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K,upna znuuva
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i,c uv edcncho
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PrcdÚ'.'Hjúeiin

:

Lubomíra

Osadská, rod. Lukáčová

trvale bytom Čajkovského
občan SR/EL]

štvrť 3733/6, Martin, PSČ 036 08

Vodárenská spoločnosť Ružomberok,
Pri V8hu 6,03406
Ružomberok
LCO: 36672 271
Spoločnosť
Č.

zapísaná v obchodnom

a.s.

registri Okresného súdu v Žiline

v odd. Sa. vložku

I0545/L

Zast. : JUDr. Juraj Čech. PhD. - predseda predstavenst va
ing. Martin Motyka - člen predstavenstva.

L
Pr-cclru et zmluvy.

li

Prcdavajur i je podielovvrn

spoluvlastníkom

PARCELY

,J

.rc e!« ..: č:Sjr)

Vymerr. v

In

registra
2

nehnuteľností

"E" evidované

v kat. úz. Lisková

na mape určeného

611

Orná poda

72 lY

Or n a pôda

operátu

Povcdné

pruh pozemku.

:

k.u.

Počet

č,

UO

UnliCSI

o
o

na LV Č. 3935 pre kat. úz. Lisková, obec: Lisková, okres: Ružomberok IF:
prcd.. ··.~:iľlceh'J pod B - 5 v spoluvlastníckom
podiele
19/480 a pod B - 10
\ spoluvlastníckom
podiele 13/320.
'-;(()il1C\\j,:,!,\'111
planom Č. 36672769-131/09
zo dňa J 8. 12.2009, vyhotoveným
R.GK. S.LO ..
\j~,!( Tuu
'if 03~ O~ Ružomberok,
IČO: ]6672 7ó9, úradne overeným Správou Katastra

kl,:q-'.:<l: Z~lJ1::.:;al1é

;<_'.lž()mbc:ui; di'):! 14.-1.2010

pod

Č.

232/2010

boli zčasti

nové C-KN pozemky:
í' F-KN pozemku
parc. Č. 4540 - pozemok
uvalé trávnaté porasty. ktor)' je zakreslený v
z ) ..i J< pozemku parc. Č. 4S41 - pozemok
~.'\ .l. ll:" !1~!I~ ľ'()J(ISI\. klur)' je zakreslcn , \

vyššie uvedených

f-KN

parciel

\'\IV\li('llé

C-KN
GP ako
C-I<N
GP ako

parc.č.
die! Č.
parc.č.
die! č

246711 9 o výmere 64 m
3
2467/.:;'IJ (1 \)'!ll!:'!C 07 1'1
-l

:···1

l

· ' II' ';:[ 'il,oiu\lclstníckych

19/480 a 13/320 na novo vytvorených

podielov

C-KN pozemkoch

1'1' [hi:lnljc

2467/19 - 5.13 m2
2467/20 - 7,78 m2

I)(\I'C č,
parc,

Č.

podielovým

1'[ ·(I['l_Iťlcije

spoluvlastníkom

nehnuteľnosti

v kat. úz.

Lískova

:

PARCELY registra "E" evidovanú na mape určeného operátu
Vyrnera v m2
:',·l::;~;Ol

716

L I( '1:1je zapísaná na L V

Or ná póda

Umies:

O

1

3939 pre kat. úz. Lisková, obec: Lisková, okres: Ružomberok na
pod B - 4 v spoluvlastníckom
podiele:
1110 a pod B - S v spoluvlastníckom

Ili' '!:II:ijllceho
1""li,k

Povodne k.is. Počot C. UO

Druh pozemku

Č.

Ir2,

dňa 18.12.2009, vyhotoveným
RGK, S.I.O ..
,\ 1:lk I <Ili')' 27. 034 05 Ružomberok,
IČO: 36672 769, úradne overeným Správou Katastra
1\11/(lll1herok dňa 14.4.2010
pod Č. 232/2010
bol zčasti
vyššie uvedenej
E-KN parcely
2
\''''II'()IC!l)/ !lOV)' C-KN pozemok parc. Č. 2467/25 o výmere 2 m , trvalé trávnaté porasty. ktor)'

'''illlll'llick<m

planom

I" ,':rI,ll'skn\
'. "lli\'I:1
IJII'lI:

36672769-131/09

Č.

v GP ako diel

9.

Č.

<poluvlastnickycb

zo

podielov

1/10 a 1/2 na novo

C-KN

vytvorenom

pozemku

)

t.ivujc

1,20111-,

, /

'.'
1'1·,·(1;'1"
ujúciie

podielovým

spoluvlastníkom

PARCEL Y registra
\/ýrncra

'.I

Ililr:lll'

zapisaná

l'I\·t!;'I\/:I_iLlceho
l'II·li(·k

"E"evidované

v kat. úz.

Orná

Lisková

:

na mape určeného operátu
Pôvodné

Druh pozemku

rrl 2

H1

: ',.\ ; ...·.I(I?

nehnuteľnosti

k.tÍ.

Počet

c.. UO

Umies:
oozemsu

o

pôda

na L V č, 3940 pre kat. úz. Lisková, obec: Lisková, okres: Ružomberok
na
pod B - 3 v spoluvlastníckom
podiele:
1110 a pod B - 4 v spoluvlastníckom

112.

Č. 36672769-131/09
zo dňa 18.12,2009.
vyhotoveným
RGl<. s.r.o..
03·~ 05 Ružomberok, IČO: 36 672 769, úradne overeným Správou Katastra
1"I/.";II1)erok
c\i'íét 14.4.2010
pod Č. 232/2010
bol zčasti
vyššie uvedenej
E-KN parcely
2
.. I\IiI~I1:\ 1[0\) C-KN pozemok
parc. Č. 2467/24 o výmere
81111 , trvalé trávnaté porast).
I li'l\'jC zakreslen , \' GP ako diel Č. 8.

';"IIIIi.'llick\'1ll

plánom

'1;[1<'· ! .urv 27,

__<II[l'\:l
I':' d',ldl

spoluvlastnickych
l!j('

podielov

1110 a 1/2 na novo

vytvorenom

C-KN

pozemku

2

-+8.60111

1'11<!;'I\'(I_illCi iv:nto
I" .111'.l.rstnictva

predáva

spoluvlastnícke

i ~ '3~)n il 19/480
,'\)c'J"I\,'c!:lj(1

/:r!,ľ"skné

kupujúcemu
podiely

vo

čisto

a bez

tiarch

do

jeho

podielového

výške

parc.č.
4540, 4541. ktoré časti
11(1\'0 vvtvorcným C-KN pozemkom parc. č, 2467/l9 :1 ?467<20 n SU
\ CII) č 3(i6 72769-131/09
ako diel. Č. 3 cl 4. a SLI špeci Iil.ované
\ mk l
na

častiach

S-K T pozemkov

, l.uik u. Kupujúci
'1,1:llil· predávajúcemu

tento nehnuteľný
majetok od predávajúceho
dohodnutú kúpnu cenu.

kupuje

cl zaväzuje

If2 na časti E- KN pozemku parc. Č. 4547/50 l, ktorá časť zodpovedá novo
\ \'1 vorenému
C-KN pozemku parc. č. 2467/25 a je zakreslený v GP č. 36672769I ; 1/09 ako diel Č. 9 a je špecifikovan)'
v ods. 2 tohto článku.
l.upujúc:
tento nehnuteľný
majetok od predávajúceho
kupuje a zaväzuje sa zaplatiť
predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu.
II)

~I

1110 8 1/2 na časti E-KN pozemku parc. č. 4547/502, ktorá časť zodpovedá
110\0
vytvorenému
C-KN pozemku parc. č. 2467/24 aje zakreslený v GP č. 36672769! 3 1/09 ako diel č. 8 a je špecifikovaný
v ods. 3 tohto článku.
Kupujúci tento nehnuteľný majetok od predávajúceho
kupuje a zaväzuje sa zaplatiť
predávajúcemu
dohodnutú kúpnu cenu.

II.
KÚpila cena.

Zmluvné strany SL! dohodli na kúpnej cene vo výške 9,68 /m2, čo pri výmere:
5.13 + 7.n + 1,20 + 48.60 m2 spolu 62,71 m2 predstavuje kúpnu cenu 607,03 € slovom
šesťstosedem Eur a 3 centy. Kúpna cena je splatná do 30 dní od podpísania tejto zmluvy
poslednou zo zmluvných
strán bezhotovostným
prevodom na bankový účet predávajúceho.
vedeli<' \' Slovenskej sporiteľni. a.s., Č. účtu: 0061137895/0900.
deľl odpísania kúpnej ccnv z účtu kupujúceho.

Za dátum

úhrady sa považuje

III.
Vyhlásenie

1'lldÚ\él.lÚci týmto
l"dLl\ Iasinickeho

o zmluvnej voľnosti.

vyhlasuje.

že predávaná
nehnuteľnosť
mu patrí titulom podielového
práva.
že ju nepredal, nedaroval a ani nijako inak nescudzil, že na nej
111.'i.l/i1U dlhv,
ťarchy. vecné práva a bremená, záložné práva a ani iné práva tretích osôb.
·lldliVl1é SI\',1I1)' vyhlasuj Ll. že ich zmluvná voľnosť nebola nijako obmedzená.
IV.
Osobitné dojednania.

,111\ !\\: sl,·:m)' S8 dohodli. ie všetky náklady vzniknuté s vyhotovením tejto zmluvy a návrhu
,. ' i 1:111a núklady vzniknuté
platením správnych poplatkov znáša kupujúci.
J.,
. Ii

s výmerami, priebehom hraníc, zmenou druhu pozemku
nn . .ncnumi \ vko 11:111)'111i GP č, "6672769-131/09
L! súhlasia
ah: bul cr z'lJ'!<;<ll1)do
I II ' I\ uut,. !'Il o S L í .

,:,:lr,lIl>

vvhlasujú

že

súhlasia

1 I 11('"lrun: vyhlasujú, ze sú si vedomé,
1 "110h() úradu Ružomberok,
katastrálneho
iI,I:;II~1 nehnuteľnosti
podľa tejto zmluvy.

že sú vinzané týmto úkonom až do rozhodnutia
odboru o povolení vkladu vlastníckeho
práva do

, 1'1111('stľ~lll: [\'111tO splnomocňujú
kupujúceho.
aby v ich mene podal na Okiesnorn
úrade
',I',\1111[1I::lOk, katastrálnom
odbore,
návrh 11(1 vklad vlastníckeho
práva clo katastra
1I,llll\ltt'ľJ)(}stí podla tejto zmluvy, Zmluvné strany zároveň splnomocňujú
kupujúceho,
aby v
1(11 mene vykonával
všetky potrebné právne úkony súvisiace s vkladovým
konaním vrátane
IllíJ1élc1Il)lch opráv preklepov

alebo chýb v zmluve. Kupujúci

toto splnomocnenie

prijíma.

V.
Návrh

a zápis.

llllh.l\llé
strany sa dohodli,
že kupujúci podá v mene zmluvných
strán na OkreSI1)1 úrad
IZužol1lberok, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho
práva do katastra uehuuteľností
l)odľ,1 tejto zmluvy, kde predávajúci
dovolí a kupujúci požiada,
aby po právoplatnosti
d 1 vl.onatelnosti
rozhodnutia,
ktOť)1111bude povolen)' vklad vlastníckeho
práva clo katastra
nchnurclnosu
IIa novum
zápis

\ prospech
LV pre kat.

kupujúceho,

bol

úz. Lisková,

Obee Lisková,

okres

Ružomberok

vykonan)'

tento

:
iVIAfETKOV Á PODSTA TA

vpísuný

pozemok:
PARCEL.A,registra "C" evidovaná
SpOSOb !"yu1. p.

2-1()7, ,C)
~-l(1'2()
l'

časti

B - LV -

trvalé trávnaté
trvalé trávnaté

VLASTNÍCI

na katastrálnej mape
Urniosl. PQZ~~IlL~:U PriJv;l'l

'í/2J:rth

Lis: owP/

Druh en. a.

porasty
porasty

A INÉ OPRÁVNENÉ

OSOBY

\; iasmík

Voc!ólcnská spoločnosť Ružomberok,
Pti Váhu 6, 034 06 Ružomberok
IČ'O: 36672 271
Spoločnost

zapísaná v obchodnom

registri

a.s.

Okresného

súdu v Žiline v odel,

Sil.

vložka

č, I0545/L

spoluvlastnícky
spoluvlastnicky
':I:;li

C - I.V -

podiel:
podiel:

13/320
19/480

'IARCI-\Y

',(r.IIII

'I:

(J

vyhlasujú,

,,1,1\ IH_;'itr,ll1)
',I'

že SÚ si vedomé,

.ncho úradu Ružomberok,

, 11,1:11,1nehnuteľností podľa

'·"I!llll_:IOk.

katastrálnom

, l, mene

podľa

vykonával

1il 11':ld ných opráv

návrh

alebo

I

I

11Cl vklad

právne

podal

práva do

práva

clo

katastra

kupujúceho,

s vkladovým

abx v

konaním

toto splnomocnenie

I( upujúci

úrade

na Okresnom

vlastníckeho

súvisiace

úkony

chýb v zmluve.

I
l

až do rozhodnutia

vlastníckeho

S[r,111Y;','iI"()ve::i't splnomocňujú

Zmluvné

potrebné

preklepov

vkladu

"hl v ich mene

kUPU.iÚCl'Ij(),

odbore,

tejto zmluvy.
všetky

odboru () povolení

tejto zmluvy.

·1'1, Ilé :;11;111:-:\)l11to splnomocňujú
Wl'llllkľllOSlí

že '11'1Vi:I/:llll' týmto úkonom

katastrálneho

vrátane

prij íma.

V,
NlÍvrh a :t.;olpis.

u.luvné

strany

1'II.i,i)ll1berok,
1",,11';1 tejto

sa dohodli,

katastrálny
zmluvy,

. ,\ \ .narclnosti

odbor
kde

rozhodnutia.

LV pre kat.

IH)/OIl1

návrh
ktorým

kupujúceho,

podá

v mene

zmluvných

strán

na vklad

vlastníckeho

práva

dovolí

(] kupujúci

požiada,

predávajúci

" :111!ll<..'1'110S'í\0 prospech

'Ii

že kupujúci

bude

povolený

na Okresn)!

do katastra
aby

vklad

vlastníckeho

okres

Ružomberok

úrad

nehnuteľnosti

po

právoplatnosti

práva

clo katastra

bol

úz. Lískova,

Obec Lisková,

vykonan)!

tento

• :1 )1.'\ :

',I:

l!

\
'\

-

LV-

lVI AfETKOV

PARCELA

Á PODSTATA

registra "C" evidovaná

na katastrálnej

SpÓSiJO vvu . p.

'1',[1

:-\(,7

,C)

(i.i

trvalé trávnaté

porasty

~:.j(,7

20

In

trvalé trávnaté

porast)'

13~ L\!-

V LASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ
Vlastník
vodarcnská
spoločnosť
Ružomberok,
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
1('0: 36672
Spoločnosť
č,

, l! ' ' -- I. \' -

UOÚBS:' pozentk_ú

mape

PrDvn.i·

vn'an t.is: (.'wpy

cn.».

Dru!!

OSOBY
a.s.

271

zapísaná v obchodnom

registri

Okresného

súdu v Žiline

v odd,

SCI.

vložka

I0545/L

spoluvlastnícky

podiel:

13/320

spoluvlastnícky

podiel:

19/480

o'ARCHY
hc'/'

léípislI

't

II

l'

ŕ

t,

v casti

C -- i.\' - '

spoluvlastnícky

podiel:

spoluvlastnícky

podiel:

1110
1/2

tARCHY
bez zápisu

VL

,

I

Záve"ečné

I.

2.

3.

Zmluvné

strany

vyhlasujú,

evidencie

a registrácie

uxt anovcu

že súhlasia,

na Okresnom

iu.

aby ich osobné

úrade

Ružomberok,

údaje

boli použité

katastrálnom

pre potreby

odbore.

Táto zmluva nadobúda
právoplatnosť
dňom jej podpísania.
Vecno-právne
uastavaiú
dňom
právoplatnosti
a vykonateľnosti
rozhodnutia
Okresného
IZuz.ol11bcrok,

katastrálneho

nehnuteľnosti

podľa

odboru

o povolení

vkladu

vlastníckeho

práva

účinky
úradu

do katastra

tejto zmluvy.

Zmluvné
strany vyhlasujú,
že si zmluvu
prečítali,
súhlasu ju slobodne ct dobrovoľne
podpisujú.

;/

Jej obsahu

rozurneju

čl

na znak

-r----------------------------------------

Predávajúci

r

Kupujúci
_____
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