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Napísaná dňa 30.06.202I (tridsiateho júna dvetisícdvadsatJeden ), v Notarskom úľadeJUDr
Soni Šuvadovej'notáľa so sídlom v Liptovskom
Bez predvolania sa dostavili predo mňa, JUDľ. Soňu Šuvadovú,notáraso sídlom
v Liptovskom Hrádku' účastnícitohto pľávneho úkonu' menom
1./ obec Král'ova Lehota so sídlom 032 33 Kľál'ova Lehota 39 , Ičo: 00315338, konajúca
pľostredníctvom starostu obce menom Vladimíľ Kapľíni,naľ. 30.09.1958, bytom
032 33 Kľáľova Lehotal 3 5' občan SR' oP HA8 1 9 1 88, ako pľedúvaj
2./ Ladislav Kekeš, rod. Kekeš,naľ.19.04.1955, r.č.5504l916445, oP EN210361, ---------občan SR a manŽelka-------3./ Emília Kekešová, ľod. Hladká,,nar.04.07.1963,r.č.63570417I9I, oP EN210354, -----občianka SR' obaja tľvale bytom 032 33 Kráľova Lehota 42, ako kupujtÍci,ktoľísvoju totoŽnosť pľeukázali zákonným spôsobom, spôsobilí na pľávne úkony a títo ma
poŽiadali, aby do notárskej zápisnice bola spísanátáto

ľľí1läiľ

00315338, konajúca pľostredníctvom staľostu obce menom Vladimíľ Kapríni, je vedený
ako výlučnývlastník nehnutel'nosti pod B 1 v I/t-ine na Liste vlastníctva č. 44l,
katastrtÍlne územie Króľova Lehota, a to pozemku vedeného ako paľcela registra ,rCo'
evidovaná na katastľálnej mape: CKN paľc.č.21013, zastavaná plocha a nádvorie vo
výmeľe 22 m2.---

2.l Touto zmluvou pľedávajúci - Obec Král'ova Lehota so sídlom 032 33 Kľáloova
-Lehota 39, Ičo: 00315338, konajúca pľostľedníctvomstaľostu obce menom Vladimíľ
Kapľíni,odpľedáva v l/l_ine do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcim Ladislavovi
Kekešovi, ľod. Kekešovi a Emílii Kekešovej, rod. Hladkej nehnuteľnosť vedenú
v katastľálnom územíKľáľova Lehota na Liste vlastníctva č, 441, a to pozemok vedený ako
paľcela registľa ,,C" evidovaná na katastľálnej mape: CKN parc.č. 2l0l3, zastavaná
plocha a nádvorie vo výmeľe 22 m2._''
Pľedávajúci pľehlasuje a zaruiuje kupujúcim, Že predmet pľevodu nie je obmedzený žiadnym
zmluvným vzťahom alebo dohodou s treťou osobou, či uŽ písomnou alebo ústnou, ktoľá by
mohla ovplyvniť vlastníctvo alebo uŽívanie predmetu pľevodu.
Kekešo rod. Kekeš a Emília Kekešová, ľod. Hladká predmetnú
nehnutel'nost' uvedenú v bode 2.l tejto notárskej zápisnice od pľedávajúceho odkupujú do
svojho bezpodielového spoluvlastníctva v l/1_ine a vyhlasujú, že poznajú stav predmetnej
nehnuteľnosti a túto kupujú po dohode s pľedávajúcim v stave, v akom sa nachádza -------'---k dnešnému dňu, pričom s jej stavom sú dôkladne oboznámení.---

3j Kupujúci Ladislav

-_- 4.tDohodnutá kúpna cena predstavuje sumu 4,49,- EUR/m2,
( slovom deväťdesiatosem euľ a sedemdesiatosem centov

),

tj. sumu 98'78 EUR

_-------

ktoru kúpnu cenu uhĺadia
kupujúci na účetpľedávajúceho - obce Kľáľova Lehota, čísloúčtuIBAN: SK08 0200 0000
OOOO 2622 7342 najneskôr do 7 dní po tom, čo notár zmluvným stranám oznámi, Že okľesný
úľadLiptovský Mikuláš' katastrálny odbor doručil Rozhodnutie o povolení vkladu
vlastníckeho práva do katastľa nehnuteľností v pľospech kupujúcich na predmetnú

dľuhá stľana

nehnuteľnosť, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi v tejto notáľskej zápisnici
a vyhlasujú, Že

boli

s

oboznámení.--

týmito platobnými podmienkami

odpľedaj predmetnej nehnutel'nosti požiadali kupujúci pľedávajúceho dňa
___--___-_
15.05.2018. Odpredaj predmetnej nehnutel'nosti kupujúcim za kúpnu cenu
4,4g,,- EUR/g2, uľčenúZnaleckým posudkom č. 56/2018 vypľacovaným znalcom Ing.
Petľom Kľivošom bol schválený tak, ako je uvedené vo výpise Uznesenia obecného
zastupitel'stva v Kľál'ovej Lehote č. 48/2018 zo dňa 16.08.2018, podl'a $ 9a, ods. 8 písm.

o

b) zákona č . 138/199t Zb. o majetku obcí v platnom znení, za účelommajetkopľávneho
vyspoľiadania pozemku z dôvodu jeho pľiameho pľechodu na pozemky vo vlastníctve
kupujúcich, ktoré sa nachádzajú za pozemkom vlastníka Ing. Dušana Weissa._
:_ š.ĺUčastníciboli poučení,že kupujúci nadobudnú vlastnícke pľávo k odkúpenej
nehnuteľnosti' ktorá je predmetom tejto zmluvy aŽ dňom povolenia vkladu vlastníckeho pľáva
do katastľa nehnuteľností na okľesnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odboľ a do tejto
doby sú zmluvné stľany viazaĺésvojimi prejavmi vôle urobenými v tejto kúpnej zmluve'
Dňom vkladu prechádzajú na nadobúdateľov všetky práva a povinnosti viazané na predmetnú
nehnuteľnosť
---- 6,ĺ Učastnĺcitejto notárskej zápisnice týmto splnomocňujú notáľku JUDr' Soňu --_-------Šuvadovúna podanie návľhu na vklad vlastníckeho pľáva do katastra nehnuteľností na -------okĺesnom ĺráde Liptovský Mikuláš, katastľálny odboľ, ako aj na všetky úkony spojené
-----s týmto vkladovým konaním ( prípadnéopravy chýb v písaní, počítaní,alebo iné zrejmé
----------'Zb.
neiprávnosti ), a tieŽ ju splnomocňujú v zmysle $ 43 ods. 2 zákona č). 32311992
o nôtároch a notáľskej činnosti ( Notáľsky poriadok ) v platnom zĺeni na vykonanie prípadnej
opľavy chýb v písaní,počítaníalebo iných zrejmýchnespľávností v tejto zmluve doložkou ---_
o opľave.------

l.lVšetky poplatky spojené s vyhotovením tejto zmluvy' ako

aj poplatky z návľhu na ---

vklad vlastníckeho práva do katastľanehnuteľnostíbudú hĺadiťkupujúci.
o povolenie vkladu vlastníckeho -------- 8./ Na základe tejto kúpnej zmluvy žiadajúúčastníci
právado katastra nehnuteľností na okĺesnom úrade Liptovský Mikuláš, katastľálny odbor pľe
katastrálne územie Král'ova Lehota takto'-A _ LV: parcela ľegistľa ,,C" evidovaná na katastrálnej mape:
CKN paľc.č.2lDl3rzastavaná plocha a nádvorier22 m2
B _ LV: Ladislav Kekeš, rod. Kekeš ,, nar' 1,9.O4.1955, ľ'č.55041916445 a Emília Kekešová,
ľod. Hladká, ĺtar. 04.07 .1963, r.č. 6357041719I, 032 33 Kľáľova Lehota 42 -------'
'-----spoluvlastnícky podiel
C _ LV: bezzápisu
titul nadobudnutia podľa tej to zmluvy------------

1/l

o tomto som túto notáľsku zápisnicu napísala, účastníkompľečítalaa vysvetlila, na čo
-títo prehlásí|l, Že je v súlade s ich skutočne pľejavenou slobodnou vôľou a Že súhlasia sjej
obsahom a túto predo mnou dnešnéhodňa i vlastnoručne podpísali.
9. /

účastníci:obec Kľáľova Lehota zastúpená starostom Vladimírom Kaprínim ako pľedávajúci,
Ladislav Kekeš v.r. a Emília Kekešová v.r. ako kupujúci, notaľ: JUDľ. Soňa Šuvadová, v.ľ.,
---úradná pečiatka so štátnym znakom SR, JUDľ. Soňa Šuvadová, notár, Liptovský Hrádok,

osveaĺujem,Žóodpistejtonotárskejzápisnicedoslovneavovšetkomsúhlasísjej
prvopisom, któľý je uložený v Zbierke notáľskych zápisnic u podpísaného notára, na jeho
notárskom úrade pod č. N 138/2021, NZ 1938112021
A ŠU
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V Liptovskom Hľádku ďia30.06.202t
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JUDľ. Soňa Šuvadová, notár
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