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KÚPNA ZMLUVA 
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzavretá podľa ustanovení § 588 a nasl. 

Občianskeho zákonníka 
(ďalej v texte len zmluva) 

medzi 
Predávajúci'. 

1. Ing. Ľubomír TOMEK, rod. Tomek, nar. í, bytom 530 02 
Pardubice, Stankova 1219, občan ČR 

(ďalej v texte len predávajúci v 1. rade) 

2. Otto VALACHOVIČ, rod. Valachovič, nar. , bytom 908 85 
Brodské, Letná č. 686/9, občan SR 

(ďalej v texte len predávajúci v 2. rade) 

3. Stanislav VALACHOVIČ, rod. Valachovič, nar. , bytom 908 
85 Brodské, Záhumenská č. 778/2, občan SR 

(ďalej v texte len predávajúci v 3. rade) 

4. PaedDr. Mária Zora MAKUDEROVÁ, rod. Valachovičová, nar. 1 >, 
, bytom 811 05 Bratislava - Staré Mesto, Jelenia č. 3131/1, občan SR 

(ďalej v texte len predávajúci v 4. rade) 

5. Sabina TRUBIROHOVÁ, rod. Kocáková, nar. , bytom 908 85 
Brodské, M. Čulenač. 715/132, občan SR 

(ďalej v texte len predávajúci v 5. rade) 
a 

Kupujúci: 
6. Obec BRODSKÉ, so sídlom obecného úradu Školská č. 1030/2, 908 85 Brodské, IČO: 

00309451, DIČ: 2021065695, bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a. s., IBAN: SK61 
5600 0000 0026 0471 7001, v zastúpení: Anna Krídlová - starostka obce 

(ďalej v texte len kupujúci) 
r 

I. Úvodné ustanovenia 
1. Účastníci prehlasujú, že sú plne spôsobilí nadobúdať práva a povinnosti s touto zmluvou 

spojené. 
2. Predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5.rade prehlasujú, že prevádzané nehnuteľnosti v zmysle čl. II 

ods. 1 zmluvy, nadobudli do podielového spoluvlastníctva. Predávajúci v 1. rade v 
spoluvlastníckom podiele 4/8 k celku, predávajúci v 2., 3., 4. a 5. rade každý v rovnakom 
spoluvlastníckom podiele po 1/8 k celku. 

3. Predávajúci v 2., 3., 4. a 5.rade prehlasujú, že prevádzané nehnuteľnosti v zmysle čl. II ods. 
2 zmluvy, nadobudli do podielového spoluvlastníctva. Predávajúci v 2. rade v 
spoluvlastníckom podiele 6/48 k celku, predávajúci v 3., 4. a 5 rade každý v rovnakom 
spoluvlastníckom podiele po 1/8 k celku. 

4. Predávajúci v 2., 3., 4. a 5.rade prehlasujú, že prevádzané nehnuteľnosti v zmysle čl. II ods. 
3 zmluvy, nadobudli do podielového spoluvlastníctva každý v rovnakom spoluvlastníckom 
podiele po 1/4 k celku. 

5. Kupujúci prehlasuje, že prevádzané nehnuteľnosti v zmysle tejto zmluvy uvedené v čl. II. 
bod 4 nadobudne do svojho výlučného vlastníctva, prevádzané nehnuteľnosti v zmysle tejto 
zmluvy uvedené v čl. II. bod 5 nadobudne do podielového spoluvlastníctva, prevádzané 
nehnuteľnosti v zmysle tejto zmluvy uvedené v čl. II. bod 6 nadobudne do výlučného 
vlastníctva. 
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II. Predmet zmluvy 
1. Predávajúci v 1. rade je podielovým spoluvlastníkom v spoluvlastníckom podiele 4/8 k 

celku a predávajúci v 2., 3.. 4. a 5.rade sú podielovými spoluvlastníkmi, každý v rovnakom 
spoluvlastníckom podiele po 1/8 k celku, k nehnuteľnostiam zapísaných na LV č. 1044 
k.úz. Brodské, obec: BRODSKÉ, okres; Skalica, a to: 
ä) parcely č. 255/1 o výmere 432m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 17, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, 
b) parcely č. 255/5 o výmere 170m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 16, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, 
c) stavby súpisné číslo 557 postavenej na parcele č. 255/5, parcela registra "C" 
evidovaná na katastrálnej mape, druh stavby: 14, popis stavby: dom, umiestnenie stavby: 1. 

2. Predávajúci v 2. rade je podielovým spoluvlastníkom v spoluvlastníckom podiele 6/48 k 
celku a predávajúci v 3., 4. a 5.rade sú podielovými spoluvlastníkmi, každý v rovnakom 
spoluvlastníckom podiele po 1/8 k celku, k nehnuteľnostiam zapísaných na ĽV č. 458 
k.úz. Brodské, obec; BRODSKÉ, okres: Skalica, a to: 
ä) parcely č. 255/2 o výmere 216m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 19, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, v podiele 6/48, zapíš, na LV č. 458 k.úz. Brodské. 
b) parcely č. 255/2 o výmere 216m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 19, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, v podiele 1/8, zapíš, na ĽV č. 458 k.úz. Brodské. 
c) parcely č. 255/2 o výmere 216m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 19, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, v podiele 1/8, zápis, na LV č. 458 k.úz. Brodské. 
d) parcely č. 255/2 o výmere 216m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 19, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, v podiele 1/8, zápis, na LV č. 458 k.úz. Brodské. 

3. Predávajúci v 2., 3.. 4. a 5.rade sú podielovými spoluvlastníkmi, každý v rovnakom 
spoluvlastníckom podiele po 1/4 k celku, k nehnuteľnostiam zapísaných na LV č. 457 
k.úz. Brodské, obec: BRODSKÉ, okres: Skalica, a to: 
a) parcely č. 255/4 o výmere 292m , druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 17, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape. 

4. Kupujúci na základe tejto zmluvy, kupuje od predávajúcich v 1., 2., 3., 4. a 5. rade do svojho 
výlučného vlastníctva nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 1044 k.úz. Brodské, 
obec: BRODSKÉ, okres: Skalica, a to: 
a) parcelu č. 255/1 o výmere 432m , druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 17, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, v podiele 1/1, zapíš, na LV č. 1044 k.úz. Brodské. 
b) parcelu č. 255/5 o výmere 170m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 16, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, v podiele 1/1, zápis, na LV č. 1044 k.úz. Brodské. 
c) stavbu súpisné číslo 557 postavenú na parcele č. 255/5, parcela registra "C" 
evidovaná na katastrálnej mape, druh stavby: 14, popis stavby: dom, umiestnenie stavby: 1, 
v podiele 1/1, zapíš, na ĽV č. 1044 k.úz. Brodské. 

5. Kupujúci na základe tejto zmluvy, kupuje od predávajúcich v 2., 3., 4. a 5. rade do svojho 
podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 458 k.úz. 
Brodské, obec: BRODSKÉ, okres: Skalica, a to: 
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a) parcelu č. 255/2 o výmere 216m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 19, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, v podiele 6/48, zapíš, na ĽV č. 458 k.úz. Brodské. 
b) parcelu č. 255/2 o výmere 216m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 19, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, v podiele 1/8, zapíš, na LV č. 458 k.úz. Brodské. 
c) parcelu č. 255/2 o výmere 216m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 19, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, v podiele 1/8, zapíš, na LV č. 458 k. ú z. Brodské. 
d) parcelu č. 255/2 o výmere 216m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 19, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, v podiele 1/8, zapíš, na LV č. 458 k.úz. Brodské. 

6. Kupujúci na základe tejto zmluvy, kupuje od predávajúcich v 2., 3., 4. a 5. rade do svojho 
výlučného vlastníctva nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 457 k.úz. Brodské, 
obec: BRODSKÉ, okres: Skalica, a to: 
a) parcelu č. 255/4 o výmere 292m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, 
spôsob využitia pozemku: 17, umiestnenie pozemku: 1, parcela registra "C" evidovaná na 
katastrálnej mape, v podiele 1/1, zapíš, na LV č. 457 k.úz. Brodské. 

III. Kúpna cena 
1. Predávajúci predávajú kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené v čl. II ods. 4, 5, 6 zmluvy, za 

vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 18.000€ (slovom: osemnásťtisíc eur). 
2. Kupujúci sa zaväzuje kúpnu cenu predávajúcim v 1., 2., 3., 4. a 5. rade vo výške 18.000€ 

{slovom: osemnásťtisíc eur) zaplatiť takto: 
a) prvú časť kúpnej ceny vo výške 1.0006 {slovom: jedentisíc eur), kupujúci uhradí v 
lehote do 5 pracovných dní odo dňa podpísania tejto zmluvy na základe výslovného 
poverenia predávajúcich v 1., 2., 3., 4. a 5. rade v prospech tretej osoby - sprostredkovateľa 
predaja: ARCHEUS reality SENICA s. r. o. so sídlom Hviezdoslavova č. 1562/61A, 905 01 
SENICA, IČO: 51 052 423, DIČ: 2120575864, priamo v prospech bankového účtu 
vedeného v Tatrabanke, a. s., IBAN: SK39 1100 0000 0029 4804 3784, 
b) druhú časť kúpnej ceny vo výške 17.000C {slovom: sedemnásťtisíc eur), sa kupujúci 
zaväzuje zaplatiť predávajúcim v 1., 2., 3., 4. a 5.rade v lehote do 5 pracovných dní odo 
dňa podpísania tejto zmluvy takto: 
- suma vo výške 5.100C {slovom: päťtisícsto eur), bude poukázaná priamo v prospech 
bankového účtu predávajúceho v l.rade vedený vo Všeobecná úverová banka, a. s., 
IBAN: SK56 0200 0000 0015 0552 5851, 

suma vo výške 2.975C {slovom: dvetisícdeväťstosedemdesiatpäť eur), bude 
poukázaná priamo v prospech bankového účtu predávajúceho v 2.rade vedený v Slovenská 
sporiteľňa, a. s., IBAN: SK74 0900 0000 0000 3719 7492, 

suma vo výške 2.975C {slovom: dvetisícdeväťstosedemdesiatpäť eur),bude 
poukázaná priamo v prospech bankového účtu predávajúceho v 3.rade vedený vo Všeobecná 
úverová banka, a. s., IBAN: SK03 0200 0000 0026 8722 1254, 

suma vo výške 2.975€ {slovom: dvetisícdeväťstosedemdesiatpäť eur),bude 
poukázaná priamo v prospech bankového účtu predávajúceho v 4.rade vedený v Slovenská 
sporiteľňa, a. s., IBAN: SK98 0900 0000 0000 1096 4962, 

suma vo výške 2.975€ {slovom: dvetisícdeväťstosedemdesiatpäť eur),bude poukázaná 
priamo v prospech bankového účtu predávajúceho v 5.rade vedený v Poštová banka, a. s., 
IBAN: SK12 6500 0000 0000 1467 0515. 

IV. Ťarchy 
Predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade potvrdzujú, že na predávaných nehnuteľnostiach uvedených v čl. II ods. 4, 5, 6 zmluvy, neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ani záložné 
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práva. 

V. Vedľajšie ustanovenia 
1. Predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade týmto vyhlasujú, že nie sú im známe také vady 

a poškodenia predmetu kúpy, na ktoré by mali kupujúceho osobitne upozorniť. V prípade, 
ak sa toto vyhlásenie predávajúcich v 1., 2., 3., 4. a 5. rade ukáže ako nepravdivé, je 
kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy a predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade sú 
povinní vrátiť bezodkladne kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, resp. jej zaplatenú časť. 

2. Kupujúci týmto vyhlasuje, že sa pred uzavretím kúpnej zmluvy oboznámil so stavom 
predmetu kúpy, tento stav je mu dobré známy a predmet kúpy v tomto stave ako „stojí 
a leží" nadobúda do svojho výlučného vlastníctva, so všetkými jeho súčasťami a 
príslušenstvom. 

3. Predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade prehlasujú, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz, 
ani nebol podaný návrh na jeho vyhlásenie, ani nebol návrh na vyhlásenie konkurzu 
zamietnutý pre nedostatok majetku, že ich majetok nie je predmetom exekučného konania 
ani nie je dôvod k jeho začatiu, že neprebieha súdne konanie o vydanie predbežného 
opatrenia k obmedzeniu nakladania s majetkom ani nebol súdu podaný žiadny návrh na 
vyhlásenie konkurzu ani úpadok nehrozí a že touto kúpnou zmluvou neukracujú uspokojenie 
vymáhateľných pohľadávok veriteľov a teda nie je dôvod odporovateľnosti právneho úkonu 
v zmysle § 42a Občianskeho zákonníka. 

4. Predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade výslovne prehlasujú a ubezpečujú kupujúceho, že: 
a) vlastníctvo k nehnuteľnostiam uvedených v čl. II. kúpnej zmluvy a spôsob ich 
užívania je v súlade s platnými právnymi predpismi, rozhodnutiami správnych orgánov, a že 
nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by k vydaniu protichodného dokumentu štátneho 
orgánu mohli viesť, 
b) nie je vedený žiaden súdny spor ani exekučné, vyvlastňovacie, konkurzné alebo 
reštrukturalizačné konanie k nehnuteľnosti a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by 
mohli viesť k začatiu takýchto konaní, okrem skutočností uvedených v tejto kúpnej zmluve, 
c) k nehnuteľnostiam nie sú uzatvorené žiadne nájomné zmluvy, darovacie zmluvy, 
budúce kúpne zmluvy, zmluvy o zriadení záložného práva, zmluvy o zabezpečovacom 
prevode práva a pod. okrem tých, ktoré vyplývajú z tejto kúpnej zmluvy, 
d) k nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy a ku dňu uzatvorenia tejto kúpnej zmluvy sú 
vysporiadané dane a poplatky k príslušnému správcovi dane, 
e) k prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne práva tretích osôb, a to výslovne právo 
bývania tretích osôb v nehnuteľnosti. 

4. Predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade vyhlasujú, že sú bez obmedzenia oprávnení k uzavretiu 
tejto kúpnej zmluvy a že jej naplnením nedôjde k poškodeniu práv či oprávnených záujmov 
akýchkoľvek osôb. 

5. Predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade a kupujúci sa zaviazali, že si v tejto kúpnej zmluve 
navzájom poskytnú úplné a pravdivé vyhlásenia o skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre 
uzavretie tejto kúpnej zmluvy. 

VI. Nadobudnutie vlastníctva 
1. Kupujúci berie na vedomie, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy nadobudne na základe 

právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu - katastrálny odbor o povolení 
vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že až po podpísaní tejto kúpnej zmluvy a po zaplatení časti 
kúpnej ceny podľa čl. III ods. 2 písm. a) a b) kúpnej zmluvy, podajú spoločne návrh na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností príslušnému okresnému úradu -
katastrálny odbor. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti, právny servis, 
úhradu notárskych poplatkov a kolkov ohľadom zápisu vlastníctva znáša sprostredkovateľ 
predaja. 

4. V prípade, ak príslušný okresný úrad - katastrálny odbor preruší alebo zastaví konanie o 
povolení návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, zmluvné strany sa 
dohodli poskytnúť si vzájomnú súčinnosť na odstránenie nedostatkov, vád alebo 
chýbajúcich údajov za účelom povolenia návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. 

VII. Prechodné ustanovenia 
1. Predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade sa zaväzujú odovzdať všetky kľúče od nehnuteľnosti 

kupujúcemu v lehote do 5 pracovných dní od pripísania druhej časti kúpnej ceny na účet 
predávajúcich v 1., 2., 3., 4. a 5. rade. 

2. Predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade sa zaväzujú, že počas užívania nehnuteľnosti až po 
odovzdanie kupujúcemu, vyrovnajú všetky prípadne finančné záväzky, súvisiace s užívaním 
nehnuteľnosti a budú platiť všetky poplatky spojené s užívaním nehnuteľnosti s prísl., t.j. 
poplatky za odber elektrickej energie, plynu, vody a stočného a pod., ktoré vzniknú do dňa 
odovzdania nehnuteľnosti kupujúcemu. Predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade za súčinnosti 
kupujúceho, sú povinní odhlásiť sa z užívania služieb spojených s užívaním nehnuteľnosti. 

3. Predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade berú na vedomie, že kupujúci sa stáva odovzdaním 
nehnuteľnosti vlastníkom všetkých hnuteľných vecí, ktoré sa budú v predmetnej 
nehnuteľnosti nachádzať a nie sú uvedené v čl. II. tejto kúpnej zmluvy, pričom ich kúpna 
cena je započítaná v celkovej kúpnej cene za predmetné nehnuteľnosti. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pri odovzdaní nehnuteľnosti vyhotovia protokol o odovzdaní 
a prevzatí nehnuteľnosti, v ktorom bude zároveň uvedený presný stav energií (voda, 
elektrina, a pod.) súvisiace s užívaním nehnuteľnosti. Do okamihu odovzdania 
nehnuteľnosti kupujúcemu všetky platby súvisiace s užívaním nehnuteľnosti hradia výlučne 
predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade. 

VIII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
1. V prípade, že predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade uvedú v tejto kúpnej zmluve nepravdivé 

údaje, resp. si nesplnia svoje povinností podľa čl. VII kúpnej zmluvy, kupujúci má právo 
odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný zaslať 
predávajúcim v 1., 2., 3., 4. a 5. rade doporučene na ich poslednú adresu. Odstúpením od 
kúpnej zmluvy, nie je dotknuté právo kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty od 
predávajúcich v 1., 2., 3., 4. a 5. rade. 

2. V prípade, že kupujúci si nesplní svoje povinnosti riadne a včas, t.j. v stanovenej dobe 
nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu predávajúcim v 1., 2., 3., 4. a 5. rade, predávajúci v 1., 2., 
3., 4. a 5. rade majú právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, 
sú predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade povinní zaslať kupujúcemu doporučene na jeho 
poslednú adresu. Odstúpením od kúpnej zmluvy, nie je dotknuté právo predávajúcich v 1., 
2., 3., 4. a 5. rade na zaplatenie zmluvnej pokuty od kupujúceho. 

3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, účastníci si sú povinní navzájom vrátiť to, čo na 
základe kúpnej zmluvy nadobudli. 

IX. Zmluvná pokuta 
1. Pokiaľ predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade pred podpísaním tejto kúpnej zmluvy, alebo po 

podpísaní tejto kúpnej zmluvy, nehnuteľnosti uvedené v čl. II. kúpnej zmluvy, odpredali 
alebo odpredajú tretej osobe, t.j. osobe odlišnej od kupujúceho, okrem povinnosti vrátiť 
kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v zmysle čl. III. kúpnej zmluvy, majú povinnosť a 
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zaväzujú sa v lehote do 3 dní odo dňa výzvy zo strany kupujúceho, zaplatiť kupujúcemu aj 
zmluvnú pokutu vo výške 5.000€. 

2. Ak si kupujúci nesplní svoju povinnosť zaplatiť predávajúcim v 1., 2., 3., 4. a 5. rade kúpnu 
cenu v zmysle čl. III ods. 2 kúpnej zmluvy, tak predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade majú 
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000€. Kupujúci sa zaväzuje predávajúcim v 
1., 2., 3., 4. a 5. rade zmluvnú pokutu zaplatiť v lehote do 3 dní, odo dňa doručenia výzvy zo 
strany predávajúcich v 1., 2., 3., 4. a 5. rade. 

X. Splnomocnenie 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad prerušenia, či zastavenia správneho konania o 

povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností v súvislosti s touto kúpnou 
zmluvou predávajúci v 1., 2., 3., 4. a 5. rade s p l n o m o c ň u j ú kupujúceho na 
všetky právne úkony nevyhnutné najmä k odstráneniu akýchkoľvek vád pre ktoré došlo k 
prerušeniu príslušného vkladového konania, k odstráneniu zrejmých pisárskych chýb, či 
nesprávností v počítaní, ktorý je oprávnený ako splnomocnený splnomocniť, resp. udeliť 
splnomocnenie ďalej aj tretej osobe, aby namiesto neho konala. 

2. Kupujúci svojim podpisom bez akýchkoľvek výhrad prijíma splnomocnenie uvedené v čl. X 
ods. 1 kúpnej zmluvy. 

1. 

3. 

4. 

5. 

XI. Záverečné ustanovenia 
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a táto kúpna 
zmluva je urobená v predpísanej forme. 
Zmluvné strany prehlasujú, že túto kúpnu zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, bez akejkoľvek 
tiesne a nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej 
obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
Platnosť kúpnej zmluvy nastáva dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami, 
pričom podpisy predávajúcich musia byť úradne overené. Vecno-právne účinky uzavretej 
zmluvy nastanú vkladom práv k nehnuteľnej veci, ktorá je predmetom zmluvy, do katastra 
nehnuteľností. Kupujúci podľa § 133 ods. 2 Občianskeho zákona nadobudne vlastníctvo 
opísanej nehnuteľnej veci na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu -
katastrálny odbor, ktorým sa vklad povoľuje. 
Táto kúpna zmluva je vyhotovená v 8 exemplároch, 2 vyhotovenia pre potreby príslušného 
okresného úradu - katastrálny odbor, jedno vyhotovenie pre kupujúceho, jedno vyhotovenie 
pre predávajúcich v 1., 2., 3., 4. a 5. rade. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že akékoľvek doplnky alebo zmeny tejto kúpnej zmluvy, 
je možné urobiť len na základe písomných a očíslovaných dodatkov ku kúpnej zmluve, 
ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
V Brodskom, 29. decembra 2017 

Predávajúci v 1. rade: 
Ing. Ľubomír TOMEK 

Kupujúci: 
Obec BRODSKÉ 
v zast.: Anna Krídlová - starostka 

{úradne overený podpis) 

Predávajúci v 2. rade: 
Otto VALACHOVIC 

{úradne overený podpis 
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Predávajúci v 3. rade: 
Stanislav VALACHOVIČ 

( úradne overený podpis) 

Predávajúci v 4. rade: 
PaedDr. Mária Zora MAKUDEROVÁ 

(iúradne overený podpis) 

Predávajúci v 5. rade: 
Sabina TRUBIROHOVÁ 

. . . ^ . . T . : 

( úradne overený podpis) 


