KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 Občianskeho zákonníka (zák. 40/1964 Z.b. )
a

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
uzavretá v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka (zák. 40/1964 Z .b .)
medzi:
P redávajúcim i:
1. M iroslav M äsiar r.
a Jan a M äsiarová r.
obidvaja trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúci v 1. rade “/
2. M iroslav M äsiar r.
Trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúci v 2. rade “/
3. Jan a M äsiarová r.
trvalé bytom: I
- ďalej len „Predávajúca v 3. rade “/
4.

M artin Záň r.
Trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúci v 4. rade “/

5. Anna Záňová r.
Trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúca v 5. rade “/
6. Mgr. M ária Drengubiaková r.
Trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúca v 6. rade “
1. Ľudovít M acek
Trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúci v 7. rade “/
8. Jozef M acek
Trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúci v 8. rade “/
/“Predávajúci v 1. až 8. rade“ , ďalej spoločne označení aj ako „Predávajúci“/
a
Kupujúcimi:
1. OBEC ZÁZRTVÁ
so sídlom:
Stred 409, Zázrivá 027 05
IČO:
00315010
DIČ:
2020561906
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č .ú .:
SK45 0200 0000 0000 1762 7432
Zastúpená :
JU D r. M atúšom Mníchom - starostom obce
- ďalej len „Kupujúci v 1. rade “

2. Ing. M iroslav M acek r.
a M onika Maceková r.
obidvaja trvalé bytom: Dolina 163, Zázrivá, 027 05, občania SR
- ďalej len „Kupujúci v 2. rade “ /
/“Kupujúci v 1. až 2. rade“ , ďalej spoločne označení aj ako „Kupujúci“/
Povinný z vecného bremena:
OBEC ZÁZRIVÁ
so sídlom:
Stred 409, Zázrivá 027 05
IČ O :
00315010
DIČ:
2020561906
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č .ú .:
SK45 0200 0000 0000 1762 7432
Zastúpená :
JUDr. M atúšom Mníchom - starostom obce
- ďalej len „Povinný z vecného bremena“/
a
Oprávnení z vecného bremena:
1.

Mgr. Mária Drengubiaková r.
Trvalé bytom:
- ďalej len „ Oprávnená z vecného bremena v 1. rade "/

2. Marek Drengubiak r.
trvalé bytom:
- ďalej len „ Oprávnený z vecného bremena v 2. rade “/
/“Oprávnení z vecného bremena v 1. a 2. rade“ , ďalej spoločne označení aj ako „Oprávnení z vecného
bremena“/
(„ Predávajúci“ , „ Kupujúci“ , „Povinný z vecného bremena“ a „Oprávnení z vecného
bremena“ sú ďalej označení spoločne ako “ Zmluvné strany“, súhlasne prehlasujú a svojimi
podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu a Zmluvu o zriadení vecného bremena (ďalej len
„Zmluva“) na základe ich vážnej, slobodnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok.
ČLL
Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
1.1.
Predávajúci 1 ., 2. a 3. rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností evidovaných
Okresným úradom Dolný Kubín - katastrálny odbor a zapísaných pre k.ú. Zázrivá, obec ZÁZRIVÁ,
okres Dolný Kubín. na liste vlastníctva č. 2946. pod A - pozemok zobrazený ako parcela registra „C“
evidovaná na katastrálnej mape s vyznačením parcelného čísla 1968 - trvalý trávny porast
o výmere 996 m2 , pod B 19 na mená Predávajúcich v 1. rade vo veľkosti podielu 281080/338760-ín
k celku, pod B27 na meno Predávajúceho v 2. rade vo veľkosti podielu 830/338760-ín k celku, pod
B28 na meno Predávajúcej v 3. rade vo veľkosti podielu 830/338760-ín k celku, a na liste vlastníctva
č. 8570 , pod A - pozemky zobrazené ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
s vyznačením parcelného čísla 21248/1 - orná pôda o výmere 819 m2, 21248/3 - orná pôda
o výmere 989 m2 a 21248/5 - orná pôda o výmere 115 m2, pod B32 na mená Predávajúcich v 1. rade
vo veľkosti podielu 217280/338760-ín k celku, pod B35 na meno Predávajúceho v 2. rade vo veľkosti
podielu 32750/338760-ín k celku, pod B36 na meno Predávajúcej v 3. rade vo veľkosti podielu
32750/338760-ín k celku.

1.2
Predávajúci 4. a 5. rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností evidovaných
Okresným úradom Dolný Kubín - katastrálny odbor a zapísaných pre k.ú. Zázrivá, obec ZAZRI VÁ,
okres Dolný Kubín, na liste vlastníctva č. 8568, pod A - pozemok zobrazený ako parcela registra „C“
evidovaná na katastrálnej mape
s vyznačením parcelného čísla 4340/4 - zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 19 m2 , pod B8 na meno Predávajúceho v 4. rade vo veľkosti podielu 1/2-ice
k celku, pod B9 na meno Predávajúcej v 5. rade vo veľkosti podielu 1/2-ice k celku, a na liste
vlastníctva č. 8569, pod A - pozemky zobrazené ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej
mape s vyznačením parcelného čísla 4340/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2 a
4340/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, pod B9 na meno Predávajúceho v 4. rade vo
veľkosti podielu 1/2-ice k celku, pod B10 na meno Predávajúcej v 5. rade vo veľkosti podielu 1/2-ice
k celku.
1.3
Predávajúca v 6. rade“ je výlučnou vlastníckou vcelosti, podiel 1/1, nehnuteľností
evidovaných Okresným úradom Dolný Kubín - katastrálny odbor a zapísaných pre k.ú. Zázrivá, obec
ZÁZRIVÁ, okres Dolný Kubín, na liste vlastníctva č. 9911, pod A - pozemok zobrazený ako parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu s vyznačením parcelného čísla 21249/7 - orná
pôda o výmere 26 m2, pod B il na meno Predávajúcej v 6. rade vcelosti, podiel 1/1, na liste
vlastníctva č. 10152 , pod A - pozemok zobrazený ako parcela registra „E“ evidovaná na mape
určeného operátu s vyznačením parcelného čísla 21249/5 - orná pôda o výmere 262 m2, pod B8 na
meno Predávajúcej v 6. rade v celosti, podiel 1/1, a podielovou spoluvlastníckou nehnuteľností
zapísaných na liste vlastníctva č. 10151 , pod A - pozemky zobrazené ako parcely registra „E“
evidované na mape určeného operátu s vyznačením parcelného čísla 21249/1 - orná pôda o výmere
133 m2, 21249/4 - orná pôda o výmere 295 m2, pod B9 na meno Predávajúcej v 6. rade v 3/5-inách
k celku.
1.4
Predávajúci 7. a 8. rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností evidovaných
Okresným úradom Dolný Kubín - katastrálny odbor a zapísaných pre k.ú. Zázrivá, obec ZÁZRIVÁ,
okres Dolný Kubín, na liste vlastníctva č. 10151, pod A - pozemky zobrazené ako parcely registra
„E“ evidované na mape určeného operátu s vyznačením parcelného čísla 21249/1 - orná pôda
o výmere 133 m2, 21249/4 - orná pôda o výmere 295 m2, pod B5 na meno Predávajúceho v 7. rade
v 3/20-inách k celku a pod B6 na meno Predávajúceho v 8. rade v 1/20-ine k celku .
1.6.
Geometrickým plánom č. 30216621-151/2017 zo dňa 12.9.2017, ktoiý vyhotovil Ing.
Margita Farská GEODET, Hattalova 341, 029 01 Námestovo, IČO: 30216613 a úradne overenom
Okresným úradom Dolný Kubín - katastrálny odbor, Ing. Teréziou Stierankovou dňa 4.12.2017 pod č.
596/2017 boli rozdelením pozemkov (odčlenením časti pozemkov) identifikovaného v ČI. I. ods. 1.1.
až 1.5. tejto Zmluvy vytvorené parcely registra „C“ s vyznačením parcelného čísla:
č. 1968/2
č. 4338/4
č. 4340/2

- trvalý trávny porast o výmere
6 m2 (diel č.l od parc.č. 1968 - 6 m2)
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 (diel č.2 od parc.č. 21421/8 - 37 m2)
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 (diel č.3 od parc.č. 4340/2 - 10 m2,
diel č.4, od parc.č. 4340/3 - 8 m2)
č. 4340/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 (diel č.5 od parc.č. 4340/4 - 19 m2)
č. 4340/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m2 (diel 6.6 od parc.č. 21347/1 - 165 m2)
č. 4340/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244 m2 (diel 6.1 od parc.č. 21248/1 - 32 m2,
diel č.8 od parc.č. 21248/3 - 121 m2, diel 6.9 od parc.č. 21248/5 - 91 m2)
č. 4340/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2 (diel č. 10 od parc.č. 21347/1 - 28 m2,
diel č.11 od parc.č. 21421/8- 16 m2)
č. 4340/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m2 (diel č.12 od parc.č. 21249/1 - 84 m2,
diel č. 13 od parc.č. 21249/4 - 81 m2)
č. 4340/9 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m2 (diel č.14 od parc.č. 21249/5 - 107
m2, diel č. 15 od parc.č. 21249/7 - 8 m2)
■č. 4340/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 (diel č. 17 od parc.č. 21249/5 - 18 m2)
č. 4340/11 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 (diel č.16 od parc.č. 21249/4 - 4 m2)

- č. 4340/12 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 (diel č. 18 od parc.č. 21249/5 - 11 m2,
diel č.19 od parc.č. 21249/7 - 17 m2)
- č. 4369/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 (diel č.21 od parc.č. 21249/4 - 22 m2)
- č. 4625/15 - vodná plocha o výmere 31 m2 (diel č.22 od parc.č. 21248/3 - 31 m2)
- č. 4625/16 —vodná plocha o výmere 45 m2 (diel č.23 od parc.č. 21249/1 - 4 m2, diel č.24 od
parc.č. 21249/4 - 41 m2)
- č. 4625/17 - vodná plocha o výmere 68 m2 (diel č.25 od parc.č. 21249/5 - 68 m2)
- č. 4625/18 - vodná plocha o výmere 191 m2 (diel č.26 od parc.č. 21249/1 - 45 m2, diel č.27 od
parc.č.21249/4 - 146 m2)
- č. 4625/19 - vodná plocha o výmere 58 m2 (diel č.28 od parc.č 21249/5 - 58 m2)
1.7. Geometrický plán č. 30216621-151/2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
1.8. Nehnuteľnosti uvedené vods. 1.1. až 1.7. tohto článku, ďalej
„Nehnuteľnosti“ alebo „Predmet prevodu“ v príslušnom gramatickom tvare.

v texte aj ako

či. n.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je
odplatný prevod nehnuteľností v k.ú. Zázrivá
Predávajúcimi v 1. až. 9 rade Kupujúcim v 1. a 2. rade nasledovne:
2.2. Predávajúci v 1. rade prevádzajú Kupujúcemu v 1. rade vo veľkosti podielu:
- 281080/338760-ín k celku a Predávajúci v 2. a 3. rade prevádzajú Kupujúcemu v 1. rade každý vo
veľkosti podielu 830/338760-ín k celku, a to diel č.l o výmere 6 m2 z pôvodnej E KN parc.č. 1968,
ktorému zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 1968/2 - trvalý trávny porast o výmere
6 m2
a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich 1., 2. a 3. rade vyššie popísané podiely k novovytvorenej
pare. CKN č. 1968/2 - trvalý trávny porast o výmere
6 m2 a stáva podielovým spoluvlastníkom
v podiele 282740/338760-ín k celku, (podiel pozemku pripadajúci na uvedený podiel činí 5,00 m2
trvalého trávneho porastu).
2.3. Predávajúci v 1. rade prevádzajú Kupujúcemu v 1. rade vo veľkosti podielu:
- 217280/338760-ín k celku a Predávajúci v 2. a 3. rade prevádzajú Kupujúcemu v 1. rade každý vo
veľkosti podielu 32750/338760-ín k celku, a to diel č.7 o výmere 32 m2 z pôvodnej E KN parc.č.
21248/1. diel č.8 o výmere 121 m2 z pôvodnej E KN parc.č. 21248/3 a diel č.9 o výmere 91 m2
z pôvodnej E KN parc.č. 21248/5. ktorým zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 4340/6 - zastavaná
plocha a nádvorie o výmere
244 m2 a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich 1., 2. a 3. rade
vyššie popísané podiely k novovytvorenej pare. CKN č. 4340/6 - zastavaná plocha a nádvorie o
výmere
244 m2 a stáva podielovým spoluvlastníkom v podiele 282780/338760-ín k celku, (podiel
pozemku pripadajúci na uvedený podiel činí 203,67 m2 zastavanej plochy a nádvoria) a diel č.22
o výmere 31 m2 z pôvodnej E KN parc.č. 21248/3. ktorému zodpovedá novovytvorená pare. CKN č.
4625/15 -v o d n á plocha o výmere
31m 2 a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich L, 2. a 3.
rade vyššie popísané podiely k novovytvorenej pare. CKN č. 4625/15 - vodná plocha o výmere
31 m2 a stáva podielovým spoluvlastníkom v podiele 282780/338760-ín k celku, (podiel pozemku
pripadajúci na uvedený podiel činí 25,88 m2 vodnej plochy).
2.4. Predávajúci v 4. a 5. rade prevádzajú Kupujúcemu v 1. rade, každý vo veľkosti
podielu 14-ice a to:
- diel č.3 o vvmere 10 m2 z pôvodnej E KN parc.č. 4340/2 a diel č.4 o výmere 8 m2 z pôvodnej E KN
parc.č. 4340/3. ktorým zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 4340/2 - zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
18 m2 a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich 4. a 5. rade vyššie popísané podiely
k novovytvorenej pare. CKN č. 4340/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
18 m2 a stáva
výlučným vlastníkom v celosti, podiel 1/1,

- pare. CKN 5. 4340/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
19 m2 (diel č.5 o vvmere 19 m2
z pôvodnej C KN pare.č. 4340/4) a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich 4. 5. rade vyššie
popísané podiely k pare. CKN č. 4340/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
19 m2 _a
stáva výlučným vlastníkom v celosti, podiel 1/1.
2.5. Predávajúca v 6. rade prevádza v celosti, podiel 1/1,:
Kupujúcemu v 1. rade v celosti, podiel 1/1, diel č. 14 o vvmere 107 m2 z pôvodnej E KN
parc.č.21249/5 a diel č. 15 o vvmere 8 m2 z pôvodnej E KN parc.č.21249/7. ktorým zodpovedá
novovytvorená pare. CKN č. 4340/9 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
115 m2 a Kupujúci
v 1. rade preberá od Predávajúcej v 6. rade novovytvorenú pare. CKN č. 4340/9 - zastavaná plocha
a nádvorie o výmere
115 m2 a stáva výlučným vlastníkom v celosti, podiel 1/1, diel č.25 o vvmere
68 m2 z pôvodnej E KN parc.č.21249/5 . ktorému zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 4625/17 vodná plocha o výmere 68 m2 a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcej v 6. rade novovytvorenú
pare. CKN č.4625/17 - vodná plocha o výmere
68 m2 a stáva výlučným vlastníkom v celosti,
podiel 1/1, diel č.28 o vvmere 58 m2 z pôvodnej E KN parc.č.21249/5 . ktorému zodpovedá
novovytvorená pare. CKN č. 4625/19 -v o d n á plocha o výmere
58 m2 a Kupujúci v 1. rade
preberá od Predávajúcej v 6. rade novovytvorenú pare. CKN č.4625/19 - vodná plocha o výmere
58 m2 a stáva výlučným vlastníkom v celosti, podiel 1/1,
- Kupujúcim v 2. rade v celosti, podiel 1/1, diel č.17 o vvmere 18 m2 z pôvodnej E KN parc.č.21249/5.
ktorému zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 4340/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
18 m2 a Kupujúci v 2. rade preberajú od Predávajúcej v 6. rade novovytvorenú pare. CKN č. 4340/10
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere
18 m2 a stávajú sa vlastníkmi v BSM v celosti, podiel
1/ 1 .
2.6.
Predávajúca v 6. rade prevádza vo veľkosti 3/5-ín k celku, Predávajúci v 7. rade vo
veľkosti 3/20-ín k celku a Predávajúci v 8. rade vo veľkosti 1/20-ine k celku prevádzajú:
- Kupujúcemu v 1. rade diel č.12 o vvmere 84 m2 z pôvodnej E KN pare.č. 21249/1 a diel č. 13 o vvmere
81 m2 z pôvodnej E KN pare.č. 21249/4. ktorým zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 4340/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
165 m2 a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich 6.,7. a
8. rade vyššie popísané podiely k novovytvorenej pare. CKN č. 4340/8
- zastavaná plocha
a nádvorie o výmere
165 m2 a stáva podielovým spoluvlastníkom vo veľkosti podielu 4/5-ín k
celku, (podiel pozemku pripadajúci na uvedený podiel činí 132,00 m2 zastavanej plochy a nádvoria).
diel č.21 o vvmere 22 m2 z pôvodnej E KN pare.č. 21249/4. ktorému zodpovedá novovytvorená pare.
CKN č. 4369/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
22 m2 a Kupujúci v 1. rade preberá od
Predávajúcich 6.,7. a 8. rade vyššie popísané podiely k novovytvorenej pare. CKN č. 4369/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
22 m2 a stáva podielovým spoluvlastníkom vo veľkosti
podielu 4/5-ín k celku, (podiel pozemku pripadajúci na uvedený podiel činí 17,60 m2 zastavanej plochy
a nádvoria), diel č.23 o vvmere 4 m2 z pôvodnej E KN pare.č. 21249/1 a diel č. 24 o vvmere 41 m2
z pôvodnej E KN pare.č. 21249/4. ktorým zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 4625/16 -v o d n á
plocha o výmere
45 m2 a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich 6.,7. a 8. rade vyššie popísané
podiely k novovytvorenej pare. CKN č. 4625/16 - vodná plocha o výmere
45 m2 a stáva
podielovým spoluvlastníkom vo veľkosti podielu 4/5-ín k celku, (podiel pozemku pripadajúci na
uvedený podiel činí 36,00 m2 vodnej plochy), diel č.26 o vvmere 45 m2 z pôvodnej E KN pare.č.
21249/1 a diel č. 27 o výmere 146 m2 z pôvodnej E KN pare.č. 21249/4. ktorým zodpovedá
novovytvorená pare. CKN č. 4625/18 - vodná plocha o výmere
191 m2 a Kupujúci v 1. rade
preberá od Predávajúcich 6.,7. a 8. rade vyššie popísané podiely k novovytvorenej pare. CKN č.
4625/18 - vodná plocha o výmere
191 m2 a stáva podielovým spoluvlastníkom vo veľkosti
podielu 4/5-ín k celku, (podiel pozemku pripadajúci na uvedený podiel činí 152,80 m2 vodnej plochy).
- Kupujúcim v 2. rade diel č.16 o výmere 4 m2 z pôvodnej EK N pare.č. 21249/4. ktorému zodpovedá
novovytvorená pare. CKN č. 4340/11 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
4 m2 a Kupujúci
v 2. rade preberajú od Predávajúcich 6.,7. a 8. rade vyššie popísané podiely k novovytvorenej pare.
CKN č. 4340/11
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere
4 m2 a stávajú podielovým

spoluvlastníkom ako BSM vo veľkosti podielu 4/5-ín k celku, (podiel pozemku pripadajúci na uvedený
podiel Činí 3,20 m2 zastavanej plochy a nádvoria).
2.7.
Nehnuteľnosti uvedené v ods. 2.2. až 2.6. tohto článku, ďalej
„Nehnuteľnosti“ alebo „Predmet prevodu“ v príslušnom gramatickom tvare.

v texte aj ako „

či. m.
Kúpna cena a platobné podmienky
3.1.
Kúpna cena Nehnuteľností špecifikovaných v ČI. II., bod 2.2. až 2.6. tejto Zmluvy
bola na základe dohody Zmluvných strán dohodnutá vo výške 1,00 EUR/m2, slovom: Jedno euro, ďalej
len „Kúpna cena“.
3.2.
Kupujúci v 1. rade takto dohodnutú kúpnu cenu uhradil ako hotovosť pri podpise tejto
Zmluvy nasledovne:
- Miroslavovi Mäsiarovi r.
(Predávajúci v 1.
rade) -1 81,35 EUR
- Miroslavovi Mäsiarovi r.
(Predávajúci v 2. rade) - 26,60 EUR
- Jane Mäsiarovej r.
(Predávajúca v 3. rade) - 26,60 EUR
- Martinovi Záňovi r.
(Predávajúci v 4. rade) -1 8 ,5 0 EUR
- Anne Záňovej r.
| (Predávajúca v 5. rade) - 18,50.EUR
- Mgr. Márii Drengubiakovej r.
(Predávajúca v 6. rade) - 494,80 EUR
- Ľudovítovi Macekovi r.
(Predávajúci v 7. rade) - 63,45 EUR
- Jozefovi Macekovi r.
(Predávajúci v 8. rade) - 21,15 EUR
3.3.
Kupujúci v 2. rade takto dohodnutú kúpnu cenu uhradil ako hotovosť pri podpise tejto
Zmluvy nasledovne:
- Mgr. Márii Drengubiakovej r.
(Predávajúca v 6. rade) - 2,40 EUR
- Ľudovítovi Macekovi r.
(Predávajúci v 7. rade) - 0,60 EUR
Jozefovi Macekovi r.
(Predávajúci v 8. rade) - 0,20 EUR
3.4.
Predávajúci spoločne vyhlasujú a svojimi podpismi na tejto Zmluve potvrdzujú, že
Kupujúci im takto dohodnutú kúpnu cenu uhradili ako hotovosť pri podpise tejto Zmluvy.

ČI. IV.
Prehlásenia zmluvných strán
4.1. Kupujúci prehlasujú, že im je známy stav kupovaných Nehnuteľností z osobnej ohliadky
na mieste samom, a že Nehnuteľnosti v takom stave bez výhrad kupujú.
4.2. Predávajúci v L, 2. a 3. rade prehlasujú a zaväzujú sa, že:
a) na prevádzaných Nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, obmedzenia, vecné bremená,
záložné práva, okrem tiarch zapísaných v LV č. 8570 pre k.ú. Zázrivá v časti C - Ťarchy: pod B32
-Vecné bremeno č. V 3/07 z 22.1.07 in personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s.,
Bratislava,IČO:35910739 a spočíva v povinnosti povinného strpieť rekonštrukciu stanice katódovej
ochrany a rekonštrukciu jestvujúcich inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na
pozemkoch parc.č.21248/1, 21248/3, 21248/5, vrátane práva oprávneného vstupovať na
pozemky pešo, autom,
technickými zariadeniami a účelom opravy, prevádzky, údržby,
odstraňovania porúch a havárií, výmeny stanice katódovej ochrany, elektrickej prípojky alebo ich
častí, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré by mohli
ohroziť prevádzku
plynárenského zariadenia a to v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti tak ako
je to zakreslené v geom. pláne č. 05/2006-58/07; pod B35 a B36 - Vecné bremeno č. V 665/07 zo
16.4.07, in personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO
36910739 a spočíva v povinnosti povinného ako správcu nehnuteľností strpieť rekonštrukciu

inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na pozemku parc.č. E-KN
č.21248/1,21248/3,21248/5, vrátane práva oprávneného vstupovať na tieto pozemky pešo, autom,
technickými zariadeniami za účelom opravy, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií,
výmeny stanice katódovej ochrany elektrickej prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť prevádzku plynárenského zariadenia to v rozsahu a
spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti tak ako je zakreslené v GP č. 05/2006
vyhotovenom dňa 22.2.06-204/07.
4.3.
Predávajúci v 4. a 5. rade prehlasujú a zaväzujú sa, že:
a) na prevádzaných Nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, obmedzenia, vecné bremená,
záložné práva, okrem tiarch zapísaných v LV č. 8569 pre k.ú. Zázrivá v časti C - Ťarchy: pod B9 Vecné bremeno č. V 4/07 z 22.1.07 in personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s.,
Bratislava, IČO:35910739 a spočíva v povinnosti povinného strpieť rekonštrukciu stanice katódovej
ochrany a rekonštrukciu jestvujúcich inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na
pozemkoch parc.č.21247/1 vrátane práva oprávneného vstupovať na pozemky pešo, autom, technickými
zariadeniami za účelom opravy, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmeny stanice
katódovej ochrany, elektrickej prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty,
ktoré by mohli ohroziť prevádzku plynárenského zariadenia a to v rozsahu a spôsobom nevyhnutným
na výkon povolenej činnosti tak ako je to zakreslené v geom. pláne č. 05/2006, po zápise GP č.
36433730-153/2016 CKN parc.č. 4340/2, parc.č. 4340/3-57/07, 473/17;
Pod B9 - Vecné bremeno č. V 3/07 z 22.1.07 in personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s.,
Bratislava,100:35910739 a spočíva v povinnosti povinného strpieť rekonštrukciu stanice katódovej
ochrany a rekonštrukciu jestvujúcich inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na
pozemkoch pare .č.21247/1 vrátane práva oprávneného vstupovať na pozemky pešo, autom, technickými
zariadeniami za účelom opravy, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmeny stanice
katódovej ochrany, elektrickej prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty,
ktoré by mohli ohroziť prevádzku plynárenského zariadenia a to v rozsahu a spôsobom nevyhnutným
na výkon povolenej činnosti tak ako je to zakreslené v geom. pláne č. 05/2006-, po zápise GP č.
36433730-153/2016 CKN parc.č. 4340/2, parc.č. 4340/3-58/07, 473/17;
Pod B 9 -Vecné bremeno č. V 665/07 zo 16.4.07, in personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia,
a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 36910739 a spočíva v povinnosti povinného ako správcu
nehnuteľností strpieť rekonštrukciu inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na pozemku
parc.č. E-KN č. 21247/1, vrátane práva oprávneného vstupovať na tieto pozemky pešo, autom,
technickými zariadeniami za účelom opravy, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií,
výmeny stanice katódovej ochrany elektrickej prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť prevádzku plynárenského zariadenia to v rozsahu a
spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti tak ako je zakreslené v GP č. 05/2006
vyhotovenom dňa 22.2.06 po zápise GP č. 36433730-153/2016 CKN parc.č. 4340/2, parc.č. 4340/3204/07,473/17; pod B 10 - Vecné bremeno č. V 665/07 zo 16.4.07, in personám v prospech oprávneného
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 36910739 a spočíva v povinnosti povinného
ako správcu nehnuteľností strpieť rekonštrukciu inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí
na pozemku parc.č. E-KN č. 21247/1,vrátane práva oprávneného vstupovať na tieto pozemky pešo,
autom, technickými zariadeniami za účelom opravy, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií,
výmeny stanice katódovej ochrany elektrickej prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť prevádzku plynárenského zariadenia to v rozsahu a
spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti tak ako je
zakreslené v GP č. 05/2006 vyhotovenom dňa 22.2.06 po zápise GP č. 36433730-153/2016 CKN parc.č.
4340/2, parc.č. 4340/3-204/07, 473/17,451/18; pod B10 - Vecné bremeno č. V 3/07 z 22.1.07 in
personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, IČO:35910739 a spočíva v
povinnosti povinného strpieť rekonštrukciu stanice katódovej ochrany a rekonštrukciu jestvujúcich
inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na pozemkoch parc.č. 21247/1 vrátane práva
oprávneného vstupovať na pozemky pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom opravy,
prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmeny stanice katódovej ochrany, elektrickej
prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť
prevádzku plynárenského zariadenia a to v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej

činnosti tak ako je to zakreslené v geom. pláne č. 05/2006-, po zápise GP č. 36433730-153/2016 CKN
parc.č. 4340/2, parc.č. 4340/3- 58/07, 473/17, 451/18; pod B10 - Vecné bremeno č. V 4/07 z 22.1.07 in
personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, IČO.35910739 a spočíva v
povinnosti povinného strpieť rekonštrukciu stanice katódovej ochrany a rekonštrukciu jestvujúcich
inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na pozemkoch parc.č. 21247/1 vrátane práva
oprávneného vstupovať na pozemky pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom opravy,
prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmeny stanice katódovej ochrany, elektrickej
prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť
prevádzku plynárenského zariadenia a to v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej
činnosti tak ako je to zakreslené v geom. pláne č. 05/2006, po zápise GP č. 36433730-153/2016 CKN
parc.č. 4340/2, parc.č. 4340/3-57/07, 473/17, 451/18.
b) výpisy listov vlastníctva - čiastočný č.2946, 8568, 8569, 8570, 9911, 10151, 10152, vedené
Okresným úradom Dolný Kubín- katastrálny odbor pre kat. územie Zázrivá, obec ZAZRIVÁ,
odrážajú úplne a výstižne aktuálny stav právnych pomerov prevádzaných Nehnuteľností a že nie sú
podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práva k Nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností,
c) všetky splatné záväzky týkajúce sa Nehnuteľnosti sú zaplatené a že nemajú vedomosť o tom, že
by k Nehnuteľnostiam na základe rozhodnutia príslušného správcu dane /obec, daňový úrad, colný
úrad/ vzniklo akékoľvek záložné právo pre akýkoľvek daňový nedoplatok Predávajúcich, a že
neprebieha žiadne konanie v dôsledku ktorého by ku vzniku takéhoto práva mohlo dôjsť,
d) nebudú disponovať od okamihu podpisu kúpnej zmluvy s predmetom tejto Zmluvy bez súhlasu
Kupujúcich, neuzavrú kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zámennú zmluvu, nevložia Nehnuteľnosti ako
nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti, a ani neuzavrú zmluvu o výpožičke, záložnú zmluvu,
nezriadia vecné bremeno, neuzavrú nájomnú zmluvu.
4.4. V prípade, ak príslušný okresný úrad preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností podľa tejto Zmluvy v prospech Kupujúcich, Zmluvné strany sú povinné
poskytovať si vzájomne súčinnosť a odstrániť nedostatky tejto Zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.
4.5. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nebude povolený vklad vlastníckeho práva
k prevádzaným Nehnuteľnostiam v prospech Kupujúcich, t.j. návrh na vklad vlastníckeho práva bude
zamietnutý alebo predmetné konanie zastavené, Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť
a sú povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia do 3-och /slovom: Troch/ dní od právoplatného
rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad alebo o zastavení konania.
ČI. VL
Zriadenie vecného bremena
6.1. Touto Zmluvou sa zriaďuje vecné bremeno na priznanie práva podzemného vedenia
dažďovej kanalizácie vo vyznačenom rozsahu (body č. 15,16,45) GP č. 30216621-151/2017
v prospech vlastníka pozemku parcela č. 1963/2,4.
6.2. Povinný z vecného bremena, zriaďuje touto Zmluvou vecné bremeno, ktoré spočíva
v priznaní práva podzemného vedenia dažďovej kanalizácie vo vyznačenom rozsahu (body č. 15,16,45)
GP č. 30216621-151/2017 v prospech vlastníka pozemku parcela č. 1963/2,4 ako Oprávnených
z vecného bremena v 1. a 2. rade.
6.3. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje toto právo Oprávnených z vecného bremena
podľa predchádzajúcich odsekov strpieť a neobmedzovať.
6.4. Oprávnení z vecného bremena toto vecné bremeno prijímajú.
6.5. Účastníci Zmluvy o zriadení vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadia bez
časového obmedzenia a bezodplatne.

6.6.
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo, ktoré bude prechádzať s vlastníctvom
pozemku na nadobúdateľa a bude zapísané v katastri nehnuteľností.

či. vn.
Ostatné dojednania
7.1. Povinný z vecného bremena vyhlasuje, že oboznámil Oprávnených z vecného bremena
so skutkovým a právnym stavom predmetných nehnuteľností a vyhlasuje, že na predmetných
nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, iné vecné bremena ani iné právne povinnosti.
7.2. Oprávnení z vecného bremena vyhlasujú, že sú oboznámení s právnym a skutkovým
stavom predmetných nehnuteľností v zmysle predchádzajúceho odseku.

či. vín.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a práva zodpovedajúce vecnému bremenu
8.1.
Táto Zmluva nadobudne právnu účinnosť a vlastnícke právo k prevádzaným
Nehnuteľnostiam a
prejde na Kupujúcich a právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré bude
zriadené v zmysle tejto Zmluvy, Oprávnení z vecného bremena nadobudnú až vkladom do katastra
nehnuteľností na základe rozhodnutia Okresného úradu Dolný Kubín - katastrálny odbor.
8.2. Účastníci zmluvy berú na vedomie, že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazaní až do
právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech Kupujúcich a vkladu
vecného bremena v prospech Oprávnených z vecného bremena Okresným úradom Dolný Kubín katastrálny odbor.
8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva a práva zodpovedajúce
vecnému bremenu podľa tejto Zmluvy v prospech Kupujúcich a Oprávnených z vecného bremena,
s príslušným počtom kúpnych zmlúv a ich príloh, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy podá na
Okresný úrad, Dolný Kubín, katastrálny odbor, Kupujúci v 1. rade najneskôr do 7 pracovných dní po
podpísaní tejto Zmluvy všetkými Zmluvnými stranami.
8.4. Náklady spojené so zaplatením správneho poplatku za návrh na začatie konania o povolení
vkladu vlastníckeho práva na podklade tejto Zmluvy spolu vo výške 66,- EUR /slovom: Šesťdesiatšesť
eur/, uhradí Kupujúci v 1. rade a náklady súvisiace so zriadením vecného bremena na podklade tejto
Zmluvy spolu vo výške 66,- EUR /slovom: Šesťdesiatšesť eur/ budú znášať Oprávnení z vecného
bremena.
ČI. IX.
Splnomocňovacie ustanovenie
Predávajúci v 1. až 8. rade, Kupujúci v 2. rade a Oprávnení z vecného bremena v 1. a 2.
rade“ týmto splnomocňujú Kupujúceho v 1. rade - OBEC ZÁZRTVÁ, Stred 409, Zázrivá 027 05,
IČO:
00315010, zastúpená
JUDr. Matúšom Mníchom - starostom obce (ďalej len
„Splnomocnenec“), aby vykonal na príslušnom okresnom úrade opravu dodatkom k tejto Zmluve
v zmysle § 42 ods. 4 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v prípade, že táto Zmluva /Návrh na vklad do katastra/, po
podaní návrhu na vklad budú obsahovať chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti.
Splnomocnenec uvedené splnomocnenie prijíma.
ČI. X.
Záverečné ustanovenia
10.1.
Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušným
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2. úto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody
Zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.
10.3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle,
je pre nich určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak
čoho ju vlastnoručne podpisujú.
10.4. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými Zmluvnými
stranami.
10.5. Táto Zmluva je vyhotovená v 13-tich /slovom : trinásť/ rovnopisoch, z ktorých po 1-om
/slovom: jeden/ rovnopise obdržia Predávajúci a Kupujúci a Oprávnení z vecného bremena, 2
/slovom: dvaJ rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Dolný Kubín, katastrálny odbor.
V Zázrivej, d ň a .............................................

Predávajúci v 1. rade:

Miroslav Mäsiar
(osvedčený podpis)

Kupujúci v 1. rade:

OBEC ZÁZRIVÁ
zastúpená JUDr. Matúšom Mníchom
starostom
obce

Jana Mäsiarová
(osvedčený podpis)
Predávajúci v 2. rade:

Kupujúci v 2. rade:

Miroslav Mäsiar
(osvedčený podpis)

Ing. Miroslav Macek
(osvedčený podpis)

Predávajúca v 3. rade:

Jana Mäsiarová
(osvedčený podpis)

Predávajúci v 4. rade:

Martin Záň
(osvedčený podpis)

Predávajúca v 5. rade:

Anna Záňová
(osvedčený podpis)

Monika Maceková
(osvedčený podpis)

Oprávnená z vecného bremena v 1. rade:

Mgr. Mária Drengubiaková
(osvedčený podpis)

Oprávnený z vecného bremena v 2. rade:

Marek Drengubiak
(osvedčený podpis)

Predávajúca v 6. rade:

Mgr. Mária Drengubiaková
(osvedčený podpis)

Predávajúci v 7. rade:

Ľudovít Macek
(osvedčený podpis)

Predávajúci v 8. rade:

Jozef Macek
(osvedčený podpis)

KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa § 588 Občianskeho zákonníka (zák. 40/1964 Z.b. )
a

ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
uzavretá v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka (zák. 40/1964 Z .b .)
medzi:
P redávajúcim i:
1. M iroslav M äsiar r.
a Jan a M äsiarová r.
obidvaja trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúci v 1. rade “/
2. M iroslav M äsiar r.
Trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúci v 2. rade “/
3. Jan a M äsiarová r.
trvalé bytom: I
- ďalej len „Predávajúca v 3. rade “/
4.

M artin Záň r.
Trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúci v 4. rade “/

5. Anna Záňová r.
Trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúca v 5. rade “/
6. Mgr. M ária Drengubiaková r.
Trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúca v 6. rade “
1. Ľudovít M acek
Trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúci v 7. rade “/
8. Jozef M acek
Trvalé bytom:
- ďalej len „Predávajúci v 8. rade “/
/“Predávajúci v 1. až 8. rade“ , ďalej spoločne označení aj ako „Predávajúci“/
a
Kupujúcimi:
1. OBEC ZÁZRTVÁ
so sídlom:
Stred 409, Zázrivá 027 05
IČO:
00315010
DIČ:
2020561906
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č .ú .:
SK45 0200 0000 0000 1762 7432
Zastúpená :
JU D r. M atúšom Mníchom - starostom obce
- ďalej len „Kupujúci v 1. rade “

2. Ing. M iroslav M acek r.
a M onika Maceková r.
obidvaja trvalé bytom: Dolina 163, Zázrivá, 027 05, občania SR
- ďalej len „Kupujúci v 2. rade “ /
/“Kupujúci v 1. až 2. rade“ , ďalej spoločne označení aj ako „Kupujúci“/
Povinný z vecného bremena:
OBEC ZÁZRIVÁ
so sídlom:
Stred 409, Zázrivá 027 05
IČ O :
00315010
DIČ:
2020561906
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Č .ú .:
SK45 0200 0000 0000 1762 7432
Zastúpená :
JUDr. M atúšom Mníchom - starostom obce
- ďalej len „Povinný z vecného bremena“/
a
Oprávnení z vecného bremena:
1.

Mgr. Mária Drengubiaková r.
Trvalé bytom:
- ďalej len „ Oprávnená z vecného bremena v 1. rade "/

2. Marek Drengubiak r.
trvalé bytom:
- ďalej len „ Oprávnený z vecného bremena v 2. rade “/
/“Oprávnení z vecného bremena v 1. a 2. rade“ , ďalej spoločne označení aj ako „Oprávnení z vecného
bremena“/
(„ Predávajúci“ , „ Kupujúci“ , „Povinný z vecného bremena“ a „Oprávnení z vecného
bremena“ sú ďalej označení spoločne ako “ Zmluvné strany“, súhlasne prehlasujú a svojimi
podpismi potvrdzujú, že sú spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu a ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu a Zmluvu o zriadení vecného bremena (ďalej len
„Zmluva“) na základe ich vážnej, slobodnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok.
ČLL
Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
1.1.
Predávajúci 1 ., 2. a 3. rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností evidovaných
Okresným úradom Dolný Kubín - katastrálny odbor a zapísaných pre k.ú. Zázrivá, obec ZÁZRIVÁ,
okres Dolný Kubín. na liste vlastníctva č. 2946. pod A - pozemok zobrazený ako parcela registra „C“
evidovaná na katastrálnej mape s vyznačením parcelného čísla 1968 - trvalý trávny porast
o výmere 996 m2 , pod B 19 na mená Predávajúcich v 1. rade vo veľkosti podielu 281080/338760-ín
k celku, pod B27 na meno Predávajúceho v 2. rade vo veľkosti podielu 830/338760-ín k celku, pod
B28 na meno Predávajúcej v 3. rade vo veľkosti podielu 830/338760-ín k celku, a na liste vlastníctva
č. 8570 , pod A - pozemky zobrazené ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
s vyznačením parcelného čísla 21248/1 - orná pôda o výmere 819 m2, 21248/3 - orná pôda
o výmere 989 m2 a 21248/5 - orná pôda o výmere 115 m2, pod B32 na mená Predávajúcich v 1. rade
vo veľkosti podielu 217280/338760-ín k celku, pod B35 na meno Predávajúceho v 2. rade vo veľkosti
podielu 32750/338760-ín k celku, pod B36 na meno Predávajúcej v 3. rade vo veľkosti podielu
32750/338760-ín k celku.

1.2
Predávajúci 4. a 5. rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností evidovaných
Okresným úradom Dolný Kubín - katastrálny odbor a zapísaných pre k.ú. Zázrivá, obec ZAZRI VÁ,
okres Dolný Kubín, na liste vlastníctva č. 8568, pod A - pozemok zobrazený ako parcela registra „C“
evidovaná na katastrálnej mape
s vyznačením parcelného čísla 4340/4 - zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 19 m2 , pod B8 na meno Predávajúceho v 4. rade vo veľkosti podielu 1/2-ice
k celku, pod B9 na meno Predávajúcej v 5. rade vo veľkosti podielu 1/2-ice k celku, a na liste
vlastníctva č. 8569, pod A - pozemky zobrazené ako parcely registra „C“ evidované na katastrálnej
mape s vyznačením parcelného čísla 4340/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2 a
4340/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, pod B9 na meno Predávajúceho v 4. rade vo
veľkosti podielu 1/2-ice k celku, pod B10 na meno Predávajúcej v 5. rade vo veľkosti podielu 1/2-ice
k celku.
1.3
Predávajúca v 6. rade“ je výlučnou vlastníckou vcelosti, podiel 1/1, nehnuteľností
evidovaných Okresným úradom Dolný Kubín - katastrálny odbor a zapísaných pre k.ú. Zázrivá, obec
ZÁZRIVÁ, okres Dolný Kubín, na liste vlastníctva č. 9911, pod A - pozemok zobrazený ako parcela
registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu s vyznačením parcelného čísla 21249/7 - orná
pôda o výmere 26 m2, pod B il na meno Predávajúcej v 6. rade vcelosti, podiel 1/1, na liste
vlastníctva č. 10152 , pod A - pozemok zobrazený ako parcela registra „E“ evidovaná na mape
určeného operátu s vyznačením parcelného čísla 21249/5 - orná pôda o výmere 262 m2, pod B8 na
meno Predávajúcej v 6. rade v celosti, podiel 1/1, a podielovou spoluvlastníckou nehnuteľností
zapísaných na liste vlastníctva č. 10151 , pod A - pozemky zobrazené ako parcely registra „E“
evidované na mape určeného operátu s vyznačením parcelného čísla 21249/1 - orná pôda o výmere
133 m2, 21249/4 - orná pôda o výmere 295 m2, pod B9 na meno Predávajúcej v 6. rade v 3/5-inách
k celku.
1.4
Predávajúci 7. a 8. rade sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností evidovaných
Okresným úradom Dolný Kubín - katastrálny odbor a zapísaných pre k.ú. Zázrivá, obec ZÁZRIVÁ,
okres Dolný Kubín, na liste vlastníctva č. 10151, pod A - pozemky zobrazené ako parcely registra
„E“ evidované na mape určeného operátu s vyznačením parcelného čísla 21249/1 - orná pôda
o výmere 133 m2, 21249/4 - orná pôda o výmere 295 m2, pod B5 na meno Predávajúceho v 7. rade
v 3/20-inách k celku a pod B6 na meno Predávajúceho v 8. rade v 1/20-ine k celku .
1.6.
Geometrickým plánom č. 30216621-151/2017 zo dňa 12.9.2017, ktoiý vyhotovil Ing.
Margita Farská GEODET, Hattalova 341, 029 01 Námestovo, IČO: 30216613 a úradne overenom
Okresným úradom Dolný Kubín - katastrálny odbor, Ing. Teréziou Stierankovou dňa 4.12.2017 pod č.
596/2017 boli rozdelením pozemkov (odčlenením časti pozemkov) identifikovaného v ČI. I. ods. 1.1.
až 1.5. tejto Zmluvy vytvorené parcely registra „C“ s vyznačením parcelného čísla:
č. 1968/2
č. 4338/4
č. 4340/2

- trvalý trávny porast o výmere
6 m2 (diel č.l od parc.č. 1968 - 6 m2)
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2 (diel č.2 od parc.č. 21421/8 - 37 m2)
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 (diel č.3 od parc.č. 4340/2 - 10 m2,
diel č.4, od parc.č. 4340/3 - 8 m2)
č. 4340/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2 (diel č.5 od parc.č. 4340/4 - 19 m2)
č. 4340/5 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m2 (diel 6.6 od parc.č. 21347/1 - 165 m2)
č. 4340/6 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 244 m2 (diel 6.1 od parc.č. 21248/1 - 32 m2,
diel č.8 od parc.č. 21248/3 - 121 m2, diel 6.9 od parc.č. 21248/5 - 91 m2)
č. 4340/7 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2 (diel č. 10 od parc.č. 21347/1 - 28 m2,
diel č.11 od parc.č. 21421/8- 16 m2)
č. 4340/8 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m2 (diel č.12 od parc.č. 21249/1 - 84 m2,
diel č. 13 od parc.č. 21249/4 - 81 m2)
č. 4340/9 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m2 (diel č.14 od parc.č. 21249/5 - 107
m2, diel č. 15 od parc.č. 21249/7 - 8 m2)
■č. 4340/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 (diel č. 17 od parc.č. 21249/5 - 18 m2)
č. 4340/11 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2 (diel č.16 od parc.č. 21249/4 - 4 m2)

- č. 4340/12 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 (diel č. 18 od parc.č. 21249/5 - 11 m2,
diel č.19 od parc.č. 21249/7 - 17 m2)
- č. 4369/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2 (diel č.21 od parc.č. 21249/4 - 22 m2)
- č. 4625/15 - vodná plocha o výmere 31 m2 (diel č.22 od parc.č. 21248/3 - 31 m2)
- č. 4625/16 —vodná plocha o výmere 45 m2 (diel č.23 od parc.č. 21249/1 - 4 m2, diel č.24 od
parc.č. 21249/4 - 41 m2)
- č. 4625/17 - vodná plocha o výmere 68 m2 (diel č.25 od parc.č. 21249/5 - 68 m2)
- č. 4625/18 - vodná plocha o výmere 191 m2 (diel č.26 od parc.č. 21249/1 - 45 m2, diel č.27 od
parc.č.21249/4 - 146 m2)
- č. 4625/19 - vodná plocha o výmere 58 m2 (diel č.28 od parc.č 21249/5 - 58 m2)
1.7. Geometrický plán č. 30216621-151/2017 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
1.8. Nehnuteľnosti uvedené vods. 1.1. až 1.7. tohto článku, ďalej
„Nehnuteľnosti“ alebo „Predmet prevodu“ v príslušnom gramatickom tvare.

v texte aj ako

či. n.
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom tejto Zmluvy je
odplatný prevod nehnuteľností v k.ú. Zázrivá
Predávajúcimi v 1. až. 9 rade Kupujúcim v 1. a 2. rade nasledovne:
2.2. Predávajúci v 1. rade prevádzajú Kupujúcemu v 1. rade vo veľkosti podielu:
- 281080/338760-ín k celku a Predávajúci v 2. a 3. rade prevádzajú Kupujúcemu v 1. rade každý vo
veľkosti podielu 830/338760-ín k celku, a to diel č.l o výmere 6 m2 z pôvodnej E KN parc.č. 1968,
ktorému zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 1968/2 - trvalý trávny porast o výmere
6 m2
a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich 1., 2. a 3. rade vyššie popísané podiely k novovytvorenej
pare. CKN č. 1968/2 - trvalý trávny porast o výmere
6 m2 a stáva podielovým spoluvlastníkom
v podiele 282740/338760-ín k celku, (podiel pozemku pripadajúci na uvedený podiel činí 5,00 m2
trvalého trávneho porastu).
2.3. Predávajúci v 1. rade prevádzajú Kupujúcemu v 1. rade vo veľkosti podielu:
- 217280/338760-ín k celku a Predávajúci v 2. a 3. rade prevádzajú Kupujúcemu v 1. rade každý vo
veľkosti podielu 32750/338760-ín k celku, a to diel č.7 o výmere 32 m2 z pôvodnej E KN parc.č.
21248/1. diel č.8 o výmere 121 m2 z pôvodnej E KN parc.č. 21248/3 a diel č.9 o výmere 91 m2
z pôvodnej E KN parc.č. 21248/5. ktorým zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 4340/6 - zastavaná
plocha a nádvorie o výmere
244 m2 a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich 1., 2. a 3. rade
vyššie popísané podiely k novovytvorenej pare. CKN č. 4340/6 - zastavaná plocha a nádvorie o
výmere
244 m2 a stáva podielovým spoluvlastníkom v podiele 282780/338760-ín k celku, (podiel
pozemku pripadajúci na uvedený podiel činí 203,67 m2 zastavanej plochy a nádvoria) a diel č.22
o výmere 31 m2 z pôvodnej E KN parc.č. 21248/3. ktorému zodpovedá novovytvorená pare. CKN č.
4625/15 -v o d n á plocha o výmere
31m 2 a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich L, 2. a 3.
rade vyššie popísané podiely k novovytvorenej pare. CKN č. 4625/15 - vodná plocha o výmere
31 m2 a stáva podielovým spoluvlastníkom v podiele 282780/338760-ín k celku, (podiel pozemku
pripadajúci na uvedený podiel činí 25,88 m2 vodnej plochy).
2.4. Predávajúci v 4. a 5. rade prevádzajú Kupujúcemu v 1. rade, každý vo veľkosti
podielu 14-ice a to:
- diel č.3 o vvmere 10 m2 z pôvodnej E KN parc.č. 4340/2 a diel č.4 o výmere 8 m2 z pôvodnej E KN
parc.č. 4340/3. ktorým zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 4340/2 - zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
18 m2 a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich 4. a 5. rade vyššie popísané podiely
k novovytvorenej pare. CKN č. 4340/2 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
18 m2 a stáva
výlučným vlastníkom v celosti, podiel 1/1,

- pare. CKN 5. 4340/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
19 m2 (diel č.5 o vvmere 19 m2
z pôvodnej C KN pare.č. 4340/4) a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich 4. 5. rade vyššie
popísané podiely k pare. CKN č. 4340/4 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
19 m2 _a
stáva výlučným vlastníkom v celosti, podiel 1/1.
2.5. Predávajúca v 6. rade prevádza v celosti, podiel 1/1,:
Kupujúcemu v 1. rade v celosti, podiel 1/1, diel č. 14 o vvmere 107 m2 z pôvodnej E KN
parc.č.21249/5 a diel č. 15 o vvmere 8 m2 z pôvodnej E KN parc.č.21249/7. ktorým zodpovedá
novovytvorená pare. CKN č. 4340/9 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
115 m2 a Kupujúci
v 1. rade preberá od Predávajúcej v 6. rade novovytvorenú pare. CKN č. 4340/9 - zastavaná plocha
a nádvorie o výmere
115 m2 a stáva výlučným vlastníkom v celosti, podiel 1/1, diel č.25 o vvmere
68 m2 z pôvodnej E KN parc.č.21249/5 . ktorému zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 4625/17 vodná plocha o výmere 68 m2 a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcej v 6. rade novovytvorenú
pare. CKN č.4625/17 - vodná plocha o výmere
68 m2 a stáva výlučným vlastníkom v celosti,
podiel 1/1, diel č.28 o vvmere 58 m2 z pôvodnej E KN parc.č.21249/5 . ktorému zodpovedá
novovytvorená pare. CKN č. 4625/19 -v o d n á plocha o výmere
58 m2 a Kupujúci v 1. rade
preberá od Predávajúcej v 6. rade novovytvorenú pare. CKN č.4625/19 - vodná plocha o výmere
58 m2 a stáva výlučným vlastníkom v celosti, podiel 1/1,
- Kupujúcim v 2. rade v celosti, podiel 1/1, diel č.17 o vvmere 18 m2 z pôvodnej E KN parc.č.21249/5.
ktorému zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 4340/10 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
18 m2 a Kupujúci v 2. rade preberajú od Predávajúcej v 6. rade novovytvorenú pare. CKN č. 4340/10
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere
18 m2 a stávajú sa vlastníkmi v BSM v celosti, podiel
1/ 1 .
2.6.
Predávajúca v 6. rade prevádza vo veľkosti 3/5-ín k celku, Predávajúci v 7. rade vo
veľkosti 3/20-ín k celku a Predávajúci v 8. rade vo veľkosti 1/20-ine k celku prevádzajú:
- Kupujúcemu v 1. rade diel č.12 o vvmere 84 m2 z pôvodnej E KN pare.č. 21249/1 a diel č. 13 o vvmere
81 m2 z pôvodnej E KN pare.č. 21249/4. ktorým zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 4340/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
165 m2 a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich 6.,7. a
8. rade vyššie popísané podiely k novovytvorenej pare. CKN č. 4340/8
- zastavaná plocha
a nádvorie o výmere
165 m2 a stáva podielovým spoluvlastníkom vo veľkosti podielu 4/5-ín k
celku, (podiel pozemku pripadajúci na uvedený podiel činí 132,00 m2 zastavanej plochy a nádvoria).
diel č.21 o vvmere 22 m2 z pôvodnej E KN pare.č. 21249/4. ktorému zodpovedá novovytvorená pare.
CKN č. 4369/3 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
22 m2 a Kupujúci v 1. rade preberá od
Predávajúcich 6.,7. a 8. rade vyššie popísané podiely k novovytvorenej pare. CKN č. 4369/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
22 m2 a stáva podielovým spoluvlastníkom vo veľkosti
podielu 4/5-ín k celku, (podiel pozemku pripadajúci na uvedený podiel činí 17,60 m2 zastavanej plochy
a nádvoria), diel č.23 o vvmere 4 m2 z pôvodnej E KN pare.č. 21249/1 a diel č. 24 o vvmere 41 m2
z pôvodnej E KN pare.č. 21249/4. ktorým zodpovedá novovytvorená pare. CKN č. 4625/16 -v o d n á
plocha o výmere
45 m2 a Kupujúci v 1. rade preberá od Predávajúcich 6.,7. a 8. rade vyššie popísané
podiely k novovytvorenej pare. CKN č. 4625/16 - vodná plocha o výmere
45 m2 a stáva
podielovým spoluvlastníkom vo veľkosti podielu 4/5-ín k celku, (podiel pozemku pripadajúci na
uvedený podiel činí 36,00 m2 vodnej plochy), diel č.26 o vvmere 45 m2 z pôvodnej E KN pare.č.
21249/1 a diel č. 27 o výmere 146 m2 z pôvodnej E KN pare.č. 21249/4. ktorým zodpovedá
novovytvorená pare. CKN č. 4625/18 - vodná plocha o výmere
191 m2 a Kupujúci v 1. rade
preberá od Predávajúcich 6.,7. a 8. rade vyššie popísané podiely k novovytvorenej pare. CKN č.
4625/18 - vodná plocha o výmere
191 m2 a stáva podielovým spoluvlastníkom vo veľkosti
podielu 4/5-ín k celku, (podiel pozemku pripadajúci na uvedený podiel činí 152,80 m2 vodnej plochy).
- Kupujúcim v 2. rade diel č.16 o výmere 4 m2 z pôvodnej EK N pare.č. 21249/4. ktorému zodpovedá
novovytvorená pare. CKN č. 4340/11 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere
4 m2 a Kupujúci
v 2. rade preberajú od Predávajúcich 6.,7. a 8. rade vyššie popísané podiely k novovytvorenej pare.
CKN č. 4340/11
- zastavaná plocha a nádvorie o výmere
4 m2 a stávajú podielovým

spoluvlastníkom ako BSM vo veľkosti podielu 4/5-ín k celku, (podiel pozemku pripadajúci na uvedený
podiel Činí 3,20 m2 zastavanej plochy a nádvoria).
2.7.
Nehnuteľnosti uvedené v ods. 2.2. až 2.6. tohto článku, ďalej
„Nehnuteľnosti“ alebo „Predmet prevodu“ v príslušnom gramatickom tvare.

v texte aj ako „

či. m.
Kúpna cena a platobné podmienky
3.1.
Kúpna cena Nehnuteľností špecifikovaných v ČI. II., bod 2.2. až 2.6. tejto Zmluvy
bola na základe dohody Zmluvných strán dohodnutá vo výške 1,00 EUR/m2, slovom: Jedno euro, ďalej
len „Kúpna cena“.
3.2.
Kupujúci v 1. rade takto dohodnutú kúpnu cenu uhradil ako hotovosť pri podpise tejto
Zmluvy nasledovne:
- Miroslavovi Mäsiarovi r.
(Predávajúci v 1.
rade) -1 81,35 EUR
- Miroslavovi Mäsiarovi r.
(Predávajúci v 2. rade) - 26,60 EUR
- Jane Mäsiarovej r.
(Predávajúca v 3. rade) - 26,60 EUR
- Martinovi Záňovi r.
(Predávajúci v 4. rade) -1 8 ,5 0 EUR
- Anne Záňovej r.
| (Predávajúca v 5. rade) - 18,50.EUR
- Mgr. Márii Drengubiakovej r.
(Predávajúca v 6. rade) - 494,80 EUR
- Ľudovítovi Macekovi r.
(Predávajúci v 7. rade) - 63,45 EUR
- Jozefovi Macekovi r.
(Predávajúci v 8. rade) - 21,15 EUR
3.3.
Kupujúci v 2. rade takto dohodnutú kúpnu cenu uhradil ako hotovosť pri podpise tejto
Zmluvy nasledovne:
- Mgr. Márii Drengubiakovej r.
(Predávajúca v 6. rade) - 2,40 EUR
- Ľudovítovi Macekovi r.
(Predávajúci v 7. rade) - 0,60 EUR
Jozefovi Macekovi r.
(Predávajúci v 8. rade) - 0,20 EUR
3.4.
Predávajúci spoločne vyhlasujú a svojimi podpismi na tejto Zmluve potvrdzujú, že
Kupujúci im takto dohodnutú kúpnu cenu uhradili ako hotovosť pri podpise tejto Zmluvy.

ČI. IV.
Prehlásenia zmluvných strán
4.1. Kupujúci prehlasujú, že im je známy stav kupovaných Nehnuteľností z osobnej ohliadky
na mieste samom, a že Nehnuteľnosti v takom stave bez výhrad kupujú.
4.2. Predávajúci v L, 2. a 3. rade prehlasujú a zaväzujú sa, že:
a) na prevádzaných Nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, obmedzenia, vecné bremená,
záložné práva, okrem tiarch zapísaných v LV č. 8570 pre k.ú. Zázrivá v časti C - Ťarchy: pod B32
-Vecné bremeno č. V 3/07 z 22.1.07 in personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s.,
Bratislava,IČO:35910739 a spočíva v povinnosti povinného strpieť rekonštrukciu stanice katódovej
ochrany a rekonštrukciu jestvujúcich inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na
pozemkoch parc.č.21248/1, 21248/3, 21248/5, vrátane práva oprávneného vstupovať na
pozemky pešo, autom,
technickými zariadeniami a účelom opravy, prevádzky, údržby,
odstraňovania porúch a havárií, výmeny stanice katódovej ochrany, elektrickej prípojky alebo ich
častí, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré by mohli
ohroziť prevádzku
plynárenského zariadenia a to v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti tak ako
je to zakreslené v geom. pláne č. 05/2006-58/07; pod B35 a B36 - Vecné bremeno č. V 665/07 zo
16.4.07, in personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO
36910739 a spočíva v povinnosti povinného ako správcu nehnuteľností strpieť rekonštrukciu

inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na pozemku parc.č. E-KN
č.21248/1,21248/3,21248/5, vrátane práva oprávneného vstupovať na tieto pozemky pešo, autom,
technickými zariadeniami za účelom opravy, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií,
výmeny stanice katódovej ochrany elektrickej prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť prevádzku plynárenského zariadenia to v rozsahu a
spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti tak ako je zakreslené v GP č. 05/2006
vyhotovenom dňa 22.2.06-204/07.
4.3.
Predávajúci v 4. a 5. rade prehlasujú a zaväzujú sa, že:
a) na prevádzaných Nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, obmedzenia, vecné bremená,
záložné práva, okrem tiarch zapísaných v LV č. 8569 pre k.ú. Zázrivá v časti C - Ťarchy: pod B9 Vecné bremeno č. V 4/07 z 22.1.07 in personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s.,
Bratislava, IČO:35910739 a spočíva v povinnosti povinného strpieť rekonštrukciu stanice katódovej
ochrany a rekonštrukciu jestvujúcich inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na
pozemkoch parc.č.21247/1 vrátane práva oprávneného vstupovať na pozemky pešo, autom, technickými
zariadeniami za účelom opravy, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmeny stanice
katódovej ochrany, elektrickej prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty,
ktoré by mohli ohroziť prevádzku plynárenského zariadenia a to v rozsahu a spôsobom nevyhnutným
na výkon povolenej činnosti tak ako je to zakreslené v geom. pláne č. 05/2006, po zápise GP č.
36433730-153/2016 CKN parc.č. 4340/2, parc.č. 4340/3-57/07, 473/17;
Pod B9 - Vecné bremeno č. V 3/07 z 22.1.07 in personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s.,
Bratislava,100:35910739 a spočíva v povinnosti povinného strpieť rekonštrukciu stanice katódovej
ochrany a rekonštrukciu jestvujúcich inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na
pozemkoch pare .č.21247/1 vrátane práva oprávneného vstupovať na pozemky pešo, autom, technickými
zariadeniami za účelom opravy, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmeny stanice
katódovej ochrany, elektrickej prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty,
ktoré by mohli ohroziť prevádzku plynárenského zariadenia a to v rozsahu a spôsobom nevyhnutným
na výkon povolenej činnosti tak ako je to zakreslené v geom. pláne č. 05/2006-, po zápise GP č.
36433730-153/2016 CKN parc.č. 4340/2, parc.č. 4340/3-58/07, 473/17;
Pod B 9 -Vecné bremeno č. V 665/07 zo 16.4.07, in personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia,
a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 36910739 a spočíva v povinnosti povinného ako správcu
nehnuteľností strpieť rekonštrukciu inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na pozemku
parc.č. E-KN č. 21247/1, vrátane práva oprávneného vstupovať na tieto pozemky pešo, autom,
technickými zariadeniami za účelom opravy, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií,
výmeny stanice katódovej ochrany elektrickej prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť prevádzku plynárenského zariadenia to v rozsahu a
spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti tak ako je zakreslené v GP č. 05/2006
vyhotovenom dňa 22.2.06 po zápise GP č. 36433730-153/2016 CKN parc.č. 4340/2, parc.č. 4340/3204/07,473/17; pod B 10 - Vecné bremeno č. V 665/07 zo 16.4.07, in personám v prospech oprávneného
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, IČO 36910739 a spočíva v povinnosti povinného
ako správcu nehnuteľností strpieť rekonštrukciu inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí
na pozemku parc.č. E-KN č. 21247/1,vrátane práva oprávneného vstupovať na tieto pozemky pešo,
autom, technickými zariadeniami za účelom opravy, prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií,
výmeny stanice katódovej ochrany elektrickej prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať
stromy a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť prevádzku plynárenského zariadenia to v rozsahu a
spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti tak ako je
zakreslené v GP č. 05/2006 vyhotovenom dňa 22.2.06 po zápise GP č. 36433730-153/2016 CKN parc.č.
4340/2, parc.č. 4340/3-204/07, 473/17,451/18; pod B10 - Vecné bremeno č. V 3/07 z 22.1.07 in
personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, IČO:35910739 a spočíva v
povinnosti povinného strpieť rekonštrukciu stanice katódovej ochrany a rekonštrukciu jestvujúcich
inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na pozemkoch parc.č. 21247/1 vrátane práva
oprávneného vstupovať na pozemky pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom opravy,
prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmeny stanice katódovej ochrany, elektrickej
prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť
prevádzku plynárenského zariadenia a to v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej

činnosti tak ako je to zakreslené v geom. pláne č. 05/2006-, po zápise GP č. 36433730-153/2016 CKN
parc.č. 4340/2, parc.č. 4340/3- 58/07, 473/17, 451/18; pod B10 - Vecné bremeno č. V 4/07 z 22.1.07 in
personám v prospech oprávneného SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, IČO.35910739 a spočíva v
povinnosti povinného strpieť rekonštrukciu stanice katódovej ochrany a rekonštrukciu jestvujúcich
inžinierskych sietí a uloženie nových inžinierskych sietí na pozemkoch parc.č. 21247/1 vrátane práva
oprávneného vstupovať na pozemky pešo, autom, technickými zariadeniami za účelom opravy,
prevádzky, údržby, odstraňovania porúch a havárií, výmeny stanice katódovej ochrany, elektrickej
prípojky alebo ich častí, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré by mohli ohroziť
prevádzku plynárenského zariadenia a to v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej
činnosti tak ako je to zakreslené v geom. pláne č. 05/2006, po zápise GP č. 36433730-153/2016 CKN
parc.č. 4340/2, parc.č. 4340/3-57/07, 473/17, 451/18.
b) výpisy listov vlastníctva - čiastočný č.2946, 8568, 8569, 8570, 9911, 10151, 10152, vedené
Okresným úradom Dolný Kubín- katastrálny odbor pre kat. územie Zázrivá, obec ZAZRIVÁ,
odrážajú úplne a výstižne aktuálny stav právnych pomerov prevádzaných Nehnuteľností a že nie sú
podané žiadne návrhy na vklad akýchkoľvek práva k Nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností,
c) všetky splatné záväzky týkajúce sa Nehnuteľnosti sú zaplatené a že nemajú vedomosť o tom, že
by k Nehnuteľnostiam na základe rozhodnutia príslušného správcu dane /obec, daňový úrad, colný
úrad/ vzniklo akékoľvek záložné právo pre akýkoľvek daňový nedoplatok Predávajúcich, a že
neprebieha žiadne konanie v dôsledku ktorého by ku vzniku takéhoto práva mohlo dôjsť,
d) nebudú disponovať od okamihu podpisu kúpnej zmluvy s predmetom tejto Zmluvy bez súhlasu
Kupujúcich, neuzavrú kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu, zámennú zmluvu, nevložia Nehnuteľnosti ako
nepeňažný vklad do obchodnej spoločnosti, a ani neuzavrú zmluvu o výpožičke, záložnú zmluvu,
nezriadia vecné bremeno, neuzavrú nájomnú zmluvu.
4.4. V prípade, ak príslušný okresný úrad preruší konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností podľa tejto Zmluvy v prospech Kupujúcich, Zmluvné strany sú povinné
poskytovať si vzájomne súčinnosť a odstrániť nedostatky tejto Zmluvy a návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností.
4.5. V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov nebude povolený vklad vlastníckeho práva
k prevádzaným Nehnuteľnostiam v prospech Kupujúcich, t.j. návrh na vklad vlastníckeho práva bude
zamietnutý alebo predmetné konanie zastavené, Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť
a sú povinné vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia do 3-och /slovom: Troch/ dní od právoplatného
rozhodnutia o zamietnutí návrhu na vklad alebo o zastavení konania.
ČI. VL
Zriadenie vecného bremena
6.1. Touto Zmluvou sa zriaďuje vecné bremeno na priznanie práva podzemného vedenia
dažďovej kanalizácie vo vyznačenom rozsahu (body č. 15,16,45) GP č. 30216621-151/2017
v prospech vlastníka pozemku parcela č. 1963/2,4.
6.2. Povinný z vecného bremena, zriaďuje touto Zmluvou vecné bremeno, ktoré spočíva
v priznaní práva podzemného vedenia dažďovej kanalizácie vo vyznačenom rozsahu (body č. 15,16,45)
GP č. 30216621-151/2017 v prospech vlastníka pozemku parcela č. 1963/2,4 ako Oprávnených
z vecného bremena v 1. a 2. rade.
6.3. Povinný z vecného bremena sa zaväzuje toto právo Oprávnených z vecného bremena
podľa predchádzajúcich odsekov strpieť a neobmedzovať.
6.4. Oprávnení z vecného bremena toto vecné bremeno prijímajú.
6.5. Účastníci Zmluvy o zriadení vecného bremena sa dohodli, že vecné bremeno zriadia bez
časového obmedzenia a bezodplatne.

6.6.
Vecné bremeno bude zriadené ako vecné právo, ktoré bude prechádzať s vlastníctvom
pozemku na nadobúdateľa a bude zapísané v katastri nehnuteľností.

či. vn.
Ostatné dojednania
7.1. Povinný z vecného bremena vyhlasuje, že oboznámil Oprávnených z vecného bremena
so skutkovým a právnym stavom predmetných nehnuteľností a vyhlasuje, že na predmetných
nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, iné vecné bremena ani iné právne povinnosti.
7.2. Oprávnení z vecného bremena vyhlasujú, že sú oboznámení s právnym a skutkovým
stavom predmetných nehnuteľností v zmysle predchádzajúceho odseku.

či. vín.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a práva zodpovedajúce vecnému bremenu
8.1.
Táto Zmluva nadobudne právnu účinnosť a vlastnícke právo k prevádzaným
Nehnuteľnostiam a
prejde na Kupujúcich a právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ktoré bude
zriadené v zmysle tejto Zmluvy, Oprávnení z vecného bremena nadobudnú až vkladom do katastra
nehnuteľností na základe rozhodnutia Okresného úradu Dolný Kubín - katastrálny odbor.
8.2. Účastníci zmluvy berú na vedomie, že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazaní až do
právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech Kupujúcich a vkladu
vecného bremena v prospech Oprávnených z vecného bremena Okresným úradom Dolný Kubín katastrálny odbor.
8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva a práva zodpovedajúce
vecnému bremenu podľa tejto Zmluvy v prospech Kupujúcich a Oprávnených z vecného bremena,
s príslušným počtom kúpnych zmlúv a ich príloh, ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy podá na
Okresný úrad, Dolný Kubín, katastrálny odbor, Kupujúci v 1. rade najneskôr do 7 pracovných dní po
podpísaní tejto Zmluvy všetkými Zmluvnými stranami.
8.4. Náklady spojené so zaplatením správneho poplatku za návrh na začatie konania o povolení
vkladu vlastníckeho práva na podklade tejto Zmluvy spolu vo výške 66,- EUR /slovom: Šesťdesiatšesť
eur/, uhradí Kupujúci v 1. rade a náklady súvisiace so zriadením vecného bremena na podklade tejto
Zmluvy spolu vo výške 66,- EUR /slovom: Šesťdesiatšesť eur/ budú znášať Oprávnení z vecného
bremena.
ČI. IX.
Splnomocňovacie ustanovenie
Predávajúci v 1. až 8. rade, Kupujúci v 2. rade a Oprávnení z vecného bremena v 1. a 2.
rade“ týmto splnomocňujú Kupujúceho v 1. rade - OBEC ZÁZRTVÁ, Stred 409, Zázrivá 027 05,
IČO:
00315010, zastúpená
JUDr. Matúšom Mníchom - starostom obce (ďalej len
„Splnomocnenec“), aby vykonal na príslušnom okresnom úrade opravu dodatkom k tejto Zmluve
v zmysle § 42 ods. 4 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v prípade, že táto Zmluva /Návrh na vklad do katastra/, po
podaní návrhu na vklad budú obsahovať chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti.
Splnomocnenec uvedené splnomocnenie prijíma.
ČI. X.
Záverečné ustanovenia
10.1.
Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušným
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2. úto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len na základe vzájomnej dohody
Zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.
10.3. Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich vôle,
je pre nich určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak
čoho ju vlastnoručne podpisujú.
10.4. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania všetkými Zmluvnými
stranami.
10.5.
Táto Zmluva je vyhotovená v 13-tich /slovom : trinásť/ rovnopisoch, z ktorých po Dom
/slovom: jeden/ rovnopise obdržia Predávajúci a Kupujúci a Oprávnení z vecného bremena, 2
/slovom: dva/ rovnopisy sú určené pre Okresný úrad Dolný Kubín, katastrálny odbor.
V Zázrivej, d ň a .............................................

Predávajúci v 1. rade:

m

Miroslav Mäsiar
(osvedčený podpis)

zastúpená JUDr. Matúšom Mníchom
starostom
obce

Jana Mäsiarová
(osvedčený podpis)

Predávajúci v 2. rade:

Miroslav Mäsiar
(osvedčený podpis)

(osvedčený podpis)

Jana Mäsiarová
(osvedčený podpis)

Monika Maceková
(osvedčený podpis)

Predávajúci v 4. rade:

Martin Záň
(osvedčený podpis)

Predávajúca v 5. rade:

Anna Záňová
(osvedčený podpis)

Oprávnená z ve9>iého bremena v 1. rade:

Mgr. Mária Dreniyubiaková
(osvedčený podpis)

Oprávnený z vecného bremena v 2. rade:

Predávajúca v 6. rade:

M<*r. Mária I>rengubiaková
(osvedčený podpis)

Predávajúci v 7. rade:

Ľudovít Macek
(osvedčený podpis)

Predávajúci v 8. rade:

Jozef Macek
(osvedčený podpis)

ÚKON SPOPLATNENÝ

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností.
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a vecn é brem eno

1

Autorizačne overil:

Vyhotovil:
Dňa:

Meno: L e n k a G e b u r o v á

1 2 .0 9 .2 0 1 7

I n g . x ib o r P r e ť o

Nové a doterajšie hranice boli v teréne označené :

D ňa:

M eno:
1 2 .0 9 .2 0 1 7

In g . T ib o r P r e ť o

Náležitosťami a presnosťou zodpovedá predpisom.

Úradne overil:
Meno:
D ňa:
j

I1/

1i L/ . .

—V ff

Číslo:
ľl

W

Záznam podrobného merania (meračský náčrt):

Súradnice lomových bodov označených číslami
a ostatné údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii

Pečiatka a podpis

/

..........

Úradne overené podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995
Z.z. o geodézii a kartografii.

ž e le z n ý m i rú r k a m i
(b o d y č ís lo 1 , 4 , 6 , 9 a ž 1 1 , 1 3 , 1 5 , 1 9 ,
3 6 - 9 6 ,2 5 5 8 - 1 5 )
r o h m i s t ĺp ik o v a m ú rik a p lo ta
(b o d y č ís lo 2 1 ,2 2 ,3 6 - ( 1 0 4 ,1 0 7 ))
ro h o m o b r u b n ík a (b o d č ís lo 14 )
r o h o m b e tó n u e le k t. stĺp a (b o d č ís lo 12)
k lin co m v a s fa lte (b o d č ís lo 18)
k lin o m v štr k o v e j c e s te (b o d č . 2 5 5 8 -7 )
se v e r , o k r a jo m m ú r ik a p lo ta
(b o d č ís lo 1 4 5 7 -1 1 )

2601

b

i

W

Pečiatka a podpis
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VÝKAZ VÝMER

Číslo
listu
vlast.
LV

Výmera

parcely

Druh
pozemku

K N -E

KN

ha

Nový stav

Zmeny

Doterajší stav

m2

D
i
e
1

od

k
m2

parcele

parcely

Číslo

Druh
pozemku

parcely

číslo

číslo

Výmera

m2
ha

m2

kód

990

tr.tráv.p.

Vlastník
(iná opráv, osoba)
adresa (sídlo)

<

?TAVP RÁVNY

2946

1968

996

tr.tráv.p,

1

1968/2

6

1968/1

doterajší

7

10

8569
8569

4340/2

10

zastav.p1.

3

4340/2

4340/3

£

zastav.pl.

4

4340/2

í

8568

4340/4

19

zastav.pl.

5

4340/4

19

zaniká

4340/3

8570

21248/1

819

omápôda

7

4340/6

32

(21248/1

787

omápôda)

doterajší

8570

21248/3

989

omápôda

8

4340/6

121

(21248/3

837

omápôda)

doterajší

31
24

omápôda)

doterajší

8570

21248/5

10151 21249/1

10151 21249/4

10152 21249/5

9911
4712
4712

21249/7
21347/1
21421/8

P}

115

omápôda

22 4625/15
9 4340/6

91

(21248/5

133

omápôda

12 4340/8

84

(21249/1

zaniká)

23 4625/16

4

26 4625/18

45

13 4340/8
16 4340/11

81

(21249/4

zaniká)

21 4369/3
24 4625/16

22

27 4625/18

146
(21249/5

zaniká)

(21249/7

zaniká)

295

262

26
547
2011

omápôda

omápôda

omápôda
ostat.pl

4
41

14 4340/9

107

17 4340/10

18

18 4340/12
25 4625/17

68

28 4625/19

58

15 4340/9
19 4340/12
4340/5
č

17
165

10 4340/7

28

4338/4

37

11 4340/7

16

ostat.pl

/

11

<?

1968

6

(21347/1

354

ostat.pl.)

doterajší

(21421/8

1958

ostat.pl.)

doterajší

tr.tráv.p.

ObecZázrivá

1968/2

č

7

21421/8

37

4338/4

37

zastav.pi.

4340/2

10

4340/2

18

zastav.pl.

4340/3

8

4340/4

19

detto

22

J
5

detto

22
4340/4

19

zastav.pi

detto

22
č

21347/1

165

4340/5

165

zastav.pi

detto

22

t.č. 6.76-1997

7

21248/1

8

21248/3

P

21248/5

91

10

21347/1

28

11

21421/8

16

12

21249/1

84

13

21249/4

81

14

21249/5

107

15

21249/7

8

32

4340/6

244

zastav.pl.

detto

22

121
4340/7

44

zastav.pl.

detto

22
4340/8

165

zastav.pi

detto

22
4340/9

115

zastav.pt.
22

detto
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VÝKAZ VÝMER
Zmeny

Doterajší stav

Nový stav

Číslo
listu
vlast.
LV

Výmera

parcely

Druh
pozemku

K N -E

KN

ha

m2

k

od

parcele

parcely

číslo

číslo

17

21249/5

Číslo

ha
18 4340/10

4340/11

Druh
pozemku

parcely

21249/4

16

Výmera
m2
18

*

kód

Vlastník
(iná opráv, osoba)
adresa (sídlo)

zastav.pl

tng.Mirostav Macek

18

a Monika Maceková

zastav.pt

detto

18
18

21249/5

11 4340/12

19

21249/7

17

21

21249/4

22 4369/3

28

22

zastav.pt

Mgr. Mária

18

Drengubiaková

zastav.pt.

ObecZázrivá

22

22

21248/3

31 4625/15

31

vodnáp i

detto

11
23
24

21249/1
21249/4

41

25

21249/5

68 4625/17

4 4625/16

45

vodnáp i

detto

11
68

vodnápt.

detto

11
26

21249/1

45 4625/18

27

21249/4

146

28

21249/5

191

vodnáp l

detto

11

58 4625/19

58

vodnápl.

detto

11

Spohí

1278

6230

STAV PODĽA
2946

1968

tr.tráv.p.

1278

6228

RBBISIRA.
C .KN.
1968/1

990

tr.tráv.p.

1968/2

6

tr.tráv.p.

doterajší

7
ako v staveprávnom

7
4338/1

1305

zastav.pt.

4338/1

/ 1268

zastav.pl.

doterajší

22
4338/4

37

zastav.pt.

ako v stave právnom

22
4340/1

830

zastav.pt.

4340/1

23

zastav.pt.

doterajší

18
8569

4340/2

10

zastav.pt.

4340/2

8569

4340/3

8

zastav.pt

4340/3

8568

4340/4

19

zastav.pt.

4340/4

18

zastav.pt.

ako v staveprávnom

22
zaniká
19

zastav.pt.

ako v stave právnom

22
4340/5

165

zastav.pt

ako v staveprávnom

22
4340/6

244

zastav.pl

4340/7

44

zastav.pt.

4340/8

165

zastav.pl

ako v stave právnom

22
ako v stave právnom

22

t.č. 6.76-1997

ako v stave právnom

Strana3/3

Výkazvýmerkugeometrickémuplánuč. 30216621-151/2017

VÝKAZ VÝMER
Zmeny

Doterajší stav
Číslo
listu
vlast.
LV

Výmera

parcely

Druh
pozemku

K N -E

KN

ha

m2

D
i
e
i

k
parcele
číslo

Nový stav

od
m2

parcely

Číslo
m2

Výmera

pozemku

parcely

číslo

Druh

ha

m2

kód

115

zastav.pt

Vlastník
(iná opráv, osoba)
adresa (sídlo)

22
4340/9

ako v stave právnom

22
4340/10

18

zastav.pl.

ako v staveprávnom

18
4340/11

V

zastav.pl.

4340/12

28

zastav.pt

ako v stave právnom

18
ako v stave právnom

18
4340/13

24

zastav.pl.

doterajší

22
4369

4168

zastav.pl.

4369/1

4146

zastav.pt

doterajší

22
4369/3

22

zastav.pl

4625/1

5820

vodnáp i

ako v stave právnom

22
4625/1

0877

vodnáp!.

doterajší

11
4625/15

31

vodnápi.

ako v stave právnom

11
4625/16

45

vodnáp i

ako v stave právnom

11
4625/17

68

vodnápl.

ako v staveprávnom

11
4625/18

191

vodnápi.

4625/19

58

vodnápi.

ako v stave právnom

11
ako v staveprávnom

11
4625/20

/ 4664

vodnáp l

doterajší

11

Spolu •

8213

7 8213

oznámka: Na pozemkoch parcela čís!o1968/2, 4338/4, 4340/2,4-9,4625/15-17 je cestná komunikácia.
Zriaďuje sa vecné bremeno na priznanie práva podzemného vedenia dažďovejkanalizácie vo vyznačenom rozsahu (body č. 15,16,45) v prospech vlastníka
pozemkuparcela č. 1963/2,4.
Rozdiel 1m2 medzi výmerou doterajšieho a nového stavu pre E parcely číslo 21249/4 a 21249/7 je spôsobenýzaokrúhľovaním výmernových parcielpre
register C KN.
Diel20 nebo!pre tento geometrickýplán použitý.
Legenda:kód spôsobu využívania pozemkov:
7 -pozemky trvalo porastené trávami
22 - pozemok, na ktoromje komunikácia, chodník
18 -pozemok, na ktoromje dvor
11- vodný tokprirodzený

t.č. 6.76-1997

