 4320 m2, p.č. KN 14448/13 o výmere 

396  m2 a p.č.  KN 14448/14 o výmere 84 m2,  p.č.KN 14448/5  o výmere 15 m2,  p.č.KN 

14448/9  o výmere  60  m2  nachádzajúcich  sa  v Čutkovskej  doline,  pre  Antona  Brigana 

SANDRA, Nádražná 153/36, Radošiná, IČO 35038853 v podiele ½-ica a Patrika Habu, A. 

Hlinku  č.  72,  Ružomberok  v podiele  ½-ica,  za  účelom majetkovoprávneho  vysporiadania 

pozemku pod stavbou penziónu a okolitého pozemku, za kúpnu cenu 13,277 €/m2 (400,- 

Sk)/m2 a poplatkov súvisiacich s prevodom vlastníckych práv.   

Pôvodné uznesenie 546/2006:

/ Zmenu  uznesenia  MsZ č. 272/2004 bod 8 zo dňa  18.11.2004 tak, že dochádza k zmene 

predávaných parciel : Predaj časti pozemku p. č. 14448 o výmere cca 4800 m2 a doplnenie 

kupujúceho o Patrika Habu, A. Hlinku 72, Ružomberok. Ostatné znenie pôvodného 

uznesenia ostáva nezmenené /.

Pôvodné uznesenie 272/2004:

/ Predaj  pozemkov p.č. KN 14446/8 o výmere  136 m2 , parc.č. KN 14448/2 o výmere 725 

m2, parc..č. KN 14448/3  o výmere 113 m2  a parc..č. KN 14448/4  o výmere 206 m2  v 

Čutkovskej doline, za kúpnu cenu 400,- Sk/m2, pre kupujúceho Antona Brigana SANDRA, 

Nádražná  153/36, Radošina, IČO 35038853, v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta. 

Predaj pozemku doporučuje komisia schválená MsZ pre vykonávanie verejnej súťaže na 

predaj nehnuteľností  na základe výsledkov verejnej súťaže  uskutočnenej  dňa 26.10.2004 /. 

14/ Zmenu uznesenia MsZ č. 579/2006 bod 19 zo dňa 25.10.2006 tak, že termín podania 

stavebného  povolenia  určeného  v zmluve  o budúcej  kúpnej  zmluve  na deň  3.1.2008,  sa 

presúva na nový  termín 31.12.2009.

Pôvodné uznesenie:

/ Predaj  pozemku p. č. KN 49 o výmere 319 m2 kult. zast. plocha, na ul. Mariánska  pre 

Pavla  Stanu,  bytom  Ružomberok, Za kláštorom 1194/26,  za kúpnu cenu   265,200.- Sk 

a poplatkov  súvisiacich  s prevodom vlastníckych práv/. 

15/ Zmenu uznesenia MsZ č. 162/2007 bod 13 zo dňa 12.12.2007 tak, že pôvodné 

uznesenie sa mení takto : 

Kúpa pozemkov do vlastníctva mesta Ružomberok na Skládku komunálneho odpadu Biela 

Púť od spoluvlastníkov :

Overovatelia:                           Peter Slašťan                                  MUDr. Marián Hatala 


