Reykjavík, 10. júní 2022
FAS22050017

Borgarráð

Gullengi 2-6, kaup á lóðarréttindum

Óskað er eftir að borgarráð samþykki að kaupa lóðarréttindi að Gullengi 2-6, landeignanúmer
L205354, fyrir 4.200.000 krónur.

Greinargerð
Óskað er eftir heimild borgarráðs til að kaupa lóðarréttindi að Gullengi 2-6, 112 Reykjavík.
Arion banki hf., kt. 581008-0150, núverandi eigandi lóðar, óskar eftir að selja lóðarréttindi
Gullengis 2-6, landeignanúmer L205354. Skv. Þjóðskrá Íslands er stærð lóðar 6117 m² og
heildarlóðamat 156.480.000 krónur.
Um er að ræða íbúðarhúsalóð en á henni standa þrjár byggingar; Gullengi 2, Gullengi 4 og
Gullengi 6, með samtals 27 íbúðum með fasteignanúmerin F2291442-68.
Kaupverð er 4.200.000 krónur og byggt á útreikningum FAS um framtíðar lóðarleigu.
Gert verði ráð fyrir kaupum innan gildandi fjárfestingaráætlunar.

Virðingarfyllst,

Óli Jón Hertervig
Fjármála- og áhættustýringarsvið
Eignaskrifstofa

Hjálagt:
Drög að kaupsamningi og afsali dags. 16. maí 2022.
Lóðarleigusamningur Íslenskra Aðalverktaka dags. febrúar 2007.

.

KAUPSAMNINGUR OG AFSAL

Undirritaðir aðilar, Arion banki hf., kt. 581008-0150, Borgartúni 19, 105 Reykjavík, hér eftir
nefndur „seljandi“ og Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609, Ráðhúsinu, 101 Reykjavík, vegna
Reykjavíkurborgar - eignasjóðs, kt. 570480-0149, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík, hér eftir nefnd
„kaupandi“, gerum með okkur svofelldan kaupsamning:
1.

Hið selda
Seljandi lofar að selja og kaupandi að kaupa lóðina Gullengi 2-6, 112 Reykjavík,
landeignanúmer L205354, skráð stærð 6.117 m², ásamt öllu því sem eigninni fylgir og
fylgja ber.
Um er að ræða íbúðarhúsalóð en á henni standa þrjár byggingar; Gullengi 2, Gullengi 4
og Gullengi 6, með samtals 27 íbúðum með fasteignanúmerin F2291442-68.

2.

Kaupverð

2.1

Kaupverð hins selda er sem hér segir:

4.200.000 kr. –fjórarmilljónirogtvöhundruðþúsundkrónur

Kaupandi greiðir allt kaupverðið við undirritun kaupsamnings þessa inná reikning
seljanda nr. 300-26-1001.
3.

Ástand hins selda og fylgifé

3.1

Hið selda er afhent í því ástandi sem kaupandi hefur kynnt sér með skoðun og sættir sig
við að öllu leyti.

3.2

Hið selda er afhent án veðbanda. Kaupandi gerir sér grein fyrir og samþykkir að lóðinni
fylgir þinglýstur lóðarleigusamningur, dags. 16. febrúar 2007, með þinglýsingarnúmerið
411-S-001713/2007.

3.4

Hinu selda fylgir allt hefðbundið fylgifé.

3.5

Hið selda afhendist í samræmi við lið 4.

4.

Afhending

4.1

Afhending fer fram við undirritun kaupsamnings og afsal þessa.
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5.

Stimpil- og þinglýsingargjöld

5.1

Kaupandi greiðir gjöld af skjölum er varða kaupin, þ. á m. stimpilgjöld og þinglýsingagjöld.

6.

Annað

6.1

Aðilum er skylt að virða hagsmuni hvors annars og sýna hvor öðrum sanngirni, trúnað og
tillitssemi við efndir og framkvæmd samningsins. Komi hindrun í veg fyrir réttar efndir
eða einhver önnur þau atvik sem varða gagnaðila skal viðsemjandi upplýsa hann um það.

6.2

Að öðru leyti en því sem mælt er fyrir um í samningi þessum og eftir því sem við getur
átt fer um lögskipti aðila eftir ákvæðum laga nr. 40/2002 um fasteignakaup.

6.3

Kaupsamningur og afsal þetta er gerður í tveimur samhljóða eintökum, eitt fyrir hvorn
aðila.

6.4

Öllu framanrituðu til staðfestingar rita kaupandi og seljandi undir samning þennan í votta
viðurvist og jafnframt lýsa þeir yfir fjárræði sínu.

6.5

Rísi mál útaf kaupsamningi þessum má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.
Reykjavík, 16. maí 2022

____________________________________
f.h. Arion banka hf.

_____________________________________
f.h. Reykjavíkurborgar með fyrirvara
um samþykki borgarráðs

Vottar að réttri dagsetningu, undirritun
og fjárræði aðila:
________________________________
Nafn

__________________
kt.

________________________________
Nafn

__________________
kt.
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