
Kú n a zm luva

d "

II

\,ld~lľ'-'ll~k~'\ spoločnosť l~lI)()mhL'l'()k, ~I.S.

J: I \'~"lll (l, ()].+ O(l l\lI)oll1hcľOk

,\ () ) (1 (l 7 '2 n I
"I'\>!O('ll\hl 1~ljlisal1,'1v obchodnom Icgi~lri Okresného Stillu v Žilinl' \ udd. s,:. \ !(líi,:l
Č. I():'I~ I.

/;1"1. .Illl)l' Jura] Cech, Phl). predsedu predstavenstva

Ill~ \1:1rtill vlotvk.: člen predstavenstva.

'~l \ ~~~ ),1 il!,IL'lll)k

!.

PARCEL Y rc'gistr0 "E" cvidovanc I ti mape určo nóho operátu

o

;:h ľ~,. .: 1;lpí";t,,,1 11;\ I \' Č. ,)2,) I pre kat. LI/:, Liskova. obec : l.ixkova. okres : IZu/,()ll1b,.'ľok :1.,

\):'d .: "i"ICl'llll )()t! n I S \ <po lux lastnickom podiele: 1/)4,

n . ,I,' :,1; [;11111[, c. ~'1I17:27(1\)-I~1 Ol) IU dňa 1,',1:220()<), vv hotovcnx rn I~(ik, S.I.l'.

'.' l\. I, '7 I)~'+ Il" !<l','dlllhl'l'ok, ICo: 3(167_ 760, úradne O\l'l'CII)'1l1 Spľ~I\Ol! 1~;\:Jq!'~1

:Z ;i.lllil!ll'I',)k II,"1;1 l-t,..!.2()]() pod l', 2J2/:2010 boli l, časti \'yššic uvedenej !--[(\ p:lI'CCi~

\"!\ 11".''1',; :11\\(' C-[(~ pO/el,lk~
)

,;(; 7,2(\ <i \ '. '11C,'\,.:21 111-,[1,\,;lIé tľÚ\'nall' POľ:IS[\, k \)1'): je \ (;1) /.,!kľ,':>l','il\ ,,"\1
1 I



parc.č 2467/27 () vvmcre 23 m2, trvalé trávnaté porasty. ktorý je v GP zakreslený ako
diel č, 11
parc, č, 2467/34 o výmere 51 m2, zastavané plochy. ktor)' je zakreslený \ (jp ako diel
č, 18,

Výmera spoluvlastníckeho poclic!u 1/54 na novo vytvorených C-KN pozemkoch predstavuje
vvrneru 1.75 111~,

"\ I
J"

Predávajúci tvrnto predáva kupujúcemu či 'to GI bez tiarch do jeho podielového
spoluvlasunrtva spoluvlastnicky podiel \'0 výške 1/54 na časti E-I<.N pozemku IXtrC,Č, -L54~
ktorú časť zodpovedá 110\0 \ \ tvoreným C-I N pozemkom parc, č, 2467/26,2467/27 GI 24ó7J3..j.
a sú zakre: lcné v UP č, ](J6 72769-1 J 1/09 ako diely Č. IO. II GI 18 GI Sl! špcci fikované v ods, _
tohto článku, Kupujúci tento nehnuteľný majetok od predávajúceho kupuje (l/.U\'ii/.,uje sa

zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu,

II.
KÚpna celia.

Zmluvné strany sa dohodli 11<1 kúpnej cene vo výške 9.68 /m '. čo pn V\'J11CIT I.r m
predstavuje kúpnu cenu 16.9..j. (; slovom šestnást' Eur a 94 cent. Kúpna cena je splatnú clo JU
dní o I podpísaniu tejto zmluv y poslednou zo zmluvných strún bezhotovostným prevodom na
bankov . učet prcdúvnjúccho. vedený v SLSP, a.s. č, účtu: 0056613287/0900, I.a dúium
úhrad sn považuje (kl') odpíxania kúpnej ceny 7, účtu kupujúceho.

III.
\'dliÚsellie o zmluvnej vol'nosti,

Preda. ujl'll,j 1\ mto vyhlasuje. že predávaná nehnuteľnosť mu patrí titulom podiclovcho

poluvlastnickcho pr<Í\'8,:lC ju nepredal, nedaroval rr ani nijako inak nescudzil. f.e na nej

ncviaznu dlhy. iarchy. vecne práva a bremená, záložné práva a ani iné práva tretieh osôb,

/mlu. 11l' :-;llltl1\ \:-hIaSlIjLI. !\.' ich zmluvnú voľnosť nebola nijako obmedzenú.

IV.
Osobitné dojednania.

I.

/mlu. Ilé str~1I1\ S,I dohodli. Il' všetky náklady vzniknuté s vyhotovením tejto zmluvy a ná. rhu

na vklad ~l 11úkl~ldy vzniknutc platcnim správnych poplatkov znáša kupujúci,
1

Zmluvné strany vyhlasuju :Ic súhlasia s výmerami, priebehom hraníc. zmenou druhu pozemku

3\Šclk~l11i zmenami vvkonunýrni UP č, 36672769-13l109 a súhlasia aby bol GP /.apísan~' du
k:!la~l!,(\ nchnutcľnostf.
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,11.\ I,' II iii.' .vhla-uiú. ll: xu si \ cdomé. IC ~lt \iLl!.llll" týmto úkonom <1/. do rozhoduutia

)Lľ~'-;Il~'i1u uruuu IZU/,tlllllk'I·\lk. katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastnickcho PI',\\'" clll

1"ltJ~Ir:1 nehnuteľnosti pod!',1 kjto /1111u\')',

I" I '. l'\' ,1:',111. :~ mio '1'II1\1111\ldllIjll kupujúceho. Jby \ ich mene podal na ()krC'iIHlI11 lll',llk

.{ '/.\ ll: ',-'.i..; k:I~:tStr.l'tl\1l11 odbore, navrh na vklad vlastnickcho prtiva dn k.unsua
'1:.111'1' ľI;dSlí pmll',t lL.ito zmlu , v. 71111ll\'lll~ strany zároveň plnomocňujú kupujúceho. ul»: \
,ll II, c. 1\.' \': kunuval \ ::;et"~ 1'\111'.bnc právne úkony .úvisiacc s vkladovým konaním \ ľ:\I'\I1\.'

P!'jp:l\iI,~ch \)pr:'I\ preklepov alebo chýb v zmluve. Kupujúci roto splnomocnenie prij imu.

/11,11I\ ,1'-' '-,[::111:,"'L1dohodli. /~. kupujúci ľ)\X!:1 v mene zrnluvnvch strún nl! Okľ,-'sll\' ur:«.
1~11i.()!11')\..'I\)k. k.uastráln. \ldhOl' 1)<'I\'I'h na vk lad vlastníckeho prúva do kutustra 11~'hllLllCI'J1()SI,

:r l'll\ II Ill!\ ~. k il' l11' 'd:'I\'(Ijt'Ici dovolí :1kupujúci požiada. ah~ po pľÚ\Opld nosti
. l .

. ll!';' '.-' l'.'í !11'l"QW 'h kunuúccho. bol 11,1novom I.V pl'C kat. úz. l.isk ovú. Oh 'c l.iskova.

,I, l' , "i )i:lh~T\ll, \'\ k 11:li1~ II nlo IÚpÍS :

, : l

• 'Ót ,

) , 11\'de lľ~'I\ n.itc pl>ľa~ly

I:, ,lll 11';1\n.ué pora,l~

I:, ,I 1\ ,111\: plochy,l

\'I,,\~ I íCI,\ II ľ: ()PI~/\ V0d':J'.:ľ~OSOI3'ľ
vlasuu],
\'llll:'\ľ(:ll~k,í spoločnosť Ružomberok. a.s.
P!'i \',',llll (l. 03-1- OG Ru;/ol1lbcmk

.' o : .16 h7'2 271
~;1ul('('I\lhl /<Ipisan,iv obchodnom n:gi~II'i Okrcsncho súdu \ iilin\.' \ odd, Sa. \ l'liL,

~ IU ~ l' I.
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Zúvcrcčné IIstano\'cnia.

/llllli\'11 ' ~lľLlIl\ \': hluxujú. ŽC súhlasia. tlhy ich osobne údaje boli pouíilC pre jl(lli'd''l:

_\ 'I',,:! "l'L'1 1I'~lL'i. 1l~1 Okresnom úrudc Ruvomberok. katastrálnom odbore,

l au: /1 111l\:1 n.nlobudu právoplatnost dňorn jej podpísania, VL'CI10-pr:'l\'11C účink\
l:l"tÚ\':I!U dnom pr.ivoplatnosti a vvkonatcľno-ai rozhodnutia Okľ\..'"l1éhu urudr.

1~lli()Ill:)l'rl)k. k:II:I:·.Ii':tll1chn odboru o pm o leni vkladu vlnstnlckcho PI':"\'<I do 1-.:"(""(1':1

',' • 1:1."!](l:;ti II ·dľ:. ','iIU vmluvy

/11:1 \ I~I,: stľ~lll~ \:- hlasujú. IC si zrnlu, U prečítali. ,IC.! obsahu rozumejú tt na 111(1!.:

ui Lxu iu slohudlll' ,I dobrox orne podpisujú,
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