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dodatok č. 1

Kúpna zmluva
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. ObČianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

predávajúca : Obec P OPRO Č , okres Košice - okolie,
^^S(^mtextelen^edäT)
verejná právnická osoba, v jej mene konajúci -starosta obce :
Ing. Stefan Jaklovský^
trvalý pobyt Poproč , ul. Sadová 52,

a

kupujúca : Mária S iman ov á, rod. Petrásová
nar. 18.09. 1935

s

trvalýpobyt Poproč , Potočná 739/1 ,
štátna občianka SR (v ďalšom texte len kupujúca

a spolu s predávajúcou ďalej len " zmluvné strany ")

5^^ia^on^^.Jľ^<???^5ráv^Íatastra Ko,šice ~okolie >zo dňa 12 04.2013,
^KV_282ÍÍ3^..?.pren?šeníkonaľa VPrávneÍ vecikonania o povolenie vkladu kúpnej
zmluvy, ucastaíci zmluvy s poukazom na ust. § 42 ods. 4 kat^trálneho zákona.7s'a'd o -
hodli,že

čl. VII. sa opravuie na správne znenie .

?^^a.?l!?"poyirme^vere-Jňova?á,?^lu^a.n^dobudne účinnosť dňom nasledujúcim
po dmjej zverejnenia podl-a zákona c. 211/2000 Z.z. v Centrálnom registri zmlú7.

Vkladom vlastníctva do katastra nehnuteľnosti Správou katastra Kosice - okolie
,v.?nďeus^§^o^s'3?ák'č'.162./1995.z-z'prejdevlastníctvopred?letukúpyvprospech
kupujúcej, ktora bude v katastri nehnuteľnosti kat. územia POPROČ , vdená v časti
á/Ľ>Li parc.č. C/KN : 2514/2 - zastavaná plocha s výmerou 5Tm2,v Časti B/LV:

^Slasli/m-^iov^ľadoodmp^^av^ti1^^ :l^lz^'^918/785' vlastaícky
Y ostavaiúcich častiach obsah kúpnej zmluvy zostáva nedotknutýa jeho

nedeliteľnou súčasťouje tento dodatok Č. 1 .

VPoproči ,dňa 20.júna 2013
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Kúpna zmluva

uzavretá v zmasle § 588 a nasl. Obôianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami:

pKdivajío : qbec P O P R O Č, okn> KoKce. ok.Iie,
IČO : 00324639. (v ďaläom texte len oredávaiúca )
veTq[DáprAvnickáosoba,vjejmeaiekmiajúci-staiostaobce:
Ing.Štefan Jaklovský,nar. 16.07.1954,
trvalý pobyt Poprofi, ul. Sadová 52,

a

kupujúca: Mária SÍmanovi,rod.Petráäová,\

nar. 18.09.1935,
trvalýpobyt Poproč , Fotočná 739/1 ,
ätátnaobäanka SR (vďalSomtextelenkuEuiács

a spolu s pred&vajúcou ďalej lenn zmluvné shany ")

článokl

ftedávajúca vyhlasuje.žeje výluCnouvlastDííkou nchnuternosti zapisanej
ako oarcelv nsRish-n "r" evidnvatiei pa katastnUnej mnpft v katastrdlnom ézemi
POPROČ, Obec: Poprot , Okres : Koíicc - okoUc: parc.č. 2514 - zastavané
plochy a nädvoria s výmerou 609 m2>zapísané v Liste vlastníctva ô. 1190 ,
pod Bl v 1/1 -ine.

ČUnokD

^^M^^m^^m^3^0^y^)^)^^^)^^^.^l^^^bager,
Rosenbeigsrom, autorizovaný geodet a kartograf * 880 .. ktorýbol äradne overený
Správou katastra Košice - okoUe , dňa 30.10.2012 , pod Ôíslom 213/2012, z parceÍv
S^514_ zapísanej v kat. dz. P o p r o č, ako sú uvedené v Clánku I. tejto zmlu^,
botí oddelením navovytvorcné parcety í.: 2514/1 - zast. olocha s vímerou 5RR m2
a 2514/2_-mstavaná olocha s v^merou 51 m2
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Článokffl

Predávajúcapredáva a kupujäca kupuje do svqjho výlu&ného vlastníctva
ch.geometícymptónomnovovytvorenú p<cduC.2514/2a-záiovefisaosved<iuje,
že stav predmetu zmluvy vprirodejejej dobreznámy.

Čtónok IV

PrcdáY^úcaruôítaqmjäcej zapróvimbezpomosťabezhrettiennosťpredmetu
prevodu.

ČlánokV

Kúpna cena bola zmluvaými stranami Ahodmitásumoul30,-  /slovom :
Jedeastotódsať EUR /, ktorá bola pred&v^äcq pri podpise zmluvy vyplatená
aktoróskutoeaosťlýmtouznávaa swjimpodpisam potvidzuje'.
Cenapredmetu prevodu bola zistená znaleckým posudBcom zo dňa 24.12.2012
vypracovaným Ihg. Pavlom Daňkom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie
pozemné stavby a odhad nehnuteTností , pol. 90/2012 jeho znaleckého demrika.

ČIánolcVI

Zmluvné strany berá na vedomie, že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazané
až do rožhodnutía v konaní o vklad do katastra nehnuteftiosä .
Vzmysleust§9ods.2 zákonaĎ. 138/1991 Zb. vzneníneskofrgíchzmien
adophkov, každý zmluvný prcvod vlastnfctva nchnuternŕho majefku obce
podlieha schváleniu jeho obecn^mzashqriteTstvom. Dňa 18.01. 2013
Obecné zastapiteľstvo v Poproči na svojom miaoriadnom zashipiteFstve prijalo
uzaesenie ô^ A. 1/2^013 ,ktor^m schválUo predaj predmetu mriuvy ako majetku
obcePopročzadohodnutú kúpmicenu vzmyslccitznaleckéhoposudku
prekupujúcu.

ČlénokVH

Táto zmluva nadobudne úímnosť vkladom vlastaíctva do katastra néhnuteFnosti
Spiévou katastra Košice - okoUe v zmysle ust. § 28 ods.3 zék. ô. 162/1995 Z.z..

Tymto prejde vlastaíctvo predmetu faäpy v prospech kupujúcej, ktorá bude v katastri
nehnutehosti lEat.ÚzsnuaPQPRQČ, vedmá včasti'^LSLipaic.e.aFCN
2514/2 - zastavanáplocfaa s výmerou 51 m2, v časd B/LV: Mária S ima n ová
rod. PeteáSová, nar. 18.09. 1935, r.C. 355918/785, vlastaícky podiel: 1/1 -ina

vzhľadom k celku, v Ďasti C/LV: bez záznamu .
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ČlánokVm

Väeťky akokoFvek menované výdavly súvisiace so zmluvou, dane, dávky
a poplatky zná5a kupujúca.

ČlánokK

Zmhivné stomy prehlasujú, že na obsahu tohoto paAvneho úkonu sa dohodli dobro-
voľne. prcjavy ich vôle sú slobodné a vážne, že sú spôsobÍU na právne úkony a keďže znenie
tejto zmluvy neodporuje ich prejavenej vôli, túto schválili a na znak súhlasu vlastnoruíne
podpísali.

VPoproôi,dňa20.02. 201^
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Obec P O PR OČ, okres Košice - okolic

Výpis z uzncsenia Obecného zashipiteľstva v Poproči
č. 1/2013 zo dňa 18. 1.2013

Obecné zastupiteľstvo vPoproôi na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa
18.1.2013 prijalo uznesenic  . A.l/2.b./2013, ktoiým

schvaľuj e

predaj majetkuobce Poproí - pozemok nachádzajúci sa vobci PoproC, k.ú. Poproč,

^^^p^i^§č9allo^'.plaj]^ičc^51z^. 1a!i?Íl^}0^ ^^Íj^1 ^b^^mlí
neskoriiích predpisov priamym predajom za cenu 130,00   v zmysle znaleckého
posudku zo dňa 24.12.2012, vypracovaného znalcom Ing. Daňkom Pavlom, znalcom
z odboro stavebníctvo, odvetvie pozemné stevby a odhaď hodnoty nehnuteľností, pre
p. Máriu Simanovú, bytom Poproč, Poto&iá 1.
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Za správnosť vyhotovema: Eva Benková

VPoproči,dňa 6.2.2013


