
 KÚPNO -  P R E D A J N Á  Z M L U V A 

uzatvorená medzi 

 

Strana predávajúca : Obec Gôtovany, so sídlom Gôtovany 45, okres Lipt. Mikuláš 

    v zastúpení starosta obce Jozef Cút 

    IČO 00315192 

    DIČ 2020581354 

    / ďalej v zmluve len predávajúci / 

 

 

Strana kupujúca :  Roman Líška, r. č. 

                                               Monika Líšková, r. č.  

    trvale bytom Gôtovany- Fiačice 81 

    / ďalej v zmluve len kupujúci / 

 

     

 

 

/ všetci účastníci sú slovenskí občania / 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

     

Obec Gôtovany je výlučným vlastníkom pozemku KN E 64/1, trvalý trávnatý porast  a KN C 

594/3, zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Gôtovany na liste vlastníctva č. 231.  

 

 

Geometrickým plánom č. 17/2018 - LM, vyhotoveným Bc. Petrom Griešom, bolo k predaju 

zamerané: 

 

parcela KN C 243/1 o výmere 91 m2 a KN C 594/5 o výmere 40 m2, zastavané plochy a 

nádvoria 

 

ktoré sú predmetom prevodu 

 

Celková výmera prevodu činí 131 m2. 

 

 

Čl. II 

Dôvod uzavretia kúpnopredajnej zmluvy 
 

Nehnuteľností opísané v čl. I tejto zmluvy sa prevádzajú do vlastníctva kupujúceho za účelom 

vysporiadania pozemku pod stavbou, ktorej je kupujúci vlastníkom. 

 

 

 

 

 



 

Čl. III 

Kúpna cena a spôsob úhrady 

 

 

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Gôtovanoch č. 195 zo dňa 28.09.2018, 

vychádzajúceho zo znaleckého posudku č. 22/2018, vyhotoveného Ing. Bohuslavom Babkom, 

Liptovský Trnovec 169, bola určená kúpna cena za vyššie uvedenú nehnuteľnosť vo výške 

9,79 eur za m2, to je celkovou sumou 1282,49 eur, slovom tisícdvestoosemdesiatdva eur 

a štyridsaťdeväť centov. 

Suma bude po podpísaní zmluvy vyplatená na bankový účet obce Gôtovany. 

 

 

Čl. IV 

Práva k cudzím veciam 

 

     Predávajúci vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom kúpy nakladať, a že sa na predmet 

kúpy neviažu žiadne ťarchy, vecné bremená, záložné práva ani iné povinnosti, ktoré by 

obmedzovali predmet prevodu. 

 

 

 

Čl. V 

Návrh na vklad do KN 

 

     Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu prevodu pre 

kupujúceho s príslušnými vkladu schopnými listinami zabezpečí a predloží katastrálnemu 

úradu v Žiline, Správe katastra Liptovský Mikuláš kupujúci. 

 

     Po povolení vkladu vlastníckeho práva  zapíše sa na liste vlastníctva č. 943 pre katastrálne 

územie Gôtovany nasledovné :    

 

Časť A LV : majetková podstata 

                     parcela KN C č. 243/1 o výmere 91 m2, zastavané plochy a nádvoria 

                      parcela KN C č. 594/5 o výmere 40 m2, zastavané plochy a nádvoria 

                      

Časť B LV : vlastníci:  

                                      Roman Líška  narod.  

                                      Monika Líšková narod.  

                 trvale bytom Gôtovany Fiačice 81 

                                      spoluvlastnícky podiel: 1/1      

                                                        

                    Titul nadobudnutia : kúpno - predajná zmluva 

 

Časť C LV : ťarchy : 

                     Bez zmien. 

 

 

 

 



Čl. VI 

Poplatkové povinnosti 

 

Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že všetky poplatky plynúce z tejto zmluvy hradí kupujúci. 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

     Táto kúpno - predajná zmluva je platná dňom podpísania všetkými účastníkmi a účinná 

dňom po dni jej zverejnenia. 

 

 Účastníci sa dohodli, že splnomocňujú v prípade potreby opraviť náležitosti tejto 

zmluvy pána Jozefa Cúta - starostu obce Gôtovany. 

 

     Do dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva sú zmluvné strany svojimi právami viazané. 

 

     Kupujúci vyhlasujú, že im je známy stav predmetu kúpy a tento nadobúdajú v stave, 

v akom sa nachádza ku dňu podpísania tejto zmluvy, iné vlastnosti a vady predmetu kúpy si 

touto zmluvou nevyhradzujú. 

 

     Zmluvné strany vyhlasujú, že túto predajnú zmluvu uzatvorili slobodne, zrozumiteľne, 

vážne avšak nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie 

je ničím obmedzená, doslovne si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak, že sa jedná 

o prejav ich skutočnej slobodnej vôle ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

V Gôtovanoch 17.10.2018 

 

 

 

 

                

Predávajúci :  .............v.r....................                         Kupujúci : ................v.r.................. 

                           Obec Gôtovany                                                            Roman Líška 

                       zastúpená starostom 

                          Jozefom Cútom 

                          ..................v.r.................... 

 Monika Líšková 


