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Osvedčený odpis
Notárska zápisnica

napísaná na Notárskom úrade v Košiciach dňa 11.09.2014 (slovami: jedenásteho septembra
dvetisícštmásť) notárom JUDr. Dagmar Lukáčiovou.
- Dostavili sa predo mňa JUDr. Dagmar Lukáčiovú, notára so sídlom v Košiciach, Skladná 38,
účastníci:

1. Ine. Viktor Méder rod. Méder, dátum narodenia: rodné číslo:

trvale bytom: Spišská Nová Ves, občan Slovenskej
republiky,
v ďaläom texte aj asso preaavajúci vl. radc,
2. Ine. Ľudovít Pctráš rod. Petráš, dátum narodenia: rodné fiíslo:

trvale bytom: PoproÔ, obôan Slovenskej
republiky, irý na základe písomnej zo dňa 11.09.2014 (sJ vami: jedenásteho
septembra < AisícStmásť) zastupuje ui. uvy Agnesu Sakáčovú n 1 íTanlrovú, dátum
narodenia: . rodné číslo: trvale bytom Poproč, obôan

Slovenskej republiky afco predívajúcu v2.rade. Plná moc zo dňa 11.09.2014 (slovami:
jedenásteho septembra dvetisícStmásť) tvorí neoddeliteFnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako
príloha 1.
vďalSomtextepredávajúciv l.av2.radespoločneajako predávajúci a
Obec Poproč, adresa sídla: Školská 2,044 24 Poproc. IČO: 00 324 639, zastúpená starostom
obcc:

w;

Ing. Štefan Jaklovský. dátum narodenia: bytom Poproč,
číslo OP: \

ktory svoju osobnú totožnosť a oprávnenie konať zákonným spôsobom - občianskym prcukazom
aOsvedčením Miestnej volebnej komisie vPoproči zo dňa 29.11.2010 (slovami: dvadsiateho
deviateho noyembra dvetísÍcdesaf) aUznesením Obecného zastupiteFstva vPoproČi Č.
A.5/2.a./2014 zo dňa 08.09.2014 (slovami: ôsmeho septCTfihra dvetisícštmásť) ktoiym Obecaé
zastupiteFstvo poverilo starostu obce Ing. Štefana Jaklovského na podpis tejto kúpnej zmluvy,
ktoré tvoria neoddeIiteFné súéasti tejto notárskej zápisnice afco pifloha 2 a 3 preukázal a vyhlásil,
že na právne úkonyje spôsobilý.
v ďaläom texte aj ako kupujdci,
v ďalšom texte spoločne aj ako zmluvné strany,
ktorých osobná totožnosť bola zákonným spôsobom - občianskymi preukazmi preukázaná, ktorf
vyhlásili, že na právne úkony sú spôsobilí, že tento právny úkon robia slobodne, vážne, urcito,
zrozumiteFne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podnúenok a v predpísanej foime.

#.

Účastníci ma požiadali, aby som podFa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení
do tejto notárskej zápisnice spísala tuto:

Kú p n u zml uvu
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I.

Prcdmet zmluvy
1.1. Predávajúcí v 1. rade Ing. Viktor Méder rod. Méder alng. Ľudovít Petráš rod. Petráš za
Agnesu SakáČovú rod. Hankovú ako predávajúcu v 2. rade vyhlasujú, žesú podielovými
spoluvlastníkmi nehnuterností v katastrálnom území: 848 506 Poproť, obec 521 892 Poproč,
okrcs 806 Košice - okolie, zapísaných na:
- liste vtostnítíva ííslo 1995, ako parcely registra "C":
parc. č. 2152/3, výmera 253 m2, diuh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
"Stavby":

Rodinný dom, súpisné číslo 95, na parcele číslo 2152?3, druh stavby: 10, Juŕ

Čo je vedené na liste vlastníctva pod Bl na Szakácsová Agnesa r. Hanková v podicle i/i-ici a
pod B2 na Médcr Viktor r. Méder v podiele %-id.
(v ďalšom texte ako "prevádzaná nehnuteľnosť"). Lj^

>
'I

ŕ.

1.2. ÚčastníČka zmluvy Agnesa Sakáčová rod. Hanková nadobudla svoj podiel titulom vydiäania
- Osvedôením o vydižaní č. N 351/98 podľa Z-1920/98 a Viktor Méder rod. Méder nadobudol
svoj podiel 'fitulom d^denia - Uznesenfe Okresného súdu Košice II, č. 39D/687/2005, zo dňa
10.11.2007, Z-56/08- C.z. 22/08.

II.

Prevod vlastníckeho práva
2.1. Predávajúci predávajú prevádzanú nehnutcľnosť uvedenú a špecifíkovanú v cl. I.
bode 1.1. tejto notárskej zápisnice v celosti kupujúccmu Obci Poproí za vzájomne dohodnutú
kúpnu cenu uvedenú v Čl. ffl. tejto notárskej zápisnice dojej výlučného vlastníctva. a

*^ľ

2.2. KupujúcÍ Obcc Poproč ku p uj eod predávajúcich prevádzanú nehnuteľnosť uvedenú
a Specifíkovanú včl. I. bode 1.}. tejto notárskej zápisnice do svojho výluÍného vlastnítíva
v celosti za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v čl. III. tejto notárskej zápisnice.

"1.

t

IIL

Cena a spôsob jej zaplatenla
3.1. Predávajúci predávajú a kupujúci nadobudne prevádzanú nehnuteFnosť uvedenú
a Špecifikovanú v čl. I. bode 1.1. tejto notárskej zápisnice so vSetkým zákonným príslušenstvom,
so všetkými právami apovinnosťami snimi spojenými do výlučného vlastaíctva vcelosti.
prifiom účastníci tejto kúpnej zmluvy na záktade vzájomnej dohody stanovili celkovú kúpnu ccnu
za prevádzanú nehnuteľnosť na sumu 10.000,00   (slovami: desaťtisíc eur).
3.2. Prvá časť dohodnutej kúpnej ceny vo výške 5.000,00 Eur (slovami: päť tisíc eur) bude
uhradená bezhotovostne na účet predávajúceho vl. rade, t.j. Ing. Viktora Médera, vedený
v Slovenskej sporiteFni, a.s., č. účtu: adruhá časť dohodnutej kúpnej ceny
pripadajúca na podiel predávajúcej v 2. rade vo vysxe 5.000,00   (slovami: päť tisíc eur) bude
uhradená predávajúcej v2. rade, t.j. Agnese Sakáčovej, na účet splnomocneného zástupcu Ing.
Ľudovíta Petráša vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka
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zahranicnej banky č. úétu f a to najneskôr do 18.09.2014 (slovami: osemnásteho
septembra dvetisícštmásť).

IV.
Právny a technický stav

l,L,J^l^^ci,. ^ac^ Í>Já^y^!^l,^v^?l?-i,_n^l?luter!losti .asľoje."podielov!
spoluvlastaíctvo a vyhlasujú, že na prevádzanej nehnuteFnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné
-bľ^SÍ^?ľ!lL^^ZS^ä-oisôb.'..^to?é by obmedzovali zmluvnú voľnosť a výkon
vlastníckeho préva predávajúcich alebo kupujúceho.

4.2. Predávajúci vyhlasujú a ubezpečujú kupujúceho, že:
a) prevádzanúnehnuternosť predávanú touto kúpnou zmluvou nepreviedli skôr uzavretou

kSl^u .z!nluv?u\z?lluvou. ouzayretí buducq kúpng zmluvy alebo inou zmluvou, na
^{^ei^x^Í^ ^ ^ľ^ ť?^i^°_v^^úť VIastaíc^° k nei trcteJosobe'

b) Il_ -s?.-m.zlT.e.?aké chyby aPO§kodema prcvádzanej nehnuternosti, na ktoré by mali
kupujúceho osobitne upozomiť,

c) kprevádzanejnehnuternosti jeuzatvorenáZmluvaonájmeč.l44/2008-OSN-ONA-KE
snájomcoms.lovenská posta> a's-' partizánska cestač.9/975 99 Banská Bystrica zo dňa
^ilM^< ^á^v^lďi^h06.^r!1^ (^^^^'siSt ^e^'^^ti^^n^"(slovami dvadsiateho tretieho júna dvetisícStmásť).
^^y?ll_kt?IS v^>ovedná lehota iVlynie 30.09.2014 (slovami: tídsiateho septembra
dvetisícštmásť).

d) kprevádzanej nehnuternosti sú vysporiadané dane apoplatky kprfslušnému spróvcovi
dane,

e) ?l?^áS^-!^1,ut!?. SiLľ^i!aíy ž/^?ne.präva trctích osôbl ato v^slovne právo
bývania tretích osôb v prevádzanej nehnuternosti.

4.3.Kupujúdvyhlasuje, že stav prevádzanej nehnuteFnosti, jej vybavenia a zariadenia, ako i stav
príslušenstvaje mu dobre známy, a tento v celom rozsahu akceptuje.

4.4. Predavajúci oboznámtíi taipujúceho so stavom prevádzanej nehnuterností a príslušenstva
aten ju^kupuje v_stave, yakom sa_ nachádza ku dOu podpísani, tejto kúpnej zmluvy.
Nebescpeôenstvo vzniku škody na preyád^anej nehnuteťnosti znáŠajú do odovzdania prevádzanej
nehnuteľnosti kupujúcim predávajúci.

4.5. Predávajúci sa zaväzujú, že prevádzaná nehnuteľnosť bude až do dňa ich odovzdania
kupujúcim opatrovaná tak, aby bola udržaná v stave zodpovedajúcom stavu, vktorom sa
nachádzala v deň podpísania tejto kúpnej zmluvy.

V.
Osobitné ustanovenia

^r^v^^^^^L^^Í^Í^^s^^^^á^^^^^^ÍL^7^^^^^^^^^^'J^l^?^^^^^^..f-?^y^^^prevádzanej nehnuternosti (správne poplatky v súvislosti s podaním návrhunavk'lad vlastnickeho
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práva do katastra nehnuteľností, náklädy spojené s vypracovaním zmluvnej dokumeatácie a pod.)
znáša kupujúci.

5.2. Odstúpenie od zmluvy: Kupujúci má pravo odstúpiť od zmluvy v prípade, že príslušný
okresný úrad, katastrálny odbor zastaví katastrálne konanie alebo zamietne povoliť vklad do
katastra nehnuteľností a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Toto právo kupujúci nemá
v pripade, ak bolo konanie o návrhu na povolenie vkladu prerušené z dôvodov, ktoré je možné
zmluvnými stranami opravou zmluvy, dodatkom k zmluve alebo úpravou či doplnením iných
podkladov k návifau na povolenie vkladu odstrániť. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy
vprípade, ak predávajúci do nadobudnutia vlastníctva kupujúcim prevádzané nehnuteľnosti
scudzí, zaťaží alebo dá užívania tretím osobám. Predávajúci majú právo odstúpiť od tejto zmluvy
vprípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu vo výSke avlehote, tak ako je to uvedené
a špecifíkované včl. III. tejto zmluvy. Odstópenie od zmluvy treba druhej strane oznámiť
písomne. Odstúpenun od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a každý z úČastníkov Je povinný
vydať druhému vSetko, Čo podfa nej dostal. Pri vydávaní sa primerane použije §560 Obéianskeho
zákomuka.

5.3. Doruíovanie písomnosti: Písomnosti podFa tejto zmluvy sa doručujú na adresy účastníkov
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti sa považujú za doruôené dňom ich prcvzatia druhou
zmluvnou stranou. Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia
písomnosti alebo dftom vrátenia zásielky odosielaterovi zdôvodu neprevzatia príjemcom
vstanovenej lehote.

VI.

Zastupovanie
r_

6.1. Učastníci súhlasia s tým, aby ich JUDr. Dagmar LukáČiová, notár so sídlom v Košiciach,
ulica Skladná 38, zastupovala v katastrákiom konaní vsúlade s § 5 Notárskeho poriadku
vplatnom znení vsúvislosti spredmetnou zmluvou, ato najmä aby podala oznámenie
o zamýSranom návrfiu na vklad, návrii na vklad v elektronickej podobe, uhradila spróvne
poplatky, preberala rozhodnutia katastrálneho odboru prípadne vzala návrh späť. *

<

6.2. Účastníci súhlasia s tým. aby prípadnú chybu v písaní, počítam alebo inú zrcjmú
nesprávnosť, notár opravil doložkou pod skonČený text tejto notárskej zápisnice podFa § 43 ods. 2
zákona číslo 323/1992 Zb. v znení neskorŠích predpisov.

VII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť aúčinnosť dňom podpisu zmluvnymi stranami.
KupuJúci nadobudne prevádzané nehnuteľnosti do svojho výluČného vlastníctva dňom
právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru opovolení vkladu vlastníckeho

<

práva do katastra nehnuteFností. tíčinky vkladu vlastníckeho práva nastanú dňomjeho povolenia
do katastra nehnuteľností.
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8.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s príslušnými ust. zákona Č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobnych údajov yplatnom znení, súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov uvedených
v tejto kupnej' zmluve, a to za účelom konania o povolení vkladu vlastníckeho präva do katastra
nehnuteFností a zapisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteFností podľa osobÍtného zákona.

8.3. Vzťahy medzi zmluvnymi stranami, ktoré nie sú upravené touto zmhivou sa riadia

^^né"^miyoMC^^^,^^^^pr?p^Ts^^^^l^^^l^'pr^^llte^!^^g
zmluvy dostanú, budú riešené predoväetkým dohodou. Ak nedôjde k dohode platí, že spory budú
rozhodované príslušným súdom.

i?.?ľ1^^^"^ ^ľ^ "sc!^L.n??ár-Íu.^isnicu naPísaIa' účastníci si Ju prcdo mnou
doslovne prečít^Í, dco úplnú a správnu schválifí a na znak súhlasu sjej obsahom predo mnou
vlastnoručne podpísali.

D. a. h.
r_

Očastníci: Notár:
Ing. Viktor Méder, v.r.
Ing. Ľudovft Petráš, v.r. za Agnesu SakáČovú

v_

Ing. Stefan Jaklovský v.r. za Obec Poproč
Odtíačok úradnej pečate s erbovým znakom Obce PoproČ v strcde a textom OBEC POPROČ,

Slovenská republika, 2.
Odtlafiok úradnej pečate so štátnym znakom Slovenskej republiky v strede a textom: JUDr.

Dagmar Lukáčiová Notár 4 Košice.
JUDr. Dagmar Lukáčiová v.r.

?^^u^^^ľ^;^ľľ^^^n^"O^^Ín^^?[sisa^llo^e^lodliJe.s^äťstranov?m
^^^m]^^^pi^^^p^rMJu^h^^k^n?te^J^A^^^Iq^z^^níTO^
číslom N 349/2014, Nz 33383/2014.
V Košiciach dňa 11 . septembra 2014.

JUDr.DagmarLukáčiová ^
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