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VEC: Žiadosť o zverejnenie ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskych
pozemkov

Vážené Mesto Liptovský Mikuláš,

ako splnomocnený právny zástupca osoby menom: SOCHOR Ivo, rodné priezvisko: 
Sochor, dátum narodenia: 09.01.1954, adresa (miesto) trvalého pobytu: Nábrežie Dr. Aurela 
Stodolu 1778/39, Liptovský Mikuláš 031 01, SR, vlastníka spoluvlastníckeho podielu spolu 
o veľkosti 19/36-in (vyjadreného zlomkom k celku) na poľnohospodárskych pozemkoch 
registra E KN Parcelné číslo 1957, číslo 1958, číslo 1971, číslo 1972, číslo 1977, umiestnených 
mimo zastavaného územia obce, v katastri nehnuteľností Okresného úradu Liptovský Mikuláš, 
katastrálny odbor, Obec: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Katastrálne územie: Okoličné, zapísaných na 
Liste vlastníctva číslo 1779, v Časti „A - Majetková podstata" ako PARCELY registra „E" 
evidované na mape určeného operátu, Parcelné číslo 1957, Výmera 14684 m2, Druh pozemku 
Trvalý trávnatý porast, (Umiest. pozemku 2) - výmera pripadajúca na ponúkaný podiel je 7749,89 m2, 
Parcelné číslo 1958, Výmera 84512 m2, Druh pozemku Trvalý trávnatý porast, (Umiest. pozemku 
2) - výmera pripadajúca na ponúkaný podiel je 44603,56 m2, Parcelné číslo 1971, Výmera 20720 
m2, Druh pozemku Orná pôda, (Umiest. pozemku 2) - výmera pripadajúca na ponúkaný podiel je 
10935,56 m2, Parcelné číslo 1972, Výmera 7173 m2, Druh pozemku Trvalý trávnatý porast, 
(Umiest. pozemku 2) - výmera pripadajúca na ponúkaný podiel je 3785,75 m2, Parcelné číslo 1977, 
Výmera 17807 m2, Druh pozemku Orná pôda, (Umiest. pozemku 2) - výmera pripadajúca na 
ponúkaný podiel je 9398,14 m2, v Časti „B - Vlastníci a iné oprávnené osoby", Účastník právneho 
vzťahu: Vlastník, Por. číslo 1 na uvedenú osobu menom: SOCHOR Ivo, r. Sochor, nar. 
09.01.1954, Spoluvlastnícky podiel 1/18, Titul nadobudnutia: Osvedčenie o dedičstve 6D 
536/10 - Z 3584/2010, a Por. číslo 3 na uvedenú osobu menom: SOCHOR Ivo, r. Sochor, nar. 
09.01.1954, Spoluvlastnícky podiel 17/36, Titul nadobudnutia: Rozhodnutie ObPÚ č. 358- 
2007/00270-12 VM - Z 2384/2007 (ďalej ako „prevádzajúca osoba SOCHOR Ivo" alebo ako 
„Prevádzajúca osoba" alebo len „Prevádzajúci"),

v zmysle ust. § 4 ods. 3 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, týmto ž i a d am mesto Liptovský Mikuláš (Mestský úrad Liptovský Mikuláš) o 
zverejnenie ponuky prevádzajúcej osoby SOCHORA Iva, na odplatný prevod jeho 
spoluvlastníckeho podielu spolu o veľkosti 19/36-in na ďalej uvedených poľnohospodárskych 
pozemkoch, na úradnej tabuli v obci (meste) Liptovský Mikuláš za ním požadovanú cenu 0,30 
€/l m2 pozemku, a to spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 19/36-in vo vlastníctve 
Prevádzajúcej osoby SOCHORA Iva:
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1. na pozemku registra E KN Parcelné číslo 1957, Výmera 14684 m2, Druh pozemku Trvalý 
trávnatý porast, za požadovanú cenu vo výške 2.324,97 € - za výmeru pripadajúcu na 
ponúkaný podiel 7749,89 m2,

2. na pozemku registra E KN Parcelné číslo 1958, Výmera 84512 m2, Druh pozemku Trvalý 
trávnatý porast, za požadovanú cenu vo výške 13.381,07 € - za výmeru pripadajúcu na 
ponúkaný podiel 44603,56 m2,

3. na pozemku registra E KN Parcelné číslo 1971, Výmera 20720 m2, Druh pozemku Orná 
pôda, za požadovanú cenu vo výške 3.280,67 € - za výmeru pripadajúcu na ponúkaný 
podiel 10935,56 m2,

4. na pozemku registra E KN Parcelné číslo 1972, Výmera 7173 m2, Druh pozemku Trvalý 
trávnatý porast, za požadovanú cenu vo výške 1.135,73 € - za výmeru pripadajúcu na 
ponúkaný podiel 3785,75 m2,

5. na pozemku registra E KN Parcelné číslo 1977, Výmera 17807 m2, Druh pozemku Orná 
pôda, za požadovanú cenu vo výške 2.819,44 € - za výmeru pripadajúcu na ponúkaný 
podiel 9398,14 m2,
(ďalej ako „poľnohospodárske pozemky E KN Parcelné číslo 1957, číslo 1958, číslo 1971, 

číslo 1972, číslo 1977" alebo „pozemky E KN Parcelné číslo 1957, číslo 1958, číslo 1971, číslo 
1972, číslo 1977" alebo len „pozemky").

V zmysle ust. § 4 ods. 3 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva 
poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 140/2014 Z. z.") bola ponuka odplatného prevodu 
spoluvlastníckeho podielu 19/36-in vo vlastníctve osoby SOCHORA Iva na uvádzaných 
poľnohospodárskych pozemkoch registra E KN Parcelné číslo 1957, číslo 1958, číslo 1971, číslo 
1972, číslo 1977 zverejnená prevádzajúcou osobou SOCHOROM Ivom aj v Registri zverejňovania 
ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov (ďalej len „register") na webovom 
sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo") na 15 dní - a to od 19.09.2018 (00:00:00) do 04.10.2018 (00:00:00). pričom 
v zmysle cit. ust. § 4 ods. 3 zákona č. 140/2014 Z. z., je Prevádzajúca osoba zároveň povinná 
túto ponuku odplatného prevodu v rovnakom čase zverejniť aj na úradnej tabuli v obci (meste), 
kde sa poľnohospodárske pozemky nachádzajú. Zverejnenie ponuky na úradnej tabuli obce 
(mesta) je bezodplatné.

V súlade s ust. § 5 zákona č. 140/2014 Z. z. na účely zverejnenia ponuky prevodu
vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov registra E KN Parcelné číslo 1957, číslo 1958, číslo
1971, číslo 1972, číslo 1977, Obec: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Katastrálne územie: Okoličné, na
úradnej tabuli obce (mesta) uvádzame nasledovné údaje:

a) Identifikačné údaje prevádzajúcej osoby:

Priezvisko a meno:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa (miesto) trvalého pobytu: Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1778/39

Liptovský Mikuláš 031 01

SOCHOR Ivo
Sochor
09.01.1954

b) Údaje o poľnohospodárskych pozemkoch podľa údajov z katastra nehnuteľností:

Pozemky registra E KN Parcelné číslo 1957, číslo 1958, číslo 1971, číslo 1972, číslo 1977, 
sú umiestnené mimo zastavaného územia obce, a v katastri nehnuteľností Okresného úradu 
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, Obec: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Katastrálne územie:



Okoličné, sú zapísané na Liste vlastníctva číslo 1779, v Časti „A - Majetková podstata" ako 
PARCELY registra „E" evidované na mape určeného operátu,

- Parcelné číslo 1957, Výmera 14684 m2, Druh pozemku Trvalý trávnatý porast, (Umiest.
pozemku 2) - výmera pripadajúca na ponúkaný podiel o veľkosti 19/36-in je 7749,89 m2.

- Parcelné číslo 1958, Výmera 84512 m2, Druh pozemku Trvalý trávnatý porast, (Umiest.
pozemku 2) - výmera pripadajúca na ponúkaný podiel o veľkosti 19/36-in je 44603,56 m2.

- Parcelné číslo 1971, Výmera 20720 m2, Druh pozemku Orná pôda, (Umiest. pozemku 2) - 
výmera pripadajúca na ponúkaný podiel o veľkosti 19/36-in je 10935,56 m2,
Parcelné číslo 1972, Výmera 7173 m2, Druh pozemku Trvalý trávnatý porast, (Umiest. 
pozemku 2) - výmera pripadajúca na ponúkaný podiel o veľkosti 19/36-in je 3785,75 m2,

- Parcelné číslo 1977, Výmera 17807 m2, Druh pozemku Orná pôda, (Umiest. pozemku 2) - 
výmera pripadajúca na ponúkaný podiel o veľkosti 19/36-in je 9398,14 m2.
v Časti „B - Vlastníci a iné oprávnené osoby", Účastník právneho vzťahu: Vlastník, Por. 

číslo 1 na osobu menom: SOCHOR Ivo, r. Sochor, nar. 09.01.1954, Spoluvlastnícky podiel 1/18, 
a Por. číslo 3 na osobu menom: SOCHOR Ivo, r. Sochor, nar. 09.01.1954, Spoluvlastnícky podiel 
17/36.

c) Informácie o účele použitia poľnohospodárskych pozemkov podľa územného plánu obce
alebo územného plánu zóny:

Na základe informácie mesta Liptovský Mikuláš je daná lokalita v rámci spracovaného 
územného plánu zóny riešená na poľnohospodárske využitie.

d) Cena požadovaná prevádzajúcou osobou za m2 poľnohospodárskych pozemkov:

Prevádzajúca osoba SOCHOR Ivo požaduje za 1 m2 poľnohospodárskych pozemkov 
registra E KN Parcelné číslo 1957, číslo 1958, číslo 1971, číslo 1972, číslo 1977 - cenu 0.30 €/za 1 
m2 pozemku, ktorá:

- za výmeru 7749,89 m2 pripadajúcu na podiel vo vlastníctve Prevádzajúceho spolu o 
veľkosti 19/36-in na pozemku registra E KN Parcelné číslo 1957 predstavuje cenu vo 
výške 2.324.97 €. slovom Dvetisíctristodvadsaťštyri eur deväťdesiatsedem centov,

- za výmeru 44603,56 m2 pripadajúcu na podiel vo vlastníctve Prevádzajúceho spolu o 
veľkosti 19/36-in na pozemku registra E KN Parcelné číslo 1958 predstavuje cenu vo 
výške 13.381.07 €. slovom Trinásťtisíctristoosemdesiatjeden eur sedem centov,

- za výmeru 10935,56 m2 pripadajúcu na podiel vo vlastníctve Prevádzajúceho spolu o 
veľkosti 19/36-in na pozemku registra E KN Parcelné číslo 1971 predstavuje cenu vo 
výške 3.280.67 €. slovom Tritisícdvestoosemdesiat eur šesťdesiatsedem centov,
za výmeru 3785,75 m2 pripadajúcu na podiel vo vlastníctve Prevádzajúceho spolu o 
veľkosti 19/36-in na pozemku registra E KN Parcelné číslo 1972 predstavuje cenu vo 
výške 1.135.73 €. slovom Jedentisícjednostotridsaťpäť eur sedemdesiattri centov,

- za výmeru 9398,14 m2 pripadajúcu na podiel vo vlastníctve Prevádzajúceho spolu o 
veľkosti 19/36-in na pozemku registra E KN Parcelné číslo 1977 predstavuje cenu vo 
výške 2.819.44 €. slovom Dvetisícosemstodeväťnásť eur štyridsaťštyri centov.

e) Termín a adresa na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskych
pozemkov:

Záujemcovia z obce (mesta) Liptovský Mikuláš alebo zo susedných obcí, ktorí sú 
agropodnikateľmi alebo agrozamestnancami vykonávajúcimi svoju činnosť aspoň 3 roky 
v obci (meste) Liptovský Mikuláš alebo v obciach susediacich s obcou (mestom)



Liptovský Mikuláš (v ktorej sa pozemky nachádzajú), a majú na území SR trvalý pobyt 
alebo sídlo aspoň 10 rokov:

Termín na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskych 
pozemkov v 1. ponukovom kole je stanovený od 19.09.2018 (00:00:00) najneskôr 
do 04.10.2018 (00:00:00)

Záujemcovia z celého územia Slovenskej republiky, ktorí sú agropodnikateľmi alebo 
agrozamestnancami vykonávajúcimi svoju činnosť aspoň 3 roky na ostatnom území SR a 
EÚ a majú na území SR trvalý pobyt alebo sídlo aspoň 10 rokov:

Termín na predkladanie ponúk na prevod vlastníctva poľnohospodárskych 
pozemkov v 2. ponukovom kole je stanovený od 05.10.2018 (00:00:00) najneskôr 
do 20.10.2018 (00:00:00)

Adresa na predkladanie ponúk
(na prevod vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov registra E KN Parcelné číslo 1957, číslo 
1958, číslo 1971, číslo 1972, číslo 1977) je:

JUDr. Miroslav Lehotsky, advokát. Sídlo: M. Pišúta 936/16. 031 01 Liptovsky Mikuláš
(ako právny zástupca prevádzajúcej osoby menom SOCHOR Ivo)

Ponuka zverejnená podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 140/2014 Z. z. na účely prevodu 
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku zaniká šesť mesiacov od neúspešného 
ukončenia ponukového konania podľa § 4 ods. 6 zákona č. 140/2014 Z. z. - teda prevod 
poľnohospodárskeho pozemku sa musí uskutočniť do šiestich mesiacov od skončenia 
druhého ponukového kola stanoveného pre záujemcov z celého územia Slovenskej 
republiky v registri.

V zmysle ust. § 5 ods. 3 zákona č. 140/2014 Z. z. je nadobúdateľ povinný zaznamenať 
záujem o nadobudnutie vlastníctva ponúkaného pozemku v registri a odoslať písomne 
informáciu Prevádzajúcej osobe v stanovenom termíne a na adresu jej právneho 
zástupcu: JUDr. Miroslav Lehotský, advokát, M. Pišúta 936/16, 031 01 Liptovský Mikuláš.

- Ak nadobúdateľ do piatich dní od uplynutia lehoty podľa ust. § 4 ods. 3 zákona č. 
140/2014 Z. z. nezašle písomnú informáciu Prevádzajúcej osobe, alebo jej právnemu 
zástupcovi platí, že o prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku neprejavil 
záujem.

Požadovaný rozsah a čas zverejnenia ponuky:

- Obec (mesto) Liptovsky Mikuláš a susedné obce: požadovaný čas zverejnenia ponuky 
na prevod vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov: od 19.09.2018 najneskôr do 
04.10.2018

- Celé územie Slovenskej republiky: požadované zverejnenie ponuky na prevod 
vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov: od 05.10.2018 najneskôr do 20.10.2018.

f) podmienkou vyššie uvedenej ponuky prevádzajúcej osobv SOCHOR Ivo na prevod fpredai)
je prevod:

1./ celého jeho spoluvlastníckeho podielu 19/36-in na všetkých poľnohospodárskych 
pozemkoch registra E KN Parcelné číslo 1957, číslo 1958, číslo 1971, číslo 1972, číslo 1977
(o výmere pripadajúcej na vyššie uvedený spoluvlastnícky podiel celkom spolu 76.472,90 m2), 
umiestnených mimo zastavaného územia obce, v katastri nehnuteľností Okresného úradu 
Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, Obec: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Katastrálne územie: Okoličné,



zapísaných na Liste vlastníctva číslo 1779, v Časti „A - Majetková podstata" ako PARCELY 
registra „E" evidované na mape určeného operátu, Parcelné číslo 1957, Výmera 14684 m2, 
Druh pozemku Trvalý trávnatý porast, Parcelné číslo 1958, Výmera 84512 m2, Druh pozemku 
Trvalý trávnatý porast, Parcelné číslo 1971, Výmera 20720 m2, Druh pozemku Orná pôda, 
Parcelné číslo 1972, Výmera 7173 m2, Druh pozemku Trvalý trávnatý porast, Parcelné číslo 
1977, Výmera 17807 m2, Druh pozemku Orná pôda, v Časti „B - Vlastníci a iné oprávnené 
osoby", Účastník právneho vzťahu: Vlastník, Por. číslo 1 na osobu menom: SOCHOR Ivo, r. 
Sochor, Spoluvlastnícky podiel 1/18, a Por. číslo 3 na osobu menom: SOCHOR Ivo, r. Sochor, 
Spoluvlastnícky podiel 17/36, ktoré sa podľa zákona č. 140/2014 Z.z. a to v zmysle ust. § 2 ods. 
1 považujú za poľnohospodárske pozemky, za cenu 0,30 €/za 1 m2 pozemku, t. j. za cenu 
22.941,88 €, a zároveň aj

2. / jeho spoluvlastníckeho podielu spolu o veľkosti 29/108-in (vyjadreného zlomkom 
k celku) na ďalšom jeho pozemku registra E KN Parcelné číslo 1956 (o výmere pripadajúcej na 
spoluvlastnícky podiel SOCHORA Iva celkom 401,97 m2), umiestnenom mimo zastavaného 
územia obce (kód umiestnenia pozemku 2), v katastri nehnuteľností Okresného úradu Liptovský 
Mikuláš, katastrálny odbor, Obec: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, Katastrálne územie: Okoličné, 
zapísanom na Liste vlastníctva číslo 1780, v Časti „A - Majetková podstata" ako PARCELA 
registra „E" evidovaná na mape určeného operátu, Parcelné číslo 1956, Výmera 1497 m2, Druh 
pozemku Trvalý trávnatý porast, v Časti „B - Vlastníci a iné oprávnené osoby", Účastník 
právneho vzťahu: Vlastník, Por. číslo 3 na osobu menom: SOCHOR Ivo, r. Sochor, 
Spoluvlastnícky podiel 25/108, a Por. číslo 4 na osobu menom: SOCHOR Ivo, r. Sochor, 
Spoluvlastnícky podiel 1/27, ktorý sa podľa zákona č. 140/2014 Z.z. a to v zmysle ust. § 2 ods. 2 
písm. c) bod 3 nepovažuje za poľnohospodársky pozemok, za cenu 0,30 C/za 1 m2 pozemku, t. 
j. za cenu 120,59 €,

a teda
3. / celého ieho spoluvlastníckeho podielu 19/36-in na všetkých poľnohospodárskych 

pozemkoch registra E KIVI Parcelné číslo 1957. číslo 1958. číslo 1971. číslo 1972. číslo 1977
(o výmere pripadajúcej na vyššie uvedený spoluvlastnícky podiel celkom spolu 76.472.90 m2), 
vrátane celého ieho spoluvlastníckeho podielu spolu o veľkosti 29/108-in na ďalšom ieho
pozemku registra E KN Parcelné číslo 1956 (o výmere pripadajúcej na uvedený spoluvlastnícky 
podiel celkom 401.97 m2).

spolu teda vvmerv na všetkých vvššie uvádzaných pozemkoch 76.874.87 m2 za
požadovanú cenu 0.30 €/za 1 m2 pozemku, a teda za cenu celkom 23.062.47 €.

V súvislosti s vybavovaním tejto Žiadosti mesto Liptovský Mikuláš (Mestský úrad 
Liptovský Mikuláš) zároveň prosím o zaslanie písomnej informácie o dátume zverejnenia tejto 
ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov a o čase po ktorú bola 
zverejnená na úradnej tabuli v obci (meste) Liptovský Mikuláš, ktorú prosíme zaslať 
Prevádzajúcej osobe na adresu jej právneho zástupcu: JUDr. Miroslav Lehotsky, advokát. M. 
Pišúta 936/16, 031 01 Liptovsky Mikuláš, a to za účelom preukázania splnenia podmienok 
nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov, ktoré pred uzavretím zmluvy o 
prevode vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov, v zmysle ust. § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. 
overuje na základe žiadosti nadobúdateľa vecne a miestne príslušný okresný úrad, v ktorého 
obvode sa uvedené poľnohospodárske pozemky evidované.

Prílohy:
Plnomocenstvo zo dňa 23.08.2018 (originál s osvedčeným podpisom Prevádzajúceho) 
Výpis z LV číslo 1779, obec: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, kat. územie: Okoličné (z internetu)



Výpis z LV číslo 1780, obec: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, kat. územie: Okoličné (z internetu) 
Kópia z katastrálnej mapy (z internetu)
Výpisy z Registra zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskych 
pozemkov M PRV SR zo dňa 13.09.2018

S pozdravom
Prevádzajúci:
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ad
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