
Kúpna zmluva

Lubica j vanišová, rod. Macková

trvale bytom Chládková 2o:l012:)c, 1~1'I1()- !.'Ihovi\;sky, PSČ 616 OO
Česldl republika
Občianka (IUI·:t'1

\ 11(1;'\\.·\\:;1-::'\ ::IHl!oČ\Hl';[' l~l1:1.o11lbClťok,a.s.

hi \I :1111\ (I, () ).j Oú IZUŽOlll berok
I(··(). '(I (ľ/2271
:;I·,·I"'·!ltI·.ľ ;;qlisLlJlá v obchodnom registri Okresného súdu v Ziline vodd. Sa. vlozka
" III ;·1;1\ .

/.::.1 .•. ll!lk Juraj Čech, PhD. - predseda predstavenstva
Ing. Martin Motyka - člen predstavenstva.

I.
Predmet zmluvy.

Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností v kat. úz. Liskavá.

PARCEl Y rcgistra'''E'' evidované na mape určeného operátu

i \-.rc[-,'{j,_: C/SJ() \,'yrn(~r:.; 'ti [rl / Druh pozemku POvodne K.U. FOCt.H C. 1.../0 UllIJtJsr

»c zcn.hu

.; ~-J.í
G11 Or n a po da
725 Or ná pôda

o
O

k!·.'l'C SU zapisané na L V Č. 3935 pre; kat. úz. Liskavá, obec: Lisková. okres. Ružomberok j',:,

:,; ·~dC:I\'cl.i úceho pod B - l v spoluvlastníckom podiele : 19/96.

:dl'ICl;'ick<rn plánom č. 36672769-131/09 zo dňa 18.12.2009, vyhotoveným RGK. S.r.O.,
..,.:ck latrv 27. 03-1- 05 Ružomberok, IČO: 36672 769, úradne overeným Správou Katastra
i!:/\I!11berok dňa 14.42010 pod Č. 232/2010 boli z časti vyššie uvedených E-KN parciel

vvt vorené nové C-KN pozemky:
/ L-KN pozemku parc. Č. -1-5-1-0- pozemok

o

C-KN parc.č. =>·i67/19 u vvrnere GI m.



;' 1""lllktl 1):lll' (' ·1,11 IH)/nl10k C-KN parc.č. 2'+67/20 (I vvmere 97 r~l

" , 1I:lll··1j()I~I~;I)' 1.1"1,\ jl' /:Ii';ll'~;IcII)' V GP ako diel Č. 4.

'.'1, 1;,I:lllíekcho p()die'lll Iq/% 11:111()\IOvytvorených C-KN pozemkoch predstavuje
i' II' '1()7/19 - 12J)() III

1',11'. l', .)4()7/20 - l (J.I () III'

I, 'III' i l vm to prcdúva kupujúcemu čisto a bez tiarch clo jeho podielového
! ,I'I.I:i:lllíliv~1 spoluvlastnícky podiel vo výške 19/96 na častiach E-KN pozemkov parc.č
l II' hli. ktoré časti zodpovedajú novo vytvoreným C-KN pozemkom parc. Č. 2467/llj

'II)//_~() <l sú zakreslené v GP Č. 36672769-131/09 ako diely Č. 3 a4, a sú špecifikované
,,, I,. .~ tohto článku. Kupujúci' tento nehnuteľný majetok od predávajúceho kupuje

I'.i/.lljl' S,I zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

II.
Kúpna cena.

:111111\'lll~strany sa dohodli na kúpnej cene vo výške 9,68 €/m2
, čo pri výmere 12.66 -+ 19.19

III .':!'() III 31,85 m2 predstavuje kúpnu cenu 308,30 € slovom tristoosem Eur a JO centov,
I: liPi!:! l'Cj~,l _je splatná clo 30 ciní od podpísania tejto zmluvy poslednou zo zmluvných strán
1),·..hotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho, vedený v Českej sporiteľni, as

(l() 7491063/0800. Za dátum úhrady sa považuje deň odpísania kúpnej ceny z účtu
l.upujuceho.

;:.,

HI.
Vvhľásenie o zmluvnej' voi'nosti.

1'",I;I\';ljúci týmto vyhlasuje, že predávaná nehnuteľnosť mu patrí titulom podielového
i l" .luvlasrnickeho práva, že ju nepredal, nedaroval a ani nijako inak nescudzii, že n.. ne]

j:I/llll dlhy, ťarchy, vecné práva a bremená, záložné práva a ani iné práva tretích osôb
, l'I\liI~ str:!l1)' vvhlasuiú. ze ich zmluvná voľnosť nebola nijako obmedzená.

IV.
Osobitné c10Led!1:1llia.

I" .·I!I ~'lr:\11ysa dohodli. že všetky náklady vzniknuté s vyhotovením tejto zmluvy a návrhu
11:,,1 :1 náklady vzniknuté platením správnych poplatkov znáša kupujúci.

Iii III :;tl',l!1)' vyhlasujú že súhlasia s výmerami, priebehom hraníc, zmenou druhu pozemku
II .llli /ll1ťlwmi vykonanými GP Č. 36672769-131/09 a súhlasia aby bol GP zapisanv clo

, 'I'.! l'! 1I1',~I'i IUSLÍ,



,
) I

i".llllu\'né strany vyhlasujú, že sú si vedomé, že sú viazané týmto úkonom až do rozhodnutia
Okresného IIra elu Ružomberok, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností podľa tejto zmluvy,
4.1

Zlľ,[lI\'I!f~strany týmto splnomocňujú kupujúceho, aby v ich mene podal na Okresnom úrade
Ružomberok. katastrálnom odbore, návrh na vklad vlastníckeho prava do katastru
nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany zároveň splnomocňujú kupujúceho. abv v
ich mene vykonával všetky potrebné právne úkony súvisiace s vkladovým konaním vrátane
pripadných opráv preklepov alebo chýb v zmluve. Kupujúci toto splnomocnenie prijíma.

v.
Návrh a Úpis.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci podá v mene zmluvných strán na Okresný úrad

Ružomberok, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti
podľa tejto zmluvy, kde predávajúci dovolí a kupujúci požiada, aby po právoplatnosti
cl vykonateľnosti rozhodnutia. ktorým bude povolen)' vklad vlastníckeho práva clo katastra
nehnuteľnosti \ prospech kupuj úceho, bol na novom LV pre kat. úz. Lisková, Obec Lisková.
okres Ružomberok vykonaný tento zápis:

v časti /\ - LV·· IvJAl FTKOV Á PODSTATA

vl'iSctll) pozemok:

PI~RCEL.A registra ·'C" evidovaná nd katastrálnej mape

6-1
97

trvalé trávnaté porasty
trvalé trávnaté porasty

v časti n - LV - VLASTNíCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Vlastník
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Pli Váhu 6. 034 06 Ružomberok
icc . 36672271
Spolocnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odel. SeI. vložka
Č. 105-15'1_

spol uvlastnicky podiel: 19/96

'I'·;t: (' _. l \/ - t,\T~CI-IY



VL
Záverečllé ustanovenia.

J. !.lllluvné,strnl1Y vyhlasujú, že súhlasia, aby ich osobné údaje boli použité pre potreby
evidencie a registrácie na Okresnom úrade Ružomberok, katastrálnom odbore.

Táio zmluva nadobúda právoplatnosť clJl0111 jej podpísania, vecno-právne účinkv
Il,I>IÚ\il;Li dňom právcplatnosti cl vykonateľnosti rozhodnutia Okresného úradu
RUZU111hc!'ok, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľnosti podľa tejto zmluvy,

-úhl.rsuju slobodne a dobrovoľne podpisujú,
J. 7nllllvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, Jej obsahu rozumejú cl na znak

Predá vaj [ILi

/'-. ::')
.' , " 'f' \


