
KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov 

1. Predávajúci: 

Zastúpená: 
Sídlo: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
SWIFT: 

Obec Brodské 

Anna Krídlová, starostka obce 
Školská 1030, 908 85 Brodské 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK61 5600 0000 0026 0471 7001 
KOMASK2X 

2. Kupujúci: 
Meno, priezvisko: Marta Ferenčíková, rod. Ružičková 
Adresa: Záhumenská 733, 908 85 Brodské 
Rodné číslo: 
Číslo OP: 

Článok I. 

1. Obec Brodské ako predávajúci je vlastníkom nehnuteľností a to: pare. č. 1468/4 KN-C, 
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 134m2; pare. č. 1468/9 KN-C, zastavaná plocha 
a nádvorie vo výmere 626m2; pare. č. 1468/145 KN-C, zastavaná plocha a nádvorie vo 
výmere 23m2 a pare. č. 1468/146 KN-C zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 7m2, 
v zmysle geometrického plánu č. 26/2019, vypracovaného firmou Mario Antálek, geodetické 
práce, 908 85 Brodské 817, ktoré sa nachádzajú v k.ú. Brodské a sú vedené na LV č. 3733. 

3. Predávajúci vyhlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy ani 
vecné bremená. 

4. Kupujúci vyhlasuje, že pozná stav kupovaných nehnuteľností, ktorý mu vyhovuje a v tomto 
stave ich kupuje. 

Článok II. 

Táto zmluva bola schválená dňa 12.12.2019 uznesením Obecného zastupiteľstva obce 
Brodské uznesením číslo 72/2019. 

Článok III. 

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene stanovenej dohodou vo výške 4 593 €, slovom: 
štyritisícpäťstodeväťdesiattri eur. 

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena bude uhradená v plnej výške prevodom na účet 
predávajúceho do 7 dní od podpisu zmluvy. 



Článok IV. 

Predávajúci ručí za vlastníctvo a za bezbremennosť prevádzaných nehnuteľnosti a 
kupujúci prehlasuje, že stav nehnuteľnosti dobre pozná, a že tieto v stave v akom sa 
nachádzajú ku dňu vyhotovenia tejto kúpnej zmluvy, od predávajúceho odkupuje. 

Článok V. 

Kupujúci berie na vedomie poučenie o tom, že vlastnícke právo k predmetným 
nehnuteľnostiam nadobudne až vkladom vlastníckeho práva v jeho prospech do katastra 
nehnuteľností, ktorým rozhodnutím o vklade zmluva nadobúda účinnosť. 

Po vklade vlastníckeho práva v prospech kupujúceho bude tento, ako výlučný vlastník 
predmetnej nehnuteľnosti, oprávnený túto užívať a súčasne povinný platiť dane a znášať 
všetky povinnosti s vlastníckym právom súvisiace. 

Návrh na vklad vlastníckeho práva na Okresný úrad Skalica, katastrálny odbor podá 
kupujúci po pripísaní celkovej sumy na účet predávajúceho, čo potvrdí predávajúci svojim 
podpisom na návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Poplatok za vklad zaplatí kupujúci. 

Článok VI. 

Zmluva bola jej účastníkmi prečítaná, nimi porozumená a po ich prehlásení, že ich 
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, sú oprávnení s predmetom prevodu nakladať, na 
znak schválenia jej obsahu, ako slobodného prejavu ich vôle nimi aj vlastnoručne podpísaná. 

Táto zmluva bola vyhotovená v 4-och rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 2 
rovnopisy sú prílohou návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zmluvné strany obdržia po 
jednom vyhotovení kúpnej zmluvy. 

V Brodskom, dňa 

Predávajúci: Kupujúci 


