
Dodatok č. 2 
 

KU KÚPNEJ ZMLUVE 
 
Predávajúci:  Obec Ľubietová,  
                        Sídlo: Nám. V. Dunajského č. 1/1,  976 55 Ľubietová  
                        Zastúpená: Ing. Pavlom Zajacom, starostom obce 
                        IČO: 00313564 
 
                  (ďalej len „predávajúci“) 
                
   a 
 
Kupujúci:      
 
             Róbert Pepich, rod. Pepich  
             štátny občan SR  

Narodený :  
Bytom :   ul. Hrnčiarska č. 170/34, 976 55 Ľubietová 
Rodné číslo :  
Číslo OP : 
 
(ďalej len „kupujúci“)  
 

Upravuje sa článok II, ktorý znie : 
 

 
Článok II. 

 
1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti pozemku parc. č.  KN –C  599/15 

o výmere 43 m2,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, KN –C  599/16 o výmere 175 m2,  
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, spôsob využívania - pozemok, na ktorom je 
postavená nebytová budova označená súpisným číslom, katastrálne územie Ľubietová,  obec 
Ľubietová, okres Banská Bystrica, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 793, vedenom 
Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor.  

2. Geometrickým plánom na oddelenie pozemku parc. č.  KN –C  599/17 č. 43707661-39/21 zo dňa 
8.9.2021, vyhotovenom Bc. Ľudovít Illés - Geoplán, Trieda SNP 75, Banská Bystrica, IČO: 43 707 
661, úradne overeným Okresným úradom Banská Bystrica, katastrálny odbor dňa 30.09.2021 
pod č. G1-1014/2021 sa z pozemku č. 599/14 o výmere 2074 m² v katastrálnom území Ľubietová, 
obec Ľubietová, okres Banská Bystrica,  odčleňuje časť pozemku parc. č. KN –C  599/17 
o výmere 720 m2,  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, spôsob využívania - pozemok, 
na ktorom je dvor, pozemok umiestnený v zastavanom území obce, katastrálne územie 
Ľubietová.  

3. Predmetom tejto Zmluvy je predaj pozemkov parc. č.  KN –C  599/15 o výmere 43 m2,  druh 
pozemku zastavaná plocha a nádvorie, KN –C  599/16 o výmere 175 m2,  druh pozemku 
zastavaná plocha a nádvorie, spôsob využívania - pozemok, na ktorom je postavená nebytová 
budova označená súpisným číslom a novovytvoreného pozemku parc. č. KN –C  599/17 
o výmere 720 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, spôsob využívania pozemku: 
pozemok, na ktorom je dvor, katastrálne územie Ľubietová, obec Ľubietová, okres Banská 
Bystrica (ďalej aj „Nehnuteľnosť“). 



4. Predávajúci vyhlasuje, že prevádza vlastnícke právo k Nehnuteľnostiam definovaných v čl. II. 
ods. 3 tejto Zmluvy. 

5. Kupujúci vyhlasuje, že kupuje Nehnuteľnosti definované v čl. II. ods. 3 tejto Zmluvy od 
predávajúceho. Kupujúci nadobúda Nehnuteľnosť definovanú v čl. II ods. 3 tejto Zmluvy do 
vlastníctva. 

6. Vlastnícke právo k Nehnuteľnosti prechádza na Kupujúceho dňom právoplatnosti rozhodnutia 
Okresného úradu Banská Bystrica, katastrálny odbor, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností. 

 
 
V Ľubietovej   dňa 16.01.2023    V Ľubietovej dňa 16.01.2023 
 
 
 
      Predávajúci:                                                                                        Kupujúci: 
 
 
 
 
 
...............................................                                                       ............................................... 
            Pavel Zajac                                                                                Róbert Pepich 
           starosta obce 
 

 
 


