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xúpNl zMLUvA o pREvoDn vusrNícTvA NEHNUT§rNosTI
uzatvorená podl'a ustanovení § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb,

Občiansky zákonník v platnom znení

medzi;

predávajúci: Brhlík Karol r. Brhlí§
SR

(ďalej ako,,Predávajúci č. l")

Sabová Eva r. Brhliková,
Bratislava * Ružinov, SR

(d'alej ako,,Predávajúci č,2")

.rytom Modra - Harmónia č.3292,

bl,tonr Budovatel'ská l057/l I.

a

kupujúci: Obec Nižná Boca, 032 34 Nižná Boca č.3, tČO: OO: tSO+S

Zastúpená: Láni Jarosiav r. Lárri" zástupca starosttt obce.

Bytom 032 34 Nižná Boca l65
(d,alej ako ,.Kupujúci", d'alej spolu s predávajúcimi len ako ..Zmtuvné strany") uzatvára.iú túto kťrpnu zmluvu

o prevocle vlastníctva nehnutelhosti (d'alej len ako ..Zmluva")

l.

predávajúci č. 1 je podielovým spoluvlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa vkatasťálnom Území NiŽnáÁ
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Boca, zapísatrých na

LV parc.č. reg. ,,C" výmera v m2 druh podiel

1132 6211 354 TrvaIé trávne porasty 9/l0
lI32 6212 i5 Trvalé trávne porast}, 9"10

vedené na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, I{atastrálny odbor,

Predávajúci č.2 je podielovým spoluvlastnikom pozetnkov nachádzajircich sa

Boca, zapisaných na

LV parc.č. ř€. ,C" výmera v m2

354
15

druh podiel
Trvalé trávne porasty lll0
Trvalé trávne porast,v l/10

Trvalé trávne porasty 9l10
Trvalé trávne porast.rl 9l10

podiel v m2

3 18,60
13,50

v katastrálnorn územi Nižná

podiel v m2

35,40
1,50

3 18,60
13,50

35,40
1,50

vedené na Okresnotn úrade Liptovský Mikuláš. Katastráln;, odbor.

II.

predávajúci č.1 predáva aKupujťrci ktrpuje do vlastníctva rrasledt{úce pozenrky nachádzajirce Sa

v katastrálnom rlzemí Nižná Boca
LV parc.č. reg. r,Cu výmera v m2 druh predávaný podiel predávaný podiel v m2

1132 62/I
1132 6212

1132 6211

1132 6212

1132 62lI
1132 6212

354
l5

vedené na Okresnotrl ťrrade Liptovský Mikuláš, Katastrálny odbor.
predávajúci č. i teda predáva u t<upuj,i"i kupuj e do vlastníctva celkom 33 2, 1 0 tn2 pozenrkov.
predávajťrci č,2 p..,láuu a Kupujťrci kupuie do vlastníctva nasledtrjťrce pozernky nachádzajúce Sa

v katastrálnom území Nižná Boca
LV parc.č. reg.,,C(' výmera v m2 druh predávaný podiel predávaný podiel v m2

354 Trvalé tlávne porasty

l5 Trvalé trávne porasty
1/10

1/10

vedené na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, Katastrálny odbor.
predávaiúci č.2 teda predáva á Kupujťrci kuprrje do vlastníctva celkom 36,90 nrz pozemkov.

III.

Znrlttvné strany sa dohoctli na kúpnej cene 3,32 EUR za llleter štvorcor'ý prevádzaných pozerrrkor'. Celková

kírpnacerraprePredávajúcehoč,l,zaprevádzanépozernkyuvedenévtejtozmluve.scelkovou prevádzanou

výinerou 332,10 rn', 1e 1102,58 EUR, slovom: Jedentisícstodva E,UR a pát'desiatosem centov. Celková kúpna

cena pre Predávaiúcelto č.2, za prevádzané pozenrky ilvedené vtejto zmluve, s celkovou prevádZanOU

vyrneiou 36.90 m], ie 122.5I Eur, slovom: Jedenstodvadsaťdva EUR a páťdesiatjeden centov. Predávajúci č.1

apredávajťrci č.2 potvrdzujťr svojinri podpisnli tejto zrnluv1,,žeptevzali celé svoje vyššie uvedené kťrpne

ceny, v hotovosti, do vlastnýclr rúk.
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IV.

Predávajúci ručia za právny stav predávaných. nehnutelností a ich vlastníctvo, Vyhlasujú, že na

nehnutel,nostiach neviaznu ziuan. ťarchy ani dlhy.Krrpujúcemu je stav týchto nehntrtel'ností

z osobnej prehliadky a preberá ich v stave, v akom sa nachádzajú pri preclaji,

v.

zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k preváózaným pozemkom v prospech

Kupujúceho, nu ot esn} Úad Liptovský .M,ikuláš, 
Katastrálny odbor, podá samostatn€ Kupujúci, Trovy

spojené s podanírn Navrhu na vklacl vlastnlckeho práva do katastra nehnutel,nosti, zaplati Kupujúci,

VI.

Predávajúci v plnom rozsahu splnornocňujú, Lániho Jaroslava,

032 34 Nižná Boca 165, ná odstiánenie vsěttlicrr pripadných nedoslatkov 
" 
o:i:,1ť:ť:"Š,T

Iiffi,ň"Ří *rir."]ái,'ř"*"iŇ áau"1 t,"É ;i,rŘ",,:{: 1ť:::. ::::,:::::;, :"iH:;
ffi#ř#;,rrr" á" t",á".a nehnutéťností. Láni Jaroslav splnomocnenie v plnom rozsahu Prijírna,

predávaných
dobre znát-try

. bytom
Okresnom
na vklad

VII.

Táto Zrnluva je platná dňom podpísania Zmiuvnými stranami, nrieo1 11]::::*.,^'I"::::::":.l":,rŤ"Tl"ií;jTiil')li*liffiňffi ffiil"'" fi''*;'tl;|".*i,."í_"i:":::,::::,::l^|j,::]lTl,::::,:i1,:::
ŽÍť.ij'*'jiJ.JÍ,rXi,i')n" povinne zverejňova'ná zrnluva a itčinnosť naclobúda clriorn nasleclrrjúconr Po dni

zverejnenia v zmysle §47a ocls, 1 Občianskeho zákonníka,

T;i:;:'i:;;",Ěř;iJ," §lss-u nu,l:9"j{..iii 9p,i":,\,1:.,_i:ť:::r"^Ť_::}::_T":"::|1::;
ÍTj|u:1ň.ffiJr'""ň#;; iap*" 

"r"*i"i§"r, 
á ;ny"r, práv k nehnuteťnosti v mení neskoršich PredPisov,

- -:L^1:^a-.^ ., \I:;_^: P^.i ň §?/'

ffir;:ffi:,i;ffiffi;rn5*ifiu,.ili.ra urn"onínr obecného zastupiteťst'a v Nižnej Boci č,53i20i4

zo dňa |2.08.2014.
TátoZmluvajevyhotoverrávpiatichrovnopisocit.Znrluvnéstranysai:P*i]'::.*:1:]":.*.'o.dnéznreny

" 
ořo.ňió;" ž;l;". musia uyt v písomnej forrne. podpísané všetkýni zmluvný,rrri strallaml,

^l: ^.^i", ,.l-,i ^"rr lrrr .}ffii§Hi;:ilii;;j;""; i*r"i" ,i oi.i.i,uti, zrnluve porozumeli. nrajú plnú právntl sPósobiiosť na
{ ^,^;^.,., .,i áncfotnňno rrnzrlrlritel'né

Í#i.j}:-ilil'rť'ior#J;,"r*o*""*;;llu;y'nakladat,, 
ztnlrtvné prejavy sú dostatočne zrozurllitel'né

. -.r-- - :--,.-^l^^_.',,,,.,oÁr.ícqnei fnrtne;'#ř, Xi:;ň;fi;;;;i":.lt,".a."na u prauny úkon.je r_rrobený v pre<lpísanej fortrre,
L^- -l.,,tl.nllÁhn a y

il",:i?;:li.#;il,}'Ji;;ff;j;;; ;J;;;i*;.Jit" o uazn., ůe, ,t utt oueho a právneho otn1'lu, nie
|,, --.^::*| _^i^;--; ao +aitn

ÍŤi:iliili}ifi;l nevýhodných podmienok, čo zrnluvné strany potvrdzujťt svojimi PodPismi na tejto

Zmluve.

Dňa 28.08.2014

Kupuiúci; ,?d
Obec Nižná Boca
Zastťrpená:
Láni Jaroslav, zástupca starostu obce

Predávajúci :

Brhlík karol

Sabová Eva

g?ned

§l'


