
Z M L U V A 
                                  o zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť 

 

NAVRHOVATELIA: 

 

1. Oprávnený: Obec Vyšné Ružbachy zastúpená Mgr. Jánom Dudjakom, starostom obce  

                        IČO : 00 330 264 

 

2. Povinní:   Peter Martinek, rod. Martinek, nar., r. č., s manželkou Marcelou Martinkovou 

rod. Potankovou nar., r.č., obaja trvale  bytom  065 02 Vyšné Ružbachy 169,  

SR 

 

čl. I. 

 

ktorí po vyhlásení, že sú na právne úkony spôsobilí, sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy 

 

čl. II. 

 

     Predmetom tejto zmluvy je zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosti vedené na 

Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Starej Ľubovni, zapísané v LV 952, časť C – ťarchy,  

ktoré bolo zriadené predkupne právo kúpnou zmluvou  V 856/2001-183/01 zo dňa 29.10.2001 

na dobu neurčitú na pozemok parc. čísla  KN C  970/37- ostatné plochy o výmere 880 m2  v  

k. ú. Vyšné Ružbachy. 

 

čl. III. 

 

     Zmluvné strany sa dohodli na zrušení predkupného práva na nehnuteľnosti uvedené v čl. 

II. tejto zmluvy a to dňom podpisu tejto zmluvy. 

           

čl. IV. 

 

     Zmluvné strany vyhlasujú, že sú na právne úkony spôsobilí a túto zmluvu uzatvorili na 

základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

     Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach. 

 

     Vo Vyšných Ružbachoch dňa 29.10.2018 

 

 

 

Oprávnená osoba:                                                                    Povinné osoby: 

 

 

....................................                                                              ................................... 

Obec Vyšné Ružbachy                                                              Peter Martinek 

zastúpená Mgr. Jánom Dudjakom, 

starostom obce                                                                        ..................................... 

                                                                                                 Marcela Martinková 

                                                                                                  



                                                                     

 

 

   Vo Vyšných Ružbachoch dňa 29.10.2018 

 

 

                                           Správa katastra 

                                                                 064 01     Stará   Ľ u b o v ň a 

 

 

VEC: 

Návrh na zrušenie predkupného práva na nehnuteľnosť 

 

NAVRHOVATELIA: 

 

1. Obec Vyšné Ružbachy zastúpená Mgr. Jánom Dudjakom, starostom obce  

IČO: 00330 264 

                         

2.   Peter Martinek, nar. 29.06.1956, r. č. 560629/6630, s manželkou Marcelou Martinkovoou,  

rod. Potankovou nar. 30.12.1958, r.č., r. č. 586230/7011, obaja trvale  bytom  065 02 Vyšné 

 Ružbachy 169,  SR 

 

 

navrhujeme Okresnému úradu , katastrálnemu odboru v Starej Ľubovni aby rozhodol 

o zrušení predkupného práva na nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade, katastrálnom 

odbore v Starej Ľubovni zapísané v LV 952, časť C – ťarchy, na ktoré bolo zriadené 

predkupne  právo kúpnou zmluvou  V 856/2001-112/96 zo dňa 29.10.2001 na dobu neurčitú 

na pozemok parc. čísla  KN C  970/37- ostatné plochy o výmere 880 m2  v  k. ú. Vyšné 

Ružbachy. 

 

 

 

    Súčasne prehlasujeme, že účastníci zmluvy sú oprávnení  s predmetom zmluvy nakladať 

a že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. 

     Navrhujeme preto, aby Okresný úrad, katastrálny odbor v Starej Ľubovni vydal 

rozhodnutie, ktorým zrušuje predkupné právo na nehnuteľnosti. 

 

 

 

 

                                                                     ........................................................... 

                                                                                podpis navrhovateľov 

 

 

 

 

Prílohy:    2x zmluva o zrušení predkupného práva 

                 Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva 

   1x kolok 66,- €  

 



 

 


