Kúpna zmluva
U/.::\'il·l~1nizšie
ilWd/!

uvedeného

dňa

•

Predávajúcim

:

Ing. Jozef Lukáč, rod. Lukáč
trvale bytom Vansovej

1710/2, Liptovský

Mikuláš.

PSČ 031 O!

SRJEÚ

občan
a medzi:
Kupujúcim:

Vodárenská

spoločnosť

Ružomberok,

a.s.

Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok

36672 271

IČO.

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v.odd. Sa, vložka
Č.

1054 SIL

7as1. . .lUDr. Juraj Čech, PhD. - predseda predstavenstva
Ing. Martin Motyka - člen predstavenstva.

'1cl

týchto

podmienok:

1.
Predmet

zmluvy.

1.1

.ie podielovým

Predávajúci

spoluvlastníkom

nehnutel'ností

v kat. úz, Lisková

:

PARCELY registraď'E" evidované na mape určeného operátu
\/}'n10ra v {nL'

tisic

:J-ircelnó

PÔvodne kú. Pacol Č. UO

Druh pozemku-

Umies:
jJOlem~:u

611
72(;

ktoré Sll zapísané

na LV

Č.

o

Orná poda
Or n a pôda

O

3935 pre kat. úz. Lisková,

obec:

Lisková,

okres:

Ružomberok

na

77/960,
Geometrickým
plánom Č. 36672769-131109
zo dňa 18.12.2009,
vyhotoveným
RGK. s.r.o..
~v!:tk Tatrv 27. 034 05 Ružomberok,
lČO: 36672 769, úradne overeným Správou Katastra
predávajúceho

pod B - II v spoluvlastníckom

!':~liu'11bt'ľok dňa

vytvorené

14,4 2010

poc!

Č.

232/2010

podiele:

boli z časti vyššie

uvedených

E-l( I parciel

nové C-!ZN pozemky:

z E-!ZN pozemku

4540 - pozemok C-KN parc.č.
trvalé trávnaté porasty, ktorý je zakreslený v GP ako diel Č.
l C-KN pozemku
parc. Č. 4541 - pozemok
C-KN parc.č.
ll\~lk trávnaté
porasty ktor)' je zakreslený
v GP ako diel Č.
parc.

Č.

2467/19

o výmere

64 rn2.

3
2467/20
4.

o výmere 97

2
111 .

"" ra spoluvlastníckeho
;. i!

podielu

77/960

na

novo

vytvorených

C-KN

pozemkoch

,I. II '..'Ll) '~

.'

parc. č. 24671l9-5,13m2
parc. Č. 2467120 - 7,78 m2.
, I

1'I(clú,ajLlci je podielovým

spoluvlastníkom

P.6RCEl Y registra
Ptvrc ctv: éí;:;!o

Vy>rrHYd

v

rn Z

nehnuteľnosti

"E" evidované

v kat. úz. Lisková :

na mape určeného

Drah pozemku

operátu

Povoctné

k.ú.

Pocet

č,

UO

Umies!

ooz ernku

o
.je zapísaná na LV Č. 3939 pre kat. úz. Lisková, obec: Lisková, okres: Ružomberok na
predávajúceho
pod B - 6 v spoluvlastníckom
podiele: 1/10.
Gcomcnick ým plánom Č. 36672769-131/09
zo dňa 18.12.2009, vyhotoveným
RGK, S.ľ.O.,
[vl,,!lé latry 27. 034 05 Ružomberok,
IČO: 36672 769, úradne overeným Správou Katastra
Ružomberok
dňa 14.4.2010 pod Č. 232/2010 bol zčasti
vyššie uvedenej E-KN parcely
vyl verený nový C-KN pozemok parc. Č. 2467/25 o výmere 2 nl, trvalé trávnaté porasty, ktorý
je zakreslený
v GP ako diel Č. 9.
V>mer,l
spoluvlastníckeho
podielu 1110' na novo vytvorenom
C-KN pozemku predstavuje
2
020 m
71 G Orná pôda

,~54 7i50'1

klOI'Ú

•

.,.J./ ,

Predávajúci

je podielovým

spoluvlastníkom

PARCELY

nehnuteľnosti

registra "E"(!vidované

v kat. úz. Lisková :

na mape určeného

operátu

P6vodné

k. tÍ.

Po,50!

č. UO

Utnies:
!)ozfJrnku

ti 1

~5~17j502

ktorá je ZclpíSélllá na L V

o

Drni; pôda

3940 pre kat. úz. Lisková, obec: Lisková, okres: Ružomberok na
predávajúceho
pod B - 5 v spoluvlastníckom
podiele: 1110.
Gcometrick ýrn plánom Č. 36672769-131/09
zo dňa 18.12.2009, vyhotoveným
RGK, s.I'.O..
Malé Tatry 27, 034 05 Ružomberok,
IČO: 36672 769, úradne overeným
Správou Katastra
l\iIŽo:11bcľuk dňa 14.4.2010 pocl Č. 232/2010 bol z časti vyššie uvedenej E-KN parcely
\'\:\lUI'CI1) 110V\' C-KN pozemok parc. Č. 2467/24 o V)/111ere 81 m2, trvalé trávnaté porasty.
1.\(11'\ ic zakreslený v GP ako diel Č. 8.
vvmcra
spoluvlastníckeho
podielu 1/10 na novo vytvorenom
C-KN pozemku predstavuje
Č.

2

::IOm

:'",1:1\
1'.)11\

"jllci

tvmto

l.istnictva

predáva

spoluvlastnícky

kupujúcemu
čisto
podiel vo výške

a bez

tiarch

clo jeho

podielového

Tl/%0 na častiach E- KN pozemkov parc.č. 4540, 4541, ktoré časti zodpovedaj
\'vIVClI"en)'1l1C-KN pozemkom parc. Č. 2467/19 a 2467/20 a sú zakreslené
',()(,7?769-131/09
ako diely Č. 3 a 4, a sú špecifikované
vods. l tohto
1 IIlllIlllCi tento
nehnuteľný
majetok od predávajúceho
kupuje a zaväzuje sa
I, I.llé,!L!CCmU
dohodnutú kúpnu cenu.

LI\lOVO
v GP L.
článku.
zaplatiť

1/10 nd časti E-KN pozemku
parc. č. 4547/501,
ktorá časť zodpovedá
novo
xvivorenému
CKN pozemku parc. č. 2467/25 a je zakreslený
v GP Č. 366727(í913 I/U9 ako diel Č. 9 a je špecifikovan)! v ods. 2 tohto článku.
Kupujúci> tento nehnuteľný
majetok od predávajúceho
kupuje a zaväzuje sa zaplatiť
predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu.
I/IO na časti E-KN pozemku
parc. č. 4547/502,
ktorá časť zodpovedá
novo
vytvorenému
C-KN pozemku parc. Č. 2467/24 a je zakreslený
v GP Č. 36672769131/09 ako diel Č. 8 aje špecifikovaný v ods. 3 tohto článku.
KUPUjLlci tento nehnuteľný majetok od predávajúceho
kupuje (l zaväzuje sa zaplatiť

predávajúcemu

dohodnutú

kúpnu cenu.

II.

•

KÚpna cena.

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 9,68 €/m2, čo pri výmere :
5.13 -. 7.78 +0,20 + 8,10 m2 spolu 21,22 m2 predstavuje
kúpnu cenu 205,31 € slovom
dvestopäť Eur a 31 centov.
Kúpna cena je splatná do 30 dní od podpísania tejto zmluv)'

poslednou

70

zml uvných strán bezhotovostným

prevodom na bankový účet predávajúceho,
Za dátum úhrady sa považuje dei'! odpísania

veden)! vo VÚB, a.s., Č. účtu: 1153949342/0200.
kúpnej ceny z účtu kupujúceho.
III.
Vyhlásenie

o zmluvnej

voľnosti.

týmto vyhlasuje,
že predávaná
nehnuteľnosť
mu patrí titulom podielového
spoluvlastníckeho
práva, že ju nepredal, nedaroval a ani nijako inak nescudzil, že na ne,
neviaznu dlhy. ťarchy, vecné práva a bremená, záložné práva a ani iné práva tretích osôb.
/I11IU\'llé strany
vyhlasujú. že ich zmluvná voľnosť nebola nijako obmedzená,
Predávajúci

IV.
Osobitné

,

dojednania.

/

:lilll\,lll: Slr~ll1) sa dohodli. že všetky náklady vzniknuté s vyhotovením
tejto zmluvy a návrhu
'II
,kl,lll <l náklady vzniknuté
platením správnych poplatkov znáša kupujúci.
.uluvné
I

strany

vyhlasujú

ze súhlasia

:;llk)'l1li zmenami vykonanými
l'I:;[J"(1
nehnuteľností.

\

s výmerami,

priebehom

GP č. 36672769-131/09

hraníc, zmenou druhu pozemku
a súhlasia

aby boj GP zapísan)! clo

.uluvne
; II

strany

rcsného

vyhlasujú,

že sú si vedomé,

úradu Ružomberok,

že sú viazané

katastrálneho

odboru

týmto

o povolení

úkonom

až do rozhodnutia

vlastníckehe;

vkladu

práva do

podľa tejto zmluvy.

i..uustra nehnuteľností

1./

<mluvné

týmto

strany

katastrálnom

I,užomhelok,

nehnuteľnosti
ich mene

podľa

vykonával

prípadných

splnomocňujú

odbore,

tejto zmluvy.
všetky

opráv preklepov

kupujúceho,

návrh

Zmluvné

potrebné

aby v ich mene

na vklad

právne

úkony

alebo chýb v zmluve.

práva

splnomocňujú

súvisiace

Kupujúci

úrade

na Okresnom

vlastníckeho

zároveň

strany

podal

do katastra
aby v

kupujúceho,

s vkladovým

konaním

toto splnomocnenie

vrátane

pnjima.

v.
Návrh a zápis.

Zmluvné
•

strany

Ružomberok,
podľa

katastrálny

tejto

zmluvy,

rl vykonateľnosti
nehnuteľnosti

na novom

sa dohodli,

že kupujúci

odbor
kde

návrh

na vklad

predávajúci

dovolí

rozhodnutia,
\ prospech

podá

ktorým

bude

kupujúceho,

v mene

zmluvných

vlastníckeho

práva

a kupujúci

požiada,

povolen)'

vklad

strán

na Okresn)!

do katastra
aby

vlastníckeho

po

úrad

nehnuteľností
právoplatnosti

práva

do katastra

bol

LV pre kat. úz. Lisková,

Obec Lisková,

okres Ruomberok

vykonan)!

tento

z.ip is :
v čnsii

vpísaný

ll, -,- L

V -

MAJETKOVÁ

PODSTATA

pozemok:
PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálne]

trvalé trávnaté
trvalé trávnaté

2--167/::0

v časti 13- LV -

VLASTNÍCI

mape

porasty
porasty

A INE OPRi-\' VNENÉ OSOBY

Vlastník
Vodárenská

spoločnosť

Pri Váhu 6. 03406

IČO:

36672

Spoločnosť
Č. I0545/L

l

II

a.s.

Ružomberok

271

zapísaná

spoluvlastnícky

Ružomberok,

v obchodnom

podiel:

registri Okresného

súdu v Žiline v odd. Sa. vložka

77/960

'ľi\JZC l-lY
bu, vapisu

_--------,-

.-.:..»<

----

;..-

.r.; n o vo m L\!

".~ ,",' kal.
li'
~

UL.

Obec Lisková,

Lisková,

o kres Ružomberok

vykonan)'

tento

'dpis:
1-\ - LV-

\ časti

MAJETKOVÁ

P/\RCEL,A

2467/25

v časti 8 -

r ~V

registra

"C" evidovaná

na katastrálnej

mape

trvalé trávnaté porasty

2

-

PODSTATA

VLASTNtCI

A INÉ OPRÁVNENÉ

OSOBY

Vlastník
Vodárenská spoločnost' Ružomberok,
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
reo 36672 271

as

SPOlOČI10Sťzapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd, Sa, vložka
č,

I

spoluvlastnícky
\I

casli

C - LV -

podiel:

1/1 O

l"ARCHY

t

Il

I0545/L

bez zápisu
lia

novom

LV pre kat. úz. Lisková,

Obec Lisková,

okres

Ružomberok

vykonan)'

tento

z,ípis :
l'

c.isu ,,\ -. IV -

IvlAI LTKOV Á PODSTATA

PARCELA
f'~_'r'x'ino (::1.$'/0

V/i'ncra

\' ..n2

SI

IJ é8Sli

13 - L V -

r e q is.t.ra "C

H

OH;.'; p(ilft.rr"dU..f

~~~~

evidovaná

...SpÓSDb

\'YU1:. p.

na katastrálnej
UnÚC:SL

pOZDJllku

mape
Prŕ:l'/:.1/1ilf.;JO

Us: (na,:'::)' _C\r1;i; (;I).;''}

trvalé trávnaté porasty

VLASTNíCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Vlastník
Vodárenská spoločnosť Ružomberok,
Pri VZihu 6, 034 06 Ružomberok
1(~O: 36672 271
Spoločnost' zapísaná

a.s.

v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v..odd

Sa,

>'1

ložka

č, 10545 'L

Str"na

S z6

-'l _-- /

•

spoluvlastnícky
v časti C - L V -

podiel:

1/10

tARCl-IY
bez zápisu

VI.
Záverečné

1.

·3
\

ustanovenia.

Zmluvné stran)' vyhlasujú, že súhlasia, aby ich osobné údaje boli použité pre potreby
!.'\lickllCie a registrácie ria Okresnom úrade Ružomberok, katastrálnom
odbore.
Táto zm Iuva nadobúda právoplatnosť
dňom jej podpísania. Vecno-prá vne účinky
nastáva] ú dňom právoplatnosti
a vykonateľnosti
rozhodnutia
Okresného
úradu
Ružomberok, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva clo katastra
nehnuteľnosti
podľa tejto zmluvy.'

3. Zllllllvn~

strany

vyhlasujú,

že si ZJ111uVll

súhlasu ju slobodne a dobrovoľne

prečítali,

jej obsahu rozumejú

cl na znak

podpisujú.

/-

///'

/

/)

/

/:;,. L
.:
/Y/

."

//,

~

------------------------------------------

I

)

~:~_.-

,Kupujúci
I
\
I
rI,-\

\

,-.~
!

",.

\

S:rand 6 z 6

