
Kúpna zmluva 

Článok I. 
Zmluvné strany: 

Predávajúci: Obec Liptovské Revúce 
IČO: 00315478 
Sídlo: Stredná 386, 034 74 Liptovské Revúce 
štatutárny orgán: Ing. Miloš Kuriš, starosta obce 
Slovenská právnická osoba 

(ďalej aj „predávajúci") 

a 

Kupujúci: 
U Vincent KORČEK, rod. J 

Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Trvalý pobyt: Liptovské R e v ú c e B 
štátne občianstvo: Slovenská republika 

a manželka 

2.1 Marta KORČEKOVÁ, 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Trvalý pobyt: 
Štátne občianstvo: 

rod. Praženicová 

Liptovské Revúce 
Slovenská republika 

(ďalej aj „kupujúci") 

uzavierajú túto kúpnu zmluvu: 

článok II. 
Predávajúci je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľnej veci nachádzajúcej sa v Obci Liptovské 

Revúce, ktorými je pozemok Parcela registra „E", pare. č. 331/5, výmera 665 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria, zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Žiline, Správy katastra 
Ružomberok na Liste vlastníctva č. 4259, vedeného pre Obec Liptovské Revúce, kat. územie Lipt. Revúce. 

Geometrickým plánom na určenie vlastníckeho práva, Vyhotoviteľ Geopris, spol. s.r.o., Rudlovská 
cesta 6 1 , Banská Bystrica, číslo plánu 30228701-142/2011, úradne overeným Správou katastra 
Ružomberok dňa 13.07.2011 pod č. 366/2011 , bol z pozemku E-KN pare. č. 331/5 zameraný pozemok 
znázornený v Novom stave ako pozemok C-KN pare. č. 312/1 o výmere 15 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria. 

článok III. 
Predávajúci Obec Liptovské Revúce touto zmluvou odpredáva kupujúcim Vincentovi Korčekoví a 

Marte Korčekovej do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov pozemok v Obci Liptovské Revúce, 
ktorým je: 

Pozemok Geometrickým plánom na určenie vlastníckeho práva, Vyhotoviteľ Geopris, spol. s.r.o., 
Rudlovská cesta 6 1 , Banská Bystrica, číslo plánu 30228701-142/2011, úradne overeným Správou 
katastra Ružomberok dňa 13.07.2011 pod č. 366/2011 znázornený v Novom stave ako pozemok C-
KN pare. č. 312/1 o výmere 15 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý bol zameraný z 
pozemku E-KN pare. č. 331/5, zapísaného v katastri nehnuteľnosti Katastrálneho úradu v Žiline, Správy 
katastra Ružomberok na Liste vlastníctva č. 4259, vedeného pre Obec Liptovské Revúce, kat. územie 



Lipt, Revúce. 

(ďalej aj „predmet prevodu") 

Predávajúci predáva a kupujúc i kupu jú predmet prevodu tak ako stoji a leží, so všetkými 
súčasťami, ktoré podľa svojej povahy k hlavnej veci patria a nemôžu byť oddelené bez toho, že by sa tým 
vec znehodnotila a s celým príslušenstvom, ktoré patrí vlastníkovi hlavnej veci a je ním určené na to, aby sa 
s hlavnou vecou trvalé užívalo. 

Článok IV. 
Dohodnutá kúpna cena, predstavuje sumu 3,70Eur / slovom tri eurá a sedemdesiat centov/ za 

jeden meter Štvorcový prevádzaného pozemku. 
Spolu teda kúpna cena za 15 m2 prevádzaných pozemkov predstavuje s u m u 55,50 Eur {slovom 

päťdesiatpäť eur a päťdesiat centov), ktorá bude kupujúcimi vyplatená do pokladnice predávajúceho v 
hotovosti do troch dní od podpise tejto zmluvy. 

článok V. 
Súhlas s prevodom pozemkov podľa tejto zmluvy vyslovilo obecné zastupiteľstvo Obce Liptovské 

Revúce Uznesením č. 19/2012 zo dňa 20.01.2012. 
Účastníci tejto zmluvy ďalej vyhlasujú že si vzájomne nezamlčali žiadnu podstatnú skutočnosť 

majúcu vplyv na platnosť tejto zmluvy, vzájomne sa oboznámili so stavom v ktorom sa predmet prevodu ku 
dnešnému dňu nachádza a v ktorom kupujúci prevádzanú nehnuteľnosť do svojho vlastníctva preberajú. 

článok VI. 
Kupujúci nadobudnú vlastníctvo predmetu prevodu vkladom do katastra nehnuteľnosti Katastrálneho 

úradu v Žiline, Správa katastra Ružomberok. 
Účastníci zmluvy navrhujú, aby boli práva k nehnuteľnostiam dotknuté prevodom podľa tejto zmluvy 

zapísané vkladom do katastra nehnuteľností, Katastrálneho úradu v Žiline, Správy katastra Ružomberok. 

Článok VII. 
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva pre potreby správy katastra a po 

jednom pre každú zmluvnú stranu. 
Účastníci tejto zmluvy vyhlasujeme, že táto zmluva, ktorú sme si pred podpisom prečítali a jej 

porozumeli, sa zhoduje s našou vôľou, že sme ju neuzavreli v tiesni, za nevýhodných podmienok a preto 
sme ju znakom súhlasu vlastnoručne podpísali. 

V L ip tovských Revúcach, dňa 23.09.2013 

predávajúci kupujúci 

I: 
Obec Liptovské Revúce Vincent KORČEK 

Marta KORČEKOVÁ 


