Kúpna zmluva
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
(s autorizáciou podľa § 1a  odseku 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii )


Zmluvné strany:

Predávajúci: 
Obec Lipovce,   082 36  Lipovce 92
IČO: 327387
zastúpená starostom obce  Petrom Miženkom rod. Miženkom, 
bytom:   Lipovce 152,  082 36

Kupujúci:        
Andrej Lacko, rod. Lacko
bytom: Bertotovce 105, 082 35
štátna príslušnosť: SR

ktorí vyhlasujú,  že sú plne spôsobilí na právne úkony  a uzatvárajú  podľa  ust.  § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka túto

Kúpnu zmluvu 
o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

I.  Úvodné ustanovenia

	Predávajúci osvedčil výpisom z LV č. 650  kat. úz. Lipovce, obec Lipovce, okres Prešov, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností - stavieb:  

      - stavby číslo súp. 202 – horský hotel,  na parcele č. C-KN  470/2
      - stavby číslo súp. 232 – kotolňa,  na parcele č. C-KN  470/3
       podľa zápisu v časti  „B“  LV č. 650, zapísaný pod B1  s podielom 1/1.

Parcela č. 470/2  ako parcela reg.  „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 723 m2,  je  evidovaná na katastrálnej mape,  bez založenia LV.
Parcela č. 470/3, ako parcela reg.  „C“,  druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria o výmere 224 m2,  je evidovaná na katastrálnej mape,  bez založenia LV.
Vyššie uvedené stavby sú postavené na pozemkoch evidovaných v katastri nehnuteľností  ako parcely  reg.  „E“  s parc. č. 944  a 950  kat. úz. Lipovce.

	Predávajúci osvedčil  výpisom z  LV č. 549 kat. úz. Lipovce, obec Lipovce, okres Prešov, že  je výlučným vlastníkom parcely reg.  „E“  s parc. č. 944 – orná pôda  o výmere 3047 m2,   podľa zápisu v časti  „B“  LV č. 549, zapísaný pod B1  s podielom 30/42-in k celku  a pod B2  s podielom 4/14-in  k celku.


	Predávajúci osvedčil výpisom z  LV č. 631 kat. úz. Lipovce, obec Lipovce, okres Prešov, že je výlučným vlastníkom parcely reg.  „E“  s parc. č. 950 – trvalé trávne porasty  o výmere 3264 m2,  podľa zápisu v časti  „B“  LV č. 631, zapísaný pod B1  s podielom 1/1.



2


	Predávajúci osvedčil výpisom z   LV č. 1 kat. úz. Lipovce, obec Lipovce, okres Prešov, že  je  výlučným vlastníkom parciel reg.  „E“  s parc. č. 951 – trvalé trávne porasty o výmere 1362 m2  a parcely č. 952 – trvalé trávne porasty o výmere 1667 m2 ,  podľa zápisu v časti  „B“  LV č. 1, zapísaný pod B1  s podielom 1/1.



Čl. II.  Predmet  zmluvy 

2.1. Predávajúci touto  zmluvou  odpredáva  kupujúcemu nižšie opísané nehnuteľnosti, 
       a to:  

	stavbu číslo súp. 202 – horský hotel,  na parcele č. C-KN 470/2,   zap. na LV č. 650  kat. úz. Lipovce, obec Lipovce,   okres Prešov.   

Popis stavby: 
Ide o samostatne stojacu budovu horského hotela. Objekt má základy z monolitického betónu, murovanú nosnú konštrukciu so železobetónovými stropmi, drevený sedlový  krov s krytinou z pozinkovaného plechu, plechové klampiarske  konštrukcie a vonkajšie brizolitové omietky  s kamenným soklom.
Objekt je  prípojkami napojený na verejný rozvod elektriny, rozvod plynu,  na zásobníkový vodojem  a je odkanalizovaný do vlastnej žumpy. 
Zásobníkový vodojem je umiestnený na pozemku nepatriacom vlastníkovi stavby.  
Objekt má 3 podlažia. V suterénnom podlaží, v ktorom je z južnej strany od parku hlavný vstup do objektu, sa v ľavej časti nachádza sauna s príslušným vybavením – sprchami, ochladzovacím bazénom, a minibazénom, odpočívarňou, miestnosťou maséra, skladovými priestormi a chodbami.  V strednej časti sa nachádza snack bar  so skladovacími priestormi a sociálnymi miestnosťami. V pravej časti suterénu sa nachádza kuchyňa s jedálňou. 
Na prízemí sa v ľavej časti nachádzajú  dve samostatné  bytové jednotky, v pravej časti sú kancelárie a izby  pre hostí  so sociálnymi zariadeniami, prevažne so sprchovacími kútmi a umývadlami, WC  sú spoločné (pre mužov a ženy)  na chodbe. Nachádza sa tu aj spoločenská miestnosť. 
Na poschodí sú izby  pre hostí  so sociálnymi miestnosťami a WC pre mužov a ženy  prístupné z chodby. 
Objekt bol  podľa predloženého dokladu daný do užívania  v roku 1986.  Bol využívaný na rekreačné účely  asi do roku 2005, odkedy je nevyužívaný. Objekt je prakticky  bez vnútorného vybavenia, niektoré okná sú porozbíjané, dvere chýbajú alebo sú zničené, objekt chátra. Na opätovné sprevádzkovanie objektu  horského hotela  je potrebná kompletná rekonštrukcia, pravdepodobne aj s výmenou všetkých inštalačných  rozvodov, výplní otvorov a pod. 

                    2.1.1. a)  Súčasťou prevodu vlastníckeho práva k stavbe horského hotela číslo 
                    súp. 202  je aj  príslušenstvo stavby, ktoré tvoria: 
	vodovodná prípojka – zo zásobníkového vodojemu, dĺžky 75 m

kanalizačná prípojka – do žumpy, dĺžky 140 m, vybudovaná v roku 1986
žumpa – betónová, 100 m3,  vybudovaná v roku 1986
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	prípojka plynu – dĺžky 87 m, vybudovaná v roku 1986

NN prípojka  - zemná, vybudovaná v roku 1986
spevnené plochy – asfaltobetónové  cestné komunikácie v areáli hotela,
      o celkovej výmere  1378,37 m2,  vybudované v roku 1986
	spevnené plochy – asfaltové chodníky  pri objekte a v parku pred objektom, 

      o celkovej výmere 254,17 m2, vybudované v roku 1986       
	oporné múry – železobetónové prefabrikované, obost. priestor: 56,10 m3, 

      vybudované v roku 1986
	vonkajšie schody – betónové pri hoteli,  dĺžka stupňov: 11*1,50 m = 16,50 m, 

      vybudované v roku 1986
	podzemná pivnica – z 3 strán betónová s obsypom, predná časť vymurovaná 

      s oceľovými dverami, vybudovaná v roku 1986
	vonkajšie osvetlenie – na oceľových stožiaroch – 4 ks,  vybudované v roku 

      1986,
	   a ďalšie aj tu neopísané veci, ktoré sú umiestnené na prevádzaných   nehnuteľnostiach alebo aj mimo nich, ale svojim technickým určením slúžia na to, aby boli využívané spolu s hlavnou vecou, t.j. so stavbou hotela číslo súp. 202 alebo stavbou kotolne číslo súp. 232 a sú vo vlastníctve predávajúceho, okrem vecí nižšie  opísaných,  v bode 2.1.1. b).


                    2.1.1. b) Príslušenstvom prevádzaných stavieb nie sú: 
                    -  zásobníkový vodojem vzdialený cca 75 m od stavby horského hotela  číslo súp. 
                    202 (z ktorého vyúsťuje vodovodná prípojka  uvedená  v bode 2.1.1. a), ďalej 
                    zdrojový zásobníkový vodojem vzdialený asi 1000 m od horského hotela  
                    smerom k obci Lačnov  a vodovodná prípojka medzi nimi – ďalej označované iba 
                    ako  „vodný zdroj“. 
                    Vodný zdroj je majetkom predávajúceho  a predávajúci sa zaväzuje umožniť 
                    kupujúcemu bezodplatný odber vody pre potreby odkupovaných stavieb,  za 
                    predpokladu, že kupujúci bude  na vlastné náklady  vykonávať bežnú údržbu  
                    a nutné  opravy  vodného zdroja.   Kupujúci berie na vedomie, že na tento vodný 
                    zdroj je napojený aj ďalší odberateľ MUDr. Smolko, na súkromnú rekreačnú 
                    chatu. Kupujúci bude rešpektovať právo  tohto odberateľa na odber vody, ako aj 
                    právo predávajúceho – Obce Lipovce  na odber vody pre vlastné potreby, pokiaľ 
                    tieto  odbery nebudú ohrozovať stav vody v zásobníku  pre potreby kupujúceho.                 
                    Predávajúci  nie je oprávnený umožniť tretím osobám   napojenie sa na vodný 
                    zdroj bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho, ako prednostného 
                    užívateľa. V prípade spoločného užívania  vodného zdroja kupujúcim, 
                    predávajúcim, príp. i tretími osobami, si každý odberateľ zriadi samostatný merač  
                    spotreby a bude sa podieľať na nákladoch podľa pomeru odberu  svojej spotreby 
                    k celkovému objemu spotreby vody. V prípade  prevodu vlastníckeho práva 
                    predávajúceho k vodnému zdroju alebo hociktorej jeho časti, má kupujúci 
                    predkupné právo. V prípade nevyužitia predkupného práva,  právo kupujúceho 
                    na odber vody z vodného  zdroja  skončí  uplynutím jedného roka po  
                    nadobudnutí vlastníckeho práva treťou osobou.
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	stavbu číslo súp. 232 – kotolňa,  na parcele C-KN 470/3,  zap. na LV č. 650  kat. úz. Lipovce, obec Lipovce,   okres Prešov.

Popis stavby:
Ide o samostatne stojacu budovu kotolne.  Objekt kotolne sa nachádza v tesnej blízkosti horského hotela a slúžil na jeho vykurovanie. Objekt slúžil čiastočne aj na skladovacie účely.  Objekt  je napojený  na všetky základné inžinierske siete – vodovod, kanalizácia, plynovod a elektrina.  vstup do kotolne je priamo z parkoviska pred objektom.  Objekt bol postavený v roku 1986. Vzhľadom na nevyužívanie hotela boli všetky vnútorné zariadenia a vybavenia kotolne  zdemontované, objekt je  bez vnútorného vybavenia a je v zlom stave. 

	pozemok - parcelu reg. „E“ s parc. č. 944 – orná pôda  o výmere 3047 m2, zapísanej v  LV č. 549  kat. úz. Lipovce,  v celosti 


	pozemok - parcelu reg. „E“ s parc. č. 950 – trvalé trávne porasty  o výmere 3264 m2, zapísanej v  LV č. 631  kat. úz. Lipovce,  v celosti 


	pozemok  - parcelu reg. „E“ s parc. č. 951 – trvalé trávne porasty o výmere 1362 m2 v celosti,  

pozemok - parcelu reg. „E“ s parc. č. 952 – trvalé trávne porasty o výmere 1667 m2,  v celosti,   
           zapísané v LV č. 1  kat. úz. Lipovce

          a kupujúci vyhlasuje, že tieto vyššie opísané nehnuteľnosti v bodoch 2.1.1.  až 
          2.1.5.    kupuje a nadobúda do svojho výlučného vlastníctva, dojednanú kúpnu  
          cenu podľa čl. III.  tejto zmluvy. 

2.2. Presný popis vyššie uvedených nehnuteľností  je obsiahnutý v Znaleckom posudku č. 
       49/2012,  vyhotovenom Ing. Vladimírom Vaľom, znalcom z odboru stavebníctva, 
       s ktorým sa kupujúci pred podpisom tejto zmluvy oboznámil  a vyhlasuje, že so stavom 
       nehnuteľností  sa oboznámil aj na mieste samom a v takomto stave ich preberá do svojho 
       vlastníctva a užívania, a to  dňom  účinnosti prevodu vlastníckeho práva,  povolením 
       vkladu príslušnou Správou katastra v Prešove. 
       Predávajúci vyhlasuje, že nie sú mu známe  žiadne iné vady  na prevádzaných
       nehnuteľnostiach a ich súčastiach,  okrem tých, ktoré sú opísané v Znaleckom posudku č. 
      49/2012   a  ktoré by bránili  kupujúcemu v  užívaní predmetu kúpy. 

2.3. Predávajúci ubezpečil kupujúceho, že okrem ťarchy zapísanej v LV č. 1  kat. úz. Lipovce  
       v prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a.s.,  podľa § 10 Zák. č.
       656/2004 Z.z.,  neviaznu na prevádzaných nehnuteľnostiach  žiadne  iné ťarchy,  dlhy, 
       vecné  bremená,   ani iné právne povinnosti  v prospech tretích osôb,  a že  nie je vedené  
       žiadne súdne konanie,   exekučné konanie  týkajúce sa prevádzaných nehnuteľností,  
       ktoré by akokoľvek  obmedzovalo  predávajúceho v nakladaní s predmetom prevodu 
       vlastníckeho práva  podľa tejto zmluvy, opísanom v bode 2.1.  čl. II. tejto zmluvy. 
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2.4. Predávajúci týmto vyhlasuje a zaručuje sa kupujúcemu, ktorý uzavrel túto zmluvu spoliehajúc sa na takéto vyhlásenia a záruky, že:
	je výlučným vlastníkom prevádzaných nehnuteľností;

prevádzané nehnuteľnosti ani ich časti nie sú zaťažené žiadnymi zmluvne zriadenými ťarchami, vrátane zádržného práva, záložného práva, predkupného práva, zabezpečenia prevodom práva a nájmu, a že predávajúci neuzavrel žiadnu zmluvu, ktorá by zakladala záväzok takú ťarchu/záväzok zriadiť;
neexistujú žiadne práva tretích strán, ktoré by v budúcnosti mohli obmedzovať kupujúceho v užívaní prevádzaných nehnuteľností alebo ich častí;
neexistujú nepremlčané nevysporiadané nároky tretích strán, vrátane verejných orgánov, vo vzťahu k prevádzaným nehnuteľnostiam alebo k ich časti, a že všetky 
dane, poplatky, pokuty a iné splatné platby vzťahujúce sa na prevádzané nehnuteľnosti boli riadne uhradené;
	neprebieha žiadne súdne, správne, rozhodcovské alebo iné konanie vo vzťahu k prevádzaným nehnuteľnostiam alebo ich častiam na základe akéhokoľvek nároku, a podľa vedomosti predávajúceho, žiadne takéto konanie ani nehrozí;

prevádzané nehnuteľnosti tvoria súčasť územia, ktoré je podľa platného územného plánu schválené ako vhodné pre turisticko-rekreačné účely
predávajúci umožní kupujúcemu potrebný prednostný odber vody zo zdrojovej vodovodnej prípojky z obce Lačnov.   

2.5. Predávajúci sa zaväzuje nahradiť kupujúcemu akúkoľvek škodu, bezdôvodné obohatenie a stratu, ktoré kupujúcemu vzniknú v dôsledku toho, že ktorékoľvek vyhlásenie alebo záruka poskytnuté predávajúcim v tejto zmluve sa ukáže byť nepravdivým alebo zavádzajúcim.

2.6. Kupujúci je uzrozumený s tým, že k prevádzaným nehnuteľnostiam vedie od najbližšej verejnej komunikácie  prístupová cesta -  asfaltobetónová komunikácia, ktorá  nie je evidovaná v majetku predávajúceho  a nie je preto predmetom kúpy podľa tejto zmluvy.  Podľa informácie predávajúceho, ide o cestu evidovanú vo vlastníctve SR, ktorá je umiestnená aj na pozemkoch  vo vlastníctve tretích osôb,  t.j. bez majetkoprávneho vysporiadania.

Čl. III.  Kúpna cena

3.1. Nehnuteľnosti  s príslušenstvom  opísané v čl. II.  bod 2.1.  tejto zmluvy,  predávajúci 
       odpredáva  a kupujúci kupuje za kúpnu cenu  130.100,-- EUR, slovom  
       jednostotridsaťtisícsto EUR, ktorá je splatná  do 30 dní od uzatvorenia tejto kúpnej 
       zmluvy  (podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami), na účet predávajúceho, 
       č.ú.: 18527572/0200, vedený vo VÚB, a.s.,  s tým, že kupujúci je uzrozumený s tým,  že 
       návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností  bude podaný bezodkladne 
       po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Za deň zaplatenia kúpnej ceny  sa považuje deň 
       pripísania peňažných prostriedkov  zodpovedajúcich výške kúpnej ceny,  na účet 
       predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje nedisponovať vyššie uvedenou sumou do dňa 
       nadobudnutia vlastníctva k prevádzaným nehnuteľnostiam kupujúcim.  
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3.2. Výška kúpnej ceny a podmienky jej zaplatenia sú určené v súlade s Uznesením č. 1/1 – 
       3/2013, prijatom  na  zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lipovce, na ktorom boli 
       vyhodnotené výsledky  2. kola  verejnej súťaže, vyhlásenej  vyhlasovateľom Obec 
       Lipovce, v súlade s ust. § 9a ods. 1 pís. a)  Zák. č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí,  na 
       odpredaj stavieb a pozemkov opísaných v čl. II. bod 2.1. tejto kúpnej zmluvy  a ponuka 
       kupujúceho s najvyššou ponukovou cenou 130.100,-- EUR  bola vyhodnotená ako 
       víťazná  a bol zároveň schválený prevod nehnuteľností na kupujúceho. 

3.3. Účastníci zároveň  odsúhlasili, že kúpna cena vo výške  130.100,-- EUR  pozostáva z: 
       - kúpnej ceny za pozemky s parc. č.  E-KN 944, E-KN 950, E-KN 951 a E-KN 952, 
         v jednotkovej cene 3,25 EUR/m2,   v prepočte  za odpredávanú výmeru pozemkov  
         spolu v cene 30.355,-- EUR, v súlade so všeobecnou hodnotou podľa ZP č. 49/2012
       - kúpnej ceny za stavbu číslo súp. 202 – horský hotel s príslušenstvom opísanom v čl. II. 
         bod 2.1. zmluvy,  vo výške 96.445,-- EUR
       - kúpnej ceny  za stavbu číslo súp. 232 – kotolňa,  vo výške  1.650,-- EUR
       - kúpnej ceny  podzemnej pivnice vo výške 1.650,-- EUR


Čl. IV.  Osobitné zmluvné ustanovenia

4.1. Účastníci sa dohodli, že v prípade, ak kupujúci  bude v omeškaní so zaplatením kúpnej 
       ceny viac ako 7 dní, má predávajúci právo od tejto zmluvy odstúpiť, a to aj bez 
       poskytnutia ďalšej dodatočnej lehoty na zaplatenie.  Odstúpenie bude vykonané 
       písomným oznámením predávajúceho zaslaným kupujúcemu,  na adresu uvedenú 
       v záhlaví tejto zmluvy.  Účinky odstúpenia nastávajú dňom nasledujúcim po doručení 
       písomného oznámenia. V prípade neprevzatia zásielky  sa za deň doručenia na účely tejto 
       zmluvy  bude považovať deň vrátenia neprevzatej zásielky predávajúcemu. 

4.2. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
	vyjde najavo, že záruka predávajúceho uvedená v bode 2.4. tejto zmluvy bola v deň uzavretia tejto zmluvy nepravdivá alebo zavádzajúca a predávajúci nenapraví vadný stav ani v dodatočnej lehote dvadsiatich (20) pracovných dní po obdržaní písomného oznámenia kupujúceho; alebo

kupujúci nebude v lehote troch mesiacov odo dňa podania návrhu na vklad vlastníckeho práva kupujúceho k prevádzaným nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností zapísaný ako vlastník prevádzaných nehnuteľností,  z dôvodov na strane predávajúceho. Pre tento prípad sa účastníci zmluvy dohodli, že  predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu.

4.3. Ak kupujúci odstúpi od tejto zmluvy v súlade s bodom 4.2 vyššie, predávajúci sa
       zaväzuje, v lehote desiatich (10) pracovných dní po obdržaní výzvy na zaplatenie   
       nahradiť kupujúcemu všetky preukázané náklady  a výdavky vynaložené zo strany 
       kupujúceho v súvislosti so stavebnými prácami vykonanými na prevádzaných 
       nehnuteľnostiach v období od prevzatia prevádzaných nehnuteľností do dátumu    
       odstúpenia od tejto zmluvy a vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.
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4.4. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim bude vykonané písomným oznámením kupujúceho 
       zaslaným predávajúcemu.  Účinky odstúpenia nastávajú dňom nasledujúcim po doručení 
       písomného oznámenia predávajúcemu. V prípade neprevzatia zásielky (z akéhokoľvek 
       dôvodu – či už z dôvodu jej odmietnutia alebo z dôvodu nezdržiavania sa na adrese) sa za 
       deň doručenia na účely tejto zmluvy bude považovať deň vrátenia neprevzatej zásielky 
       kupujúcemu. 

4.5. Účastníci zmluvy   berú na vedomie, že  prevod  vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 
       podľa tejto zmluvy nadobúda  právne účinky  povolením vkladu vlastníckeho práva
       Správou  katastra  v Prešove. Návrh na vklad vlastníckeho práva bude podaný 
       splnomocnenou právnou zástupkyňou po splnení podmienky zaplatenia kúpnej ceny,  
       uvedenej v čl. III.  bod 3.1. tejto zmluvy.   Splnenie podmienky oznámi písomne 
       predávajúci, alebo ju preukáže kupujúci kópiou vkladového lístku alebo výpisom z účtu 
       preukazujúcim bezhotovostný prevod  peňažných prostriedkov  na účet predávajúceho. 

4.6. V prípade, ak by z dôvodov nepredvídaných v tejto zmluve  došlo  k zamietnutia návrhu 
        na vklad Správou katastra v Prešove,  strany  sa zaväzujú  vykonať všetko potrebné 
        k odstráneniu prekážok, pre ktoré bol návrh zamietnutý,  a  až v prípade, že tieto 
        prekážky  nebude v moci účastníkov odstrániť,  účastníci sa  môžu dohodnúť o odstúpení 
        od zmluvy, alebo ktorákoľvek zmluvná strana  môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpením 
        od zmluvy sa zmluva ruší od počiatku a účastníci sú povinní  vydať  si navzájom plnenie 
        nadobudnuté zo zmluvy. 

4.7. Predávajúci a kupujúci každý samostatne 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 zmluvných strán, 
       ani nebol súdu podaný voči ktorejkoľvek zo strán žiadny návrh na vyhlásenie konkurzu, 
       ani im úpadok nehrozí, a že touto kúpnou zmluvou neukracujú uspokojenia 
       vymáhateľných pohľadávok veriteľa, a teda nie je dôvod odporovateľnosti právneho 
       úkonu v zmysle  § 42a Občianskeho zákonníka. 

4.8. Predávajúci i kupujúci si navzájom vyhlasujú, že sú bez obmedzenia oprávnení 
       k uzavretiu tejto zmluvy a že jej naplnením nedôjde k poškodeniu práv či oprávnených 
       záujmov akýchkoľvek osôb. Predávajúci a kupujúci sa zaviazali, že si v tejto zmluve 
       navzájom poskytnú úplné a pravdivé vyhlásenia o skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce 
       pre uzavretie tejto zmluvy. 

4.9. Predávajúci, ako osoba povinná  podľa Zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe 
       k informáciám, je povinný zverejniť informáciu o odpredávaných nehnuteľnostiach 
       s označením nehnuteľnosti, dátumom prevodu a právny titul, ako aj informácie 
       o osobných údajoch kupujúceho podľa § 5 ods. 6 zák.  V súlade s ust. § 47a  Obč. zák.   
       účinnosť tejto  povinne zverejňovanej zmluvy  nastáva dňom nasledujúcim po dni jej 
       zverejnenia. Predávajúci sa zaväzuje vykonať všetky potrebné úkony k tomu, aby zmluva 
       nadobudla  právnu účinnosť, bezodkladne po uzatvorení zmluvy. 
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Čl.  V.  Záverečné  ustanovenia

5.1. Účastníci zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluvné prejavy sú zrozumiteľné,  
       slobodné  a vážne, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpísali.
       Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená.
5.2. Zmluva je vyhotovená v  3 rovnopisoch, z ktorých  každá zmluvná strana obdrží 1 
       rovnopis zmluvy   a  1 rovnopis  zmluvy bude predložený  spolu   s návrhom na vklad 
       príslušnej Správe  katastra v Prešove.
5.3. Splnomocňujúce ustanovenie:
       Účastníci zmluvy týmto splnomocňujú na podanie návrhu na vklad vlastníckeho 
       práva   podľa tejto zmluvy  a na konanie o povolenie vkladu v celom rozsahu  práv 
       a povinností  JUDr. Danielu Strakovú, advokátku, so sídlom Prešov, Konštantínova 
       6,  vrátane prijímania všetkých písomností, okrem  rozhodnutia  o povolení vkladu, ktoré 
       nech Správa katastra doručí priamo účastníkom.
       Účastníci splnomocňujú zároveň   JUDr. Danielu Strakovú, advokátku,  aby 
       v predmetnej zmluve  a v návrhu  vykonala v prípade zistených zrejmých  
       nesprávností  alebo  neúplností zmluvy, potrebné opravy a doplnky po odsúhlasení 
       účastníkmi zmluvy. 


Čl.  VI.   Autorizácia zmluvy
6.1. 
DOLOŽKA    O  AUTORIZÁCII
a)
Vyhlasujem, že som zmluvu autorizovala  vo vzťahu k obom účastníkom zmluvy podľa § 1a  odseku 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)  v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 304/2009 Z. z.
b)
Zmluva obsahuje 9 listov
c)
V Prešove, dňa  19.04.2013
d)
JUDr. Daniela Straková

e)

























