
Kúpna zmluva

ll/,I\I\:ta ni/šic uvedeného clľ],l
J11l'd/i :

1\lária Simúnod. rod, Šlrbino\'ú

trvale' bvtorn 034 gIl .isková n-l-
občianku SR/HJ

h: tJ P II i úc im :
V()dúľl,:n~kú spoločnost Ružomberok. ,\.:-;,
hi Vah II 6. O~-+ 06 RU;l,OJ1lbcrok
1(0: .lC>672271
Splll()l'lllhľ ;<Ipisaná v obchodnom rcgi~tri Okl'CSIl':!1o <ú.lu \ iililll' \ lidtl. " ,. \ I(Jik"

c 105 15 1

1:1St. : .ll ll )r. ,Iu raj (ceh. PhD, predseda prcdst:l\CnSl :1
1111,;. Martin Motvka - člen prcdsta. \..'11:-;1\,1.

l.

Predme! zllllun'.

l.
J>r\..'cL!\':liľl(':ljc potliclový m xpoluvlastnikom nehnuteľnosti \' kal. LI!., l.iskova :

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu

Parcelné: cisto Vynrera v ni? Druh pozemku Pôvodne k ú, Poter c. UO 1''11.'''':

376 Or-n a poda o

kliJj'Ú;,' ;,lpí":lIlÚ Il,\ I.V Č. ll) ::: pre kat. lti, l.isl.ová. obec : l.iskovú. okres : l~lI;llll1h\..ť(lk I~d

pJ\.'d:I\:ljliClI pod I ._:=; \ sp\lILl\ lasuuckorn podiele: 1/1:::,

2.1

Gcomcirick vm plánom č, 36(lT2769-131/09 1,0 dl;,l lX.12.2()()(). vvhotov cným I~(ik. x.r.o..
\ Llk I,llr:' 27. 03-1- ()) Ruvornbcrok. IČ'(): 36672 76<). úradne overeným Správou k,lt,l\tr,l
Ružomberok dll,l 1-J..-12()1() pod č, 2J:2/~Ol() hni I.časli \'yššic uvedenej L-l\.\ p~ll'l',;l:

\'\l\'m\..'n)' 11()\'~' (,-K~ P()/l'llh)k parc.č. 2-1-67/:, o výmere 1-1-4 11l~. trvalé trÚ\ 11:ll0 1)(11',1:-[:-.
kl\"'~ je I.<lkrc:-;kn)' v Cj P ako diel č.I. Výmera spoluvlastníckeho podielu I 12 11a novo

. ..,
vytvorenom C-KN POí',CIl1ku predstavuje 12 1l1-,



.., t

.v.:

Prcdavajúca tvmto preda. il kupujúcemu čisto (I bez tiarch clo jeho podielového

spoluvlastnictva spoluvlastnícky podiel vo výške 1/12 na časti [-](N pozemku parc.č. -\552
ktorú časť zodpovedá novo vytvorenému C-KN pozemku parc. Č. 2467/3 a je zakreslená v (~p
č.36672769-131/09 ako diel Č. I a je špecifikovaná v odsv ? tohto článku. Kupujúci ento
nehnuteľný majetok od prcdávajúcej kupuje a zaväzuje sa zaplatiť prcdávajúccj dohodnutú

kúpnu cenu.

II.
KÚpna cena.

í'.I11ltl\·n~ stranv sa dohodli na kúpnej cene vo výške 9.68 e/m2� čo pri vvmcrc 1:2 nľ
predstavuje kúpnu cenu J J 6. J 6 E slovom jednostošcsmást hlr a J 6 centov. Kúpna CL'I1~\je

xplntnú do :JO dní od podpísania tejto zmluvy poslednou 1.0 zmluvných strún POŠ10\ Ol.

zloženkou. /(1 dátum úhr,ld:- ,,;I pm ažujc podanie pošte ej peňažne] LlllLl'Ilk:- na pošte.

III.
VyhlÚSCllic o zmluvllcj vol'nosti.

Prcdávajúca tvmto vyhlasuje. že predávaná nehnuteľnosť jej patrí titulom podielov cho
spoluvlastnickcho práva. j.c ju nepredala. nedarovala a ani nijako inak ncscudzi la. že nil nej

neviaznu dlhy. ťarchy. vecné práva a bremená, záložné práva a ani iné práva tretích osôb.

!.mlu\'né strany vyhlasujú. /,L' ich zmluvná voľnosť nebola nijako obmedzena.

IV.
'Osobitné dojednllnia.

l.I

/rnluvnc Slr,\I1\ sa dohodli. jc všetky náklady vzniknuté s vyhotovením tejto zmluvy il návrhu
11<1vk lad ~I náklady vvniknuié platením Sl rávnych poplatkov i',nÚŠ,1 kupujúci.
'1

Zmluvnó strany vyhlasujú že súhlasia s výmerami. priebehom hraníc. Zl11ellOU druhu pozemku

a všetkými zmenami vykonanými GP č, 36672769-131/09 a súhlasia aby bol CiP l,ilpíS(\Il~ do
kaíastm nehnuteľností.
,
J.

Zmlu, né xtranv vyhlasujú. 'i.e sú si vedomé. I,C sú viazané týmto úkonom al clo r()/.!:"L!11L11i'l
Okresného úradu Ružomberok. katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva clo

kala~lra nehnuteľnosti ])0&,1 tejto zmluvy.
V

lmlll\ né stran)' týmto splnomocňujú kupujúceho. aby \' ich mene podal na Okresnom lll':!lk

Ruzomberok. katastrálnom odbore, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľnosti podľa tejto IllllllV)', Zmluvné strunv zároveň splnomocňujú kupujúceho. (Ib:' \
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ich mene vykonával všetky potrebné právne úkony súvisiace s vkladovým konaním vrátane
pripadnvch opráv preklepov alebo chýb v zmluve. Kupujúci toto splnomocnenie prijíma.

V.
1Úvrh a zápis.

Zmluvné strany sa dohodli. LC kupujúci podá v mene zmluvných strán na Okresný úrad
Ružomberok. katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti
podľa tejto 1.J11IL1\y. kde prcdávajúca dovolí a kupujúci požiada. aby po právoplatnosti
a \ ykonutclnosti rozhodnutiu. ktorým bude povolený vklad vlastníckeh \ prava do kawslr,l

nehnuteľnosti \ prospech kupujúceho. bol na novom LV prc kal. úz. l.iskovu. Obec 1 isková.
okres Ružomberok \'yk,lI1all~ ll:nto "úpis:

l' Č'asti.\ LV- :vJJ\.IITKOV Á P()]) 'TATA

PARCELA registra "C" evidovaná na katas trálnej mape

'( •.l".·'Ieitl·~ t: _ ~ .,' ;..:_;~_rt,i'fU

2.J,ô7n 144 trvale trávnaté pomsty

\ L'lIsti nl\' - VI./\STNíc] A IN!'-: OPRÁ VNI':Nf: OSOI3Y
VI<1stník
Vodárenskú spoločnosť Ružomberok. a.s.
hi Váhu 6. 034 06 Ružomberok
Ic"O: :l() (,72 _71
Splll,'l'lll)'-,I' /<IpíSflnnv obchodnom rcgisui Okresného súdu \ lilillC v odd. \:1. ,I()íl:l
(, I ():,-!:' I.

spoluvlastnícky podiel: 1/12

\ cnst i C - LV -

VI.
Z:lvcrečné ustallovellia.

I. /ll1lu\llé stranv \yhldSI~.ili. I.C súhlasia. aby ich osobné údaje boli p()lI/.it,~ pre potrel»
evidencie u rcgisuúcic 11,\Okresnom úrade Ružomberok. katasu'álnorn odbore

') Táto zmluva nadobúda právoplatnosť dJ"lOl11 jej podpísania. Vecno-pravne účink ,
nastávajú dňom právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia Okresného úradu
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Ružomberok. kutasualncho odboru o povolení \ kladu vlastníckeho I r~!\~l lhl kllt,l~tr~l

nehnuteľnosti podľu tejto vmluvv.

J. /.ll1lu\"Ilé str,l1l: \) hlasujú. I.e si zmluvu prcčitali. JeJ obsahu rozumejú ~l na Ild,
súhlusu ju slobodne ~ldubrovoľnc podpisujú.

/

L

/

1tJil:.,'j ~ťi/'7l'f----ICl-r

Jlf h-C.u;)7:9j
j_/.J {<.Cťr<',- l.ľf

or i:!!--, OFJ C'_z,']
t= TC-· .1o!7
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