
Názov materiálu:  Odpredaj časti pozemkovej nehnuteľnosti pod garážou na Moyzesovej ulici   

Predkladateľ:  Ing. Adriana Urbanová 

Dátum spracovania:  14. 09. 2015 

Určenie pre orgán mesta: Mestské zastupiteľstvo; 

 

Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Žiadosť p. Petra Šiatkovského a manž. Adriany Šiatkovskej o odkúpenie časti pozemku pod 

garážou na Moyzesovej ulici. 

 

Informačný základ – hlavný obsah materiálu: 

Dňa 19. 08. 2015 bola doručená žiadosť p. Petra Šiatkovského a manž. Adriany Šiatkovskej o 

odkúpenie časti pozemku pod garážou na Moyzesovej ulici vybudovanou na pozemku parc. č. KN-

C 1524 v k.ú. Leopoldov. Samostatne stojaca garáž je postavená na štyroch parcelách:  

- na parcele č. 485/7 registra E o výmere 14 m2 vo vlastníctve p. Petra Šiatkovského a manž. 

Adriany Šiatkovskej (LV č. 459) 

- na parcele č. 484/8 registra E o výmere 4 m2 vo vlastníctve p. Petra Šiatkovského a manž. 

Adriany Šiatkovskej (LV č. 459) 

- na dieli č. 3, odčlenenom od parcely č. 485/5 registra E o výmere 4 m2 vo vlastníctve 

Mesta Leopoldov (LV č. 1200) 

- na dieli č. 1 odčlenenom od parcely č. 484/5 registra E o výmere 1 m2 vo vlastníctve 

Mesta Leopoldov (LV č. 1200) 

 

Predmetná samostatne stojaca garáž má pridelené súpisné číslo 1368 a je zapísaná na LV č. 459. 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Odporúčame preto schváliť mestskému zastupiteľstvu odpredaj pozemku, na ktorom stojí garáž so 

súpisným číslo 1368 na Moyzesovej ulici. 

 

Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj pozemku pod garážou na Moyzesovej ulici s prideleným 

súpisným číslom 1368, a to dielu č. 3 o výmere 4 m2, odčleneného od parcely č. 485/5 registra E o 

celkovej výmere 190 m2 vo vlastníctve Mesta Leopoldov, druh pozemku: chmeľnice, zapísaného 

na LV č. 1200 a dielu č. 1 o výmere 1 m2 odčleneného od parcely č. 484/5 registra E o celkovej 

výmere 582 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaného na LV č. 1200 Petrovi 

Šiatkovskému a manž. Adriane Šiatkovskej, trvale bytom Leopoldov, Hurbanova 34, za cenu 10 

€/m2. Odpredaj pozemku je v súlade s § 9a ods. (8) písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov. Cena bola stanovená na základe odseku 1. Prílohy č. 1 k Zásadám 



hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Leopoldov a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva. 

Celková predajná cena predstavuje 50 eur. 

 

 

Prílohy: 

1. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku pod garážou  

2. Geometrický plán 

 


