
Kúpna zmluva
uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“)

Zmluvné strany 

Predávajúci : 

1. manželia 
Ivan Luchava
rodné priezvisko: 
dátum narodenia: 
rodné číslo:
trvalý pobyt: Rakovice 75, PSČ: 922 08, SR
štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky 
a
G abriela Luchavová
rodné priezvisko: 
dátum narodenia: 
rodné číslo:
trvalý pobyt: Rakovice 75, PSČ: 922 08, SR
štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

(ďalej len „predávajúci 1 /“)

2. K atarína  W olleková
rodné priezvisko: 
dátum narodenia: 
rodné číslo:
trvalý pobyt: Komenského 4659/87, Piešťany, PSČ: 921 01, SR
štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

(ďalej len „predávajúci 2 /“)

3. manželia 
Samuel C ibulka
rodné priezvisko: 
dátum narodenia: 
rodné číslo:
trvalý pobyt: Hliníková 599/27, Moravany nad Váhom, PSČ: 922 21, SR
štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky 
a
Veronika Cibulková
rodné priezvisko: 
dátum narodenia: 
rodné číslo:
trvalý pobyt: Rakovice 122, PSČ: 922 08, SR
štátna príslušnosť: štátny občan Slovenskej republiky

(ďalej len „predávajúci 3 /“)

(predávajúci 1/, predávajúci 2 / a predávajúci 3/ ďalej spolu ako „predávajúci “ a jednotlivo aj ako 
„predávajúci “), na strane jednej

a
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Kupujúci

Obec Rakovice
sídlo: Rakovice 42, PSČ: 922 08, SR
IČO: 00312916
DIČ: 2020530985
zastúpená: Dušan Daloš, starosta obce

(ďalej len „kupujúci “), na strane druhej

(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne aj ako „účastníci “ a jednotlivo ako „účastník“)

uzatvárajú kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“)  v tomto znení :

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Predávajúci 1/ sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov vlastníkmi v podiele 1/1 k celku 
nehnuteľností v katastrálnom území Rakovice, ktoré sú evidované v katastri nehnuteľností 
vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, a zapísané na liste vlastníctva č. 89 pre 
katastrá lne územie Rakovice, obec Rakovice, okres Piešťany
-  pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 100/1 o výmere 549 m2 druh pozemku: záhrada
-  pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 100/2 o výmere 548 m2 druh pozemku: záhrada.

2. P redávajúci 2/ je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 k celku nehnuteľnosti v katastrálnom území 
Rakovice, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Piešťany, 
katastrálny odbor, a zapísaná na liste vlastníctva č. 750 pre katastrá lne územie Rakovice, obec 
Rakovice, okres Piešťany
-  pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 103/2 o výmere 886 m2 druh pozemku: záhrada.

3. P redávajúci 3/ sú v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov vlastníkmi v podiele 1/1 k celku 
nehnuteľnosti v katastrálnom území Rakovice, ktorá je evidovaná v katastri nehnuteľností 
vedenom Okresným úradom Piešťany, katastrálny odbor, a zapísaná na liste vlastníctva č. 1025 
pre katastrá lne územie Rakovice, obec Rakovice, okres Piešťany
-  pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 104/2 o výmere 1104 m2 druh pozemku: záhrada.

4. Geometrickým plánom  číslo 670-73/2021 na rozdelenie nehnuteľností parc.č. 
100/1,2,103/2,104/2 zo dňa 4.12.2021 vyhotovený vyhotoviteľom Milan Kollár -  geodet, 
Dubovany č. 243, úradne overený Okresným  úradom  Piešťany, katastrá lny  odbor, dňa
13.12.2021 pod číslom G1-935/2021 (ďalej len „Geometrickýplán č. 670-73/2021“), boli
• pôvodný pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 100/1 o výmere 549 m2 druh pozemku: 

záhrada rozdelený na
- pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 100/1 o výmere 527 m2 druh pozemku: záhrada
- pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 100/6 o výmere 22 m2 druh pozemku: záhrada

• pôvodný pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 100/2 o výmere 548 m2 druh pozemku: 
záhrada rozdelený na
- pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 100/2 o výmere 527 m2 druh pozemku: záhrada
- pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 100/7 o výmere 21 m2 druh pozemku: záhrada

• pôvodný pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 103/2 o výmere 886 m2 druh pozemku: 
záhrada rozdelený na
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- pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 103/2 o výmere 842 m2 druh pozemku: záhrada
- pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 103/5 o výmere 44 m2 druh pozemku: záhrada

• pôvodný pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 104/2 o výmere 1104 m2 druh pozemku: 
záhrada rozdelený na
- pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 104/2 o výmere 1045 m2 druh pozemku: záhrada
- pozemok parcela registra „C“ parcelné číslo 104/3 o výmere 59 m2 druh pozemku: záhrada.

5. Predm etom  prevodu vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy sú nehnuteľnosti v katastrálnom
území Rakovice podľa Geometrického plánu č. 670-73/2021:
a) novoutvorený pozemok parcela registra „C “ parcelné číslo 100/6 o vým ere 22 m 2 druh 

pozemku: záhrada  vo vlastníctve predávajúcich 1/ v podiele 1/1 k celku;
b) novoutvorený pozemok parcela registra „C “ parcelné číslo 100/7 o vým ere 21 m 2 druh 

pozemku: záhrada  vo vlastníctve predávajúcich 1/ v podiele 1/1 k celku;
c) novoutvorený pozemok parcela registra „C “ parcelné číslo 103/5 o vým ere 44 m 2 druh 

pozemku: záhrada  vo vlastníctve predávajúceho 2/ v podiele 1/1 k celku;
d) novoutvorený pozemok parcela registra „C “ parcelné číslo 104/3 o vým ere 59 m 2 druh 

pozemku: záhrada  vo vlastníctve predávajúcich 3/ v podiele 1/1 k celku.

Článok II.
P redm et zmluvy - prevod vlastníckeho práva

Touto zmluvou a za podmienok v nej dohodnutých

a) Predávajúci 1/ predávajú pozemok v katastrálnom  území Rakovice parcela registra  „C“
parcelné číslo 100/6 o vým ere 22 m 2 druh  pozemku: záh rada  (ďalej len „Predmetprevodu 1 “) 
a pozemok v katastrálnom  území Rakovice parcela registra  „C “ parcelné číslo 100/7
o vým ere 21 m 2 druh  pozemku: záh rada  (ďalej len „Predmetprevodu 2 “), oba v celosti, spolu 
so všetkými súčasťami a príslušenstvom, kupujúcemu do jeho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 
k celku a kupujúci kupuje Predmet prevodu 1 a Predmet prevodu 2 do svojho výlučného 
vlastníctva v podiele 1/1 k celku za kúpnu cenu podľa článku III. tejto zmluvy.

b) Predávajúci 2/ predáva pozemok v katastrálnom  území Rakovice parcela registra  „C “ 
parcelné číslo 103/5 o vým ere 44 m2 druh  pozemku: záhrada  (ďalej len „Predmet prevodu 
3 “), v celosti, spolu so všetkými súčasťami a príslušenstvom, kupujúcemu do jeho výlučného 
vlastníctva v podiele 1/1 k celku a kupujúci kupuje Predmet prevodu 3 do svojho výlučného 
vlastníctva v podiele 1/1 k celku za kúpnu cenu podľa článku III. tejto zmluvy.

c) Predávajúci 3/ predávajú pozemok v katastrálnom  území Rakovice parcela registra  „C“
parcelné číslo 104/3 o vým ere 59 m2 druh  pozemku: záhrada  (ďalej len „Predmet prevodu 
4 “), v celosti, spolu so všetkými súčasťami a príslušenstvom, kupujúcemu do jeho výlučného 
vlastníctva v podiele 1/1 k celku a kupujúci kupuje Predmet prevodu 4 do svojho výlučného 
vlastníctva v podiele 1/1 k celku za kúpnu cenu podľa článku III. tejto zmluvy.

(Predmet prevodu 1, Predmet prevodu 2, Predmet prevodu 3 a Predmet prevodu 4, identifikované
vyššie, ďalej spolu ako „Predmety prevodu“ a jednotlivo aj ako „Predmet prevodu“)

Článok III.
K úpna cena a jej splatnosť

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene za Predmety prevodu špecifikované v článku II.
tejto zmluvy vo výške 5,00 EUR / m2, teda kúpna cena za jednotlivé Predmety prevodu
predstavuje:
-  kúpna cena za Predmet prevodu 1 (pozemok parcela reg. C parc. č. 100/6 o výmere 22 m2) 

sumu 110,00 EUR (slovom: jednostodesať eur)

Kúpna zmluva -  nehnuteľnosť
Strana 3 z 7



-  kúpna cena za Predmet prevodu 2 (pozemok parcela reg. C parc. č. 100/7 o výmere 21 m2) 
sumu 105,00 EUR (slovom: jednostopäť eur)

-  kúpna cena za Predmet prevodu 3 (pozemok parcela reg. C parc. č. 103/5 o výmere 44 m2) 
sumu 220,00 EUR (slovom: dvestodvadsať eur)

-  kúpna cena za Predmet prevodu 4 (pozemok parcela reg. C parc. č. 104/3 o výmere 59 m2) 
celkovú sumu 295,00 EUR (slovom: dvestodeväťdesiatpäť eur).

[ďalej len „Kúpna cena“].

2. Kúpna cena podľa odseku 1 tohto článku pre jednotlivých predstavuje:
-  pre predávajúcich 1/ za Predmet prevodu 1 a Predmet prevodu 2 spolu sumu 215,00 EUR
-  pre predávajúceho 2/ za Predmet prevodu 3 sumu 220,00 EUR
-  pre predávajúcich 3/ za Predmet prevodu 4 sumu 295,00 EUR.
Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcim prevodom vykonaným v lehote 15 (pätnástich) dní odo 
dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na bankové účty predávajúcich, pričom predávajúci 1/, 
predávajúci 2/ a predávajúci 3/ sa zaväzujú každý oznámiť kupujúcemu najneskôr pri uzavretí 
tejto zmluvy číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý príslušný predávajúci žiada zaplatiť Kúpnu 
cenu.

Článok IV. 
Vyhlásenia zmluvných strán  a osobitné dojednania

1. Predávajúci 1/, predávajúci 2/, predávajúci 3/, vyhlasujú každý vo vlastnom mene a vo vzťahu 
k ním prevádzanému Predmetu prevodu, že
a. sú oprávnení s Predmetom prevodu disponovať a nakladať s ním v plnom rozsahu, a že toto 

ich právo nie je ničím obmedzené;
b. na Predmete prevodu neviaznu žiadne vecné bremená, záložné práva, predkupné práva, 

nájomné práva, obmedzenia, ani iné ťarchy, právne povinnosti či práva tretej osoby;
c. nemajú žiadne záväzky, na základe ktorých by na Predmete prevodu mohla vzniknúť ťarcha;
d. nemajú vedomosť o tom, že by si tretia osoba uplatňovala akékoľvek právo 

z akéhokoľvek titulu k Predmetu prevodu;
e. nemajú vedomosť o žiadnych súdnych alebo iných konaniach, ktoré by prebiehali alebo hrozili 

v súvislosti s Predmetom prevodu;
f. nie je proti nim vedené žiadne konanie, pre ktoré by neboli oprávnení nakladať s Predmetom 

prevodu (napr. exekučné, konkurzné, oddlžovacie a pod.);
g. nepodpísali v súvislosti s Predmetom prevodu ako povinní žiadnu notársku zápisnicu podľa § 

45 ods. 2 písm. c) zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku.

2. Predávajúci 1/, predávajúci 2/, predávajúci 3/, každý vo vlastnom mene sa zaväzujú, že po podpise 
tejto zmluvy neuzatvoria žiadnu zmluvu alebo nevykonajú žiadny úkon, ktorého predmetom by 
bol prevod vlastníckeho práva k ním prevádzanému Predmetu prevodu alebo k jeho akejkoľvek 
časti na tretiu osobu, ani ním prevádzaný Predmet prevodu nezaťažia žiadnymi ťarchami alebo 
právami tretej osoby, vrátane nájomných práv, a ani nevykonajú žiadny úkon, ktorým by umožnili 
zaťaženie Predmetu prevodu ťarchami alebo právami tretej osoby.

3. Predávajúci 1/, predávajúci 2/, predávajúci 3/, každý vo vlastnom mene vyhlasujú, že im nie sú 
známe žiadne právne ani faktické vady ním prevádzaného Predmetu prevodu. Kupujúci vyhlasuje, 
že s právnym stavom Predmetov prevodu sa oboznámil z výpisov z listov vlastníctva, na ktorých 
sú zapísané nehnuteľnosti označené v článku I. odsekoch 1 až 3, a z Geometrického plánu č. 670
73/2021, a že technický stav jednotlivých Predmetov prevodu je mu známy z obhliadky na mieste 
samom, a Predmety prevodu kupuje v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu uzavretia tejto zmluvy.
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4. Predávajúci 1/, predávajúci 2/, predávajúci 3/, každý vo vlastnom mene vyhlasujú, že ku dňu 
podpisu tejto zmluvy sú všetky dane, poplatky a iné záväzky týkajúce sa ním prevádzaného 
Predmetu prevodu riadne splnené.

5. Predávajúci sú uzrozumení, že kupujúci sa v dobrej viere spolieha na pravdivosť a nezavádzajúcu 
povahu vyhlásení predávajúcich uvedených v tejto zmluve. V prípade, ak sa ukáže, že ktorékoľvek 
vyhlásenie ktoréhokoľvek predávajúceho v tejto zmluve nezodpovedá skutočnosti, alebo v prípade 
porušenia záväzku uvedeného v odseku 2 tohto článku ktorýmkoľvek predávajúcim, je kupujúci 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, a to aj čiastočne - v časti zmluvy týkajúcej sa prevodu 
vlastníckeho práva od predávajúceho / predávajúcich, ktorého / ktorých sa týka dôvod odstúpenia 
od zmluvy. V prípade, ak do povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností z tejto 
zmluvy vzniknú na ktoromkoľvek Predmete prevodu ťarchy alebo iné záväzky, je  kupujúci 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, a to aj čiastočne - v časti zmluvy týkajúcej sa prevodu 
Predmetu prevodu, na ktorom vznikla ťarcha alebo iný záväzok.

Článok V.
N adobudnutie vlastníckeho práva  a odovzdanie Predm etu prevodu

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetom prevodu vkladom do katastra nehnuteľností, 
pričom právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia Okresného úradu 
Piešťany, katastrálny odbor, o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností z tejto 
zmluvy v prospech kupujúceho.

2. Účastníci sú podpísaním tejto zmluvy viazaní svojimi prejavmi vôle v nej obsiahnutými, až do 
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností z tejto zmluvy v 
prospech kupujúceho.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností z tejto 
zmluvy v prospech kupujúceho (ďalej len „návrh na vklad“)  podá na Okresný úrad Piešťany, 
katastrálny odbor (ďalej len „úrad“)  kupujúci. Správny poplatok za návrh na vklad uhradí 
kupujúci.

4. Účastníci sa zaväzujú v prípade, ak príslušný úrad preruší konanie o návrhu na vklad, vzájomne si 
poskytnúť súčinnosť a bez zbytočného odkladu vykonať všetky úkony potrebné na odstránenie 
nedostatku, pre ktorý príslušný úrad prerušil konanie o návrhu na vklad.

5. Účastníci sa zaväzujú v prípade, ak príslušný úrad rozhodne o zastavení konania o návrhu na vklad 
alebo o zamietnutí návrhu na vklad, vzájomne si poskytnúť súčinnosť a bez zbytočného odkladu 
vykonať všetky úkony potrebné na odstránenie nedostatku, pre ktorý príslušný úrad zastavil 
konanie o návrhu na vklad alebo zamietol návrh na vklad, vrátane uzavretia dodatku k tejto 
zmluve alebo uzavretia novej kúpnej zmluvy na Predmety prevodu, tak, aby sa dosiahol účel tejto 
zmluvy. V prípade, ak do 3 mesiacov od doručenia rozhodnutia príslušného úradu o zastavení 
konania o návrhu na vklad alebo o zamietnutí návrhu na vklad kupujúcemu, nedôjde z dôvodu na 
strane predávajúcich alebo niektorého z predávajúcich k odstráneniu nedostatku, pre ktorý úrad 
rozhodol o zastavení konania o návrhu na vklad alebo o zamietnutí návrhu na vklad, je  kupujúci 
oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, a to aj čiastočne - v časti zmluvy týkajúcej sa prevodu 
vlastníckeho práva od predávajúceho / predávajúcich, na ktorého / ktorých strane spočíva dôvod, 
ktorý bráni odstráneniu nedostatku. V prípade, ak návrh na vklad bude príslušným úradom 
právoplatne zamietnutý alebo konanie o návrhu na vklad bude právoplatne zastavené pre 
nedostatok, ktorý nebude možné odstrániť, je každý účastník oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
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6. Na základe dohody zmluvných strán sa jednotlivý Predmet prevodu považuje za riadne odovzdaný 
príslušným predávajúcim / predávajúcimi a prevzatý kupujúcim dňom zaplatenia Kúpnej ceny za 
daný Predmet prevodu, ktorým dňom kupujúci vstupuje do držby a užívania daného Predmetu 
prevodu.

Č lánok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Uzavretie tejto zmluvy schválilo Obecné zastupiteľstvo v Rakoviciach uznesením č. 82/2022 zo 
dňa 24.10.2022.

2. Účastníci sa dohodli, že táto zmluva dňom nadobudnutia jej platnosti zrušuje v celom rozsahu 
kúpnu zmluvu uzavretú dňa 07.10.2022 medzi zmluvnými stranami na Predmety prevodu.

3. Účastníci vyhlasujú, že sa pred podpisom tejto zmluvy oboznámili s Geometrickým plánom č. 
670-73/2021.

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom, kedy bude podpísaná všetkými účastníkmi na obidvoch 
zmluvných stranách a obligačno-právnu účinnosť nadobudne v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho 
zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov [ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z .“].

5. Účastníci sú uzrozumení, že táto zmluva bude zverejnená v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.. 
Kupujúci ako povinná osoba bezodkladne po uzavretí zašle zmluvu na zverejnenie v súlade s § 5a 
zákona č. 211/2000 Z. z.. Ak zmluva nebude zverejnená do 7 (siedmich) dní odo dňa jej uzavretia, 
môže účastník podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku. V prípade, ak zmluva nebude 
zverejnená do 3 (troch) mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

6. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba na základe dohody zmluvných strán vo forme písomných 
dodatkov podpísaných všetkými účastníkmi na obidvoch zmluvných stranách.

7. Účastníci sa dohodli, že pre doručovanie písomností v rámci záväzkového vzťahu založeného 
touto zmluvou platí, že písomnosť sa považuje za doručenú
- momentom, keď adresát písomnosť / zásielku prevezme
- dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi ako neprevzatej v odbernej lehote alebo s 

poznámkou „adresát neznámy“ alebo nedoručenej z iného dôvodu na strane adresáta, a to aj 
vtedy, ak sa adresát o obsahu písomnosti nedozvie,

- momentom, keď adresát prijatie písomnosti / zásielky odmietne.
Za adresy pre doručovanie sa považujú adresy trvalého pobytu jednotlivých predávajúcich a 
adresa sídla kupujúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy (str. 1 zmluvy), pokiaľ niektorý účastník 
písomne neoznámi ostatným účastníkom inú adresu na doručovanie.

8. Vo veciach osobitne neupravených touto zmluvou sa vzťahy medzi účastníkmi spravujú 
Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v 
Slovenskej republike.

9. V prípade, ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným a/alebo neúčinným, 
platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy tým nebude dotknutá, s výnimkou, ak by 
neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie nemohlo byť oddelené od ostatného obsahu zmluvy pre 
povahu zmluvy, jej obsah alebo okolnosti, za ktorých bola zmluva uzatvorená. Účastníci sa 
zaväzujú, že neplatné a/alebo neúčinné ustanovenie zmluvy bude nahradené a medzery budú 
zaplnené ustanoveniami, ktoré zodpovedajú čo najbližšie obsahu a účelu neplatného a/alebo 
neúčinného ustanovenia.
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10. Zmluva je vyhotovená v 8 (ôsmych) vyhotoveniach, z ktorých po podpise všetkými účastníkmi na 
obidvoch zmluvných stranách dostane každý predávajúci 1 vyhotovenie, kupujúci 1 vyhotovenie a 
2 vyhotovenia sú predkladané Okresnému úradu Piešťany, katastrálny odbor, ako prílohy k návrhu 
na vklad, pričom tieto vyhotovenia dostane kupujúci za účelom podania návrhu na vklad v súlade 
s článkom V. odsek 3 tejto zmluvy.

11. Účastníci vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom tejto zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť 
nie je obmedzená, zmluvu uzatvorili ako prejav svojej slobodnej a vážnej vôle, určite a 
zrozumiteľne, bez uvedenia do omylu, zmluva nebola uzavretá pod nátlakom ani v tiesni za 
nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s 
jej obsahom zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V Rakoviciach dňa 29.10.2022

Predávajúci :

/úradne osvedčené podpisy -  prevodcovia/

Predávajúci 1/
v.r.

Ivan Luchava

v.r.

G abriela Luchavová

Predávajúci 2/
v.r.

K atarína  W olleková

Predávajúci 3/
v.r. v.r.

Samuel C ibulka V eronika Cibulková

K upujúci :

v.r.

Obec Rakovice
Dušan Daloš, starosta obce
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