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l'iTlÍúvajúcolI :

trvale hyl(lIll T<lV:'II"'II::I.:1 ", Vlk:III()V:'I, pst' ()j;l ()7

obcinnku SIUI-:t I

a medzi:

Kupujúcim:
Vodárenská spoločnost' l, 11/,( 11II1icrok, a.s.
Pri Vúhu6, 034 OG 1\11/,()III\J(-mk

lCO: 36672 271
Spoločnosť zapísaná v o!Jl'II,,,III'lnl registri Okresného súdu v Žiline v odd, Sa, vložka
č, I 054.5/L

Z8St. : JUDr, Juraj (\:l:ll, PhD, - predseda predstavenstva
Ing, Martin IVI(ltyka - člen predstavenstva,

?:l týchto podmienok:

1.
Predmet zmluvy.

Iď

!lr,,'d:'!\ :ljll\.'élit' podielovým .':pidll\'lastníkom nehnuteľnosti v kat, úz, Lisková :

PARCELY [i:~Ji:3lra "E" evidované na mape určeného operátu

P",rC:í.',lnr: C.'s/o \tV!TJcra '/ nl.' u, ul: ,oOZefnXLJ Pôvodnú k,ll, Poi:ot č, UO Umiesi

o

ktnr:ljt' /ilPIS(lIl,l 11:1

prCdc1Vé1.iLICLlpod 1\
podiele 1/48,

,V (';i);X pre kat. úz, Lisková. obec: Lisková. okres: Ružomberok lia

') li ~;!lllILl\'lastnickQm podiele: 1/48 cl pod IS ,." 1 I V spoluvlastuickorn

} !

Gcomcuirkvm pl.uu nu l'. ;(1(ľ72769-131/09 zo dňa 18.J2.2009, vyhotoveným RGK. s.r.o.
'vLlk : :Il'\ ':7 (I ;·1 (l, 1~llil)lllhl'l'ok, IČO: 36672 769, úradne overeným Správou Katastra
Ruzombcrol, d/I:I 111)(ll() I\(ld l, 232/2010 bol zčasti vyššie uvedenej E-KN parccl-
\'ytvnl'l'll)' lil)\'\ (' 1\ N Il(l/"III(I\.: p<rIC.C, 2467/23 o výmere 112 m':>, trvalé trávnaté porasty.
1',Ll:I\ll: /~lkll'~':l'll\ \ (;1' :t!\II llil·1 č, 7, Y:ýmcld spuluvlastnickcho podielu 2/-f8 <1,'.:j8i'!:4~n
ll! i1',1\(', \'" !"f<!"'I,ll\ll (' :<f'·! !hl/cmku predstavuje 4,()7 ili".



;

'111<;1 týmto predáva kupujúvvuru 11::1<1 :1 il~'/ tiarch do jeho podielového
1l',lllid\él'Spoluvlastnícky podiel \,\1 \\;:1,1 '/Ii: II~I časti E-KN pozemku parc.c. 4546

, " ',1:1 /,odpovedá novo vytvorcncmu (' ·1: 1',11'<I;,I'lllkll parc, č. 2467/23 8 je zakreslená

"I', :1,(,72769-131/09 ako diel č, 7;1 jl':I"'I'ilikl'V<lIIÚ V ods, 2 tohto článku. Kupujúci

I" 11,llIllltcrn)1 majetok od prccl{lv:ljl'I\'\'j 1.11j1l1j~':1 'I.:W8ZUjC Sl! /élplatiť predávajúcej

, ,11111111kúpnu cenu,

II,

,111',11"':II~ln:,1 sa dohodli na kúpnej n:III' \11 v\";kl_' O,68 €/m2
, čo pri výmere 4,67 m2

I 1,1\111-'kúpnu cenu 45,20 E slovom šlyrids:1ľll;iľ lur a 20 centov, Kúpna cena je splatná

I, :11,1111ml podpísania tejto zmluvy poslednou /,ll zmluvných strán poštovou zloženkou, Za

11111111ulu.uly sa považuje podanie poštovej pcúužnej zloženky na pošte,

I ll.
Vyhlásenie o zmluvnej voľnosti,

'I' 11.1\:1[11',:1 ()'I1l(O vyhlasuje, že predávaná nehnuteľnosť jej patrí titulom podielového

1",111\1;1:;lllíckchu práva. že ju nepredala, nedarovala a ani nijako inak nescudzila, že na ne]

II' i:t,'.1111dlhy, (archy, vecné práva a bremená, záložné práva a ani iné práva tretích osôb,

,,,111\111"::(1:1Il) vyhlasujú. že ich zmluvná voľnosť nebola nijako obmedzená,

IV.
Osobitné dojednania.

,,111.111,'';il,lny sa dohodli. /,e všetky náklady vzniknuté s vyhotovením kjl() /lllluvv a návrhu
l! \'j 11I1 :1 nak lady vzniknuté platením správnych poplatkov Zll:I~" kupujúci

"II!'. [ll' stranv vyhlasujú že súhlasia s výmerami, priebehom hranic. zmenou druhu pozemku

Ilk)'l1li zmenami vykonanými GP č, 36672769-131/09 ,I súhlasia aby bol GP zapísan)' do

" 1,11':1nehnuteľnosti.

,1'1\ 1\1: ~;ll,lll:' vyhlasujú, že sú si vedomé, že sú viazané týmto úkonom až do rozhodnutia

I' ~ll"Il\1 L11Zlc!1lRužomberok. katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do

111,1nehnuteľností podľa tejto zmluvy,

III, III" siranv týmto splnomocňujú kupujúceho, aby v ich mene podal na Okresnom úrade
"II,n,)k katastrálnom odbore, návrh IlJ vklad vlastníckeho práva do katastra

,l,'lllllluslí podla tejto zrnluvv. Zmluvné strany zároveň splnomocňujú kupujúceho. abv \



,I 1111';llc vvkonaval všetky potrebné právne úkony súvisiace s vkladovým konaním \11;11;1111

1'1 Ip<lcl11)clll)pdv preklepov alebo chýb v zmluve. Kupujúci toto splnomocnenie prijuua

.'
V.

Návrh a zápis,

/lllIU\"J1é strany sa dohodli. že kupujúci pod,'1 v mCJlC zmluvnýcl: :,11;'111 Ilel Okresn)' úrad
I~užornberok. katastrálny odbor návrh IW vk LIt! vl.isuuckcho pr,'1 V,I d() katastra nehnuteľností
II\lclľa tGjlo zmluvy, kde prcdávujúca dovolí" k upujúc: PU/.idd'l. aby po právoplatnosti

;1 vykonateľnosti rozhodnutia. ktorým bude !lOVOlcllý vk 1;ld vlastníckeho práva do katastro
nehnuteľnosti v prospech kupuj úccho, bol 11,1novom LV pre kat. úz. Lisková, Obec Lisková,
okres Ružomberok vykonaný tento zápis:

v casti !\ - L V - fvlAJETKOV Á PODSTAT/\

" vpísaný pozemok:

PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape

2467/23 112 trvalé trávnaté porasty

v časti B - LV - VLAST ncr A INÉ oPRÁ \lNE É OSOBY
Vlastník
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s,

Pri Vúhu 6,03406 Ružomberok
reo 36672 271
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Í'.ililll' II lllld. '-.;1, vložka

Č. I0545iL

• spoluvl.istnicky podiel: 2/48

\ čí1sti (' -lV - j !\ rZCll Y
bez zápisu

Vl.

l. ZllllllVllé stmil)' vyhlasujú. j,c SIt!II,I:,i,I, uhy ich osobné údaje boli použité pre potreby
evidencie a registrácie 11;1Okl\.'Slllltll ľlr;l(k IZlI/,lltnberok, katastrálnom odbore.

; T:'t~(\ 7ľt1IIIVél n,'c\ll!lľld,l PI:'tvoplalll()::ť t!lúl1l1icj podpísania. Vecno-právne účinky

;1'I.,l:I·,~1Ilt dnom pi.ivnplarnosti ;t VyklJll;lkľllUSli rozhodnutia Okresného IIrad II



l~I:!\'lllhCľ()k. k(11(l~lr:illl"II'1 ,,,11111111II II\llllIL-Ilí vkladu vlastníckeho práva clo katastra
nehnuteľností podľu killl /.llillll'l'

3. í:'.mlll\'llé, strany vyhLI~lliľl.,i.(· ::i /llillll'll Plcčílali, Jej obsahu rozumej II él na znak

súhlasu ju slobodne (I dohl'ovlli'lH' IlIHI11I::lljl'l

!~/7
if'" \L-. y /'
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Kupujúci I. \
t'-~:~l .-~

~
_--;-7 <,

»>:-
Predávajúc a

Osvedčovacia doložka podpisov 1''-::.1/ lví {"
Podľa knihy na osvedčenie č ':.--:...T.!' r.: :..!..
túto listinu pred Obcou Vlkanová
vlastnoručne P(';1pj§~I/IU:nal-f?<:.dJlis-za-vl?stflýI

~~~~~~i~/~1f,f.t~j:/lf~!li1~~~~~~:~:~~::.::::·:::::::::::::::::
ktorého osobná totožnosť bola preukázaná
občianskym preukazom t ••}.(~ ••••~t..?;.{~.Jl.,í·r. .
Vo Vlkanovej dňa ~'...; Q.t-: .. i).1l!..I1. .~.--..··~;~·~·dl$;i·~;~~~~·~·ŕk····

r


