
Zmluva o preplatení stavebných nákladov  

 

ktorú v zmysle  § 51  Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, uzavreli 

medzi sebou z jednej strany 

 

1. Obec Brodské 

    Sídlo:   Školská 1030/2, 908 85 Brodské  

    IČO:   00309451    

    DIČ:   2021065695 

    Bankové spojenie: SK61 5600 0000 0026 0471 7001 

    Zastúpená:   Ing. Vladimír Kocúr, starosta obce                       

 

ďalej len obec 

a z druhej strany 

 

1. Meno a priezvisko:  Marek Brna 

    Rodné priezvisko:   Brna            

    Dátum narodenia:                           

    Rodné číslo:   

    Trvalý pobyt:   č. 753, 908 79 Borský sv. Jur 

 

a manželka 

 

2. Meno a priezvisko:  Silvia Brnová 

    Rodné priezvisko:   Miháliková            

    Dátum narodenia:                            

    Rodné číslo:   

    Trvalý pobyt:   č. 753, 908 79 Borský sv. Jur 

 

 

ďalej len  vlastník stavebného pozemku, 

 

 

dole uvedeného dňa za nasledovných podmienok : 

 



Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Obec Brodské vynaložila finančné prostriedky vo výške 749,50 € na uskutočnenie 

stavebnej prípravy na pripojenie stavebného pozemku parc. č. 8090 KN-C, druh 

pozemku: orná pôda, vo výmere 609 m2, vedený na LV č. 5051 v k.ú. Brodské 

k rozvodom vodovodnej a plynovej sústavy tak, že v záujme ochrany miestnej cesty 

uložila pod komunikáciu 2 ks (1 pár) chráničiek, ktoré sú predmetom zmluvy spolu s po 

realizačným zameraním a ktoré slúžia na pripojenie stavebného pozemku a budúcej 

nehnuteľnosti k rozvodom vodovodnej a plynovej sústavy.  

 

2. Vlastník stavebného pozemku sa zaväzujú uhradiť na bankový účet obce sumu 749,50 

eur (slovom sedemstoštyridsaťdeväť eur a 50/100 centov), ktorá predstavuje skutočné 

náklady obce na uskutočnenie stavebnej prípravy na vybudovanie 2 ks (1 pár) chráničiek 

na pripojenie stavebného pozemku k rozvodom vodovodnej a plynovej sústavy v lehote 

do 14 dní od podpisu zmluvy.  

 

Čl. II 

 

1. Táto zmluva bola po prečítaní  zmluvnými stranami vlastnoručne podpísaná. Prejavy 

vôle oboch zmluvných strán sú vážne, slobodné, hodnoverné, určité a zrozumiteľné 

a zmluva  nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.  

 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že touto zmluvou sú viazané dňom jej podpísania 

oboma zmluvnými stranami. 

 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zmluvná 

strana obdrží po jednom vyhotovení zmluvy. 

 

4. Platnosť tejto zmluvy nastáva dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť v zmysle ustanovenia § 47 a Občianskeho zákonníka, keďže ide o povinne 

zverejňovanú zmluvu podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám, dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 

 

 

V Brodskom,  dňa 15.3.2023                                                           

 

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

           Ing. Vladimír Kocúr  

                 starosta obce  

 

 

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

                      Marek Brna 

 

 

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

               Silvia Brnová 


