
MENO, PRIEZVISKO, ADRESA A TELEFONICKÝ KONTAKT NA ŽIADATEĽA

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - MESTSKÝ ÚRAD, 
ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA 
UL.ŠTÚROVA 1989/41 
031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

V. dňa

Vec

žiadosť o vyjadrenie k zmene druhu pozemku podľa zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a 
kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov

Predmet žiadosti : parcelné číslo pozemku a katastrálne územie, v ktorom sa predmetný 
pozemok nachádza:

pozemok p.č.....................................................................................................................................................

k.ú.......................................................................................................................................................................

Vlastnícke práva k pozemku, ktorý je predmetom žiadosti :

Súčasne dávam súhlas so spracovaním nevyhnutných osobných údajov na tento účel v zmysle 
zákona č. 122/2013 Z..z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpis žiadateľa

Prílohy
1. / kópia katastrálnej mapy s vyznačením pozemku, ktorý je predmetom žiadosti
2. / výpis z katastra nehnuteľností - výpis z listu vlastníctva na pozemok, ktorý je predmetom 
žiadosti



Žiadateľ: meno, adresa, tel. kontakt, e-mail

Mestský úrad Liptovský Mikuláš 
odbor právny 
Ul. Štúrova č. 1989/41 
031 01 Lipt. Mikuláš

Vec: Žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve Mesta Liptovský Mikuláš

Žiadam Vás o nájom pozemku parc. č. KN-C ( KN-E)............................., v k. ú............................

o výmere ......................... vo vlastníctve Mesta Liptovský Mikuláš, podľa zakreslenia na

priloženej snímke z katastrálnej mapy.

Pozemok využijem na:...........................................................................................................................

Účel: súkromne , podnikanie

V prípade, že na pozemku bude osadená stavba, určiť na aký účel bude využívaná : 

súkromné, na podnikanie.*

Nájom žiadam na dobu :...........................................................

Nájomná zmluva bude uzatvorená na osobu fyzickú ( dátum narodenia, trvalé bydlisko), 

živnostníka (dátum narodenia, trvalé bydlisko, výpis zo živnostenského registra), obchodnú 

spoločnosť ( výpis z obchodného registra).

S pozdravom

Podpis

Prílohy:
1. snímka z katastrálnej mapy so zakreslením predmetu nájmu
2. list vlastníctva
2a) ak parcela nie je zapísaná na LV treba doložiť:
- identifikáciu parcely, o ktorej nájom sa žiada
3. Vyjadrenie architekta mesta L.Mikuláš
4. Výpis zo živnostenského resp. obchodného registra


