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Kúpna zmluva

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

Y

predávajúca : Obec PO PRO Č , okres Košice - okolie,
IČO : 00324639, ( v ďalšom texte len predávaiúca )
verejná právnická osoba, vjej mene konajúci - starosta obce :
Ing.Stefan Jakl ovský,nar. 16.07.1954,
trvalý pobyt Poproč, ul. Sadová 52,

a

kupujúca: Mária S im a n ov á, rod. Petrášová,1,

'í nar. 18. 09. 1935

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

a spolu s predávajúcou ďalej len" zmluvné strany") ,

v

Clánok I

Predávajúca vyhlasuje žeje výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti zapísanej
ako parcelv reeistra "C" evidovanei na katastrálnei maoe v katastrálnom území

v

POPROC, Obec : Poproč , Okres : Košice - okolie : parc.č. 2514 - zastavané
plochy a nádvoria s výmerou 609 m2, zapísané v Liste vlastníctva č. 1190,
pod B 1 v 1/1 -ine

Článok 11

^n'g^Í^íkÍmK^I^mIiCo3'^) ^9^^'Tl^^^^^^n^' ^l^Íi^^berger'
Rosenbergerom, autorizovaný geodet a kartograf * 880 * , ktorý bol úradne overený
Správou katastra Košice - okolie , dňa 30. 10.2012 , pod Číslom 213/2012, z parcelv
í. 2514 zapísanej v kat. úz. P o p ro č, ako sú uvedené v článku I. tejto zmluvy,
bofí oddelením novovyh^orené parcely č.: 2514/1 - zast. plocha s vÝmerou 588 m2
a 2514/2 - zastavaná plocha s vvmerou 51 m2 .
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v

Clánok m
J

Predávajúca predáva a kupujúca ku p uj e do svqjho výlučného vlastaíctva
cit. geometrickym plánom novovytvorenú parcelu č. 2514/2 a zároveň sa osvedčuje ,
že stavpredmetuzmluvy vprírodejejej dobrcznámy

y

Clánok IV

Prcdávajúca ručí kupujúcej za právnu bezpomosť a bezbremennosť predmetu
prcvodu.

Článok V
.

Kúpna cena bola zmluvnými stranami A>hodnutá sumou 130,-   / slovom :
Jedenstotridsať EUR /, ktorá bola predávajúcej pri podpise zmluvy vyplatená
a ktorú skutočnosť týmto uznáva a svojim podpisom potvrdzuje.
Cenapredmetu prcvodu bola zistená znaleckym posudkom zo dňa 24.12. 2012
vypracovaným Ing. Pavlom Daňkom, znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie
pozemné stavby a odhad nehnuteľností , pol. 90/2012 jeho znaleckého denníka .

v

Clánok VI

Zmluvné strany berú na vedomie, že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazané
až do rozhodnutia v konaní o vklad do katastra nehnuteľnosti .
V zmysle ust. § 9 ods. 2 zákona Č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov, každý zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce
podlieha schváleniu jeho obecnym zastupiteľstvom. Dňa 18.01. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom mimoriadnom zastupiteľstve prijalo
uznesenie č. A.l/2.b./2013 , ktorym schválilo prcdaj prcdmetu zmluvy ako majetku
obce Poproč za dohodnutú kúpnu cenu v zmysle cit. znaleckého posudku
pre kupujúcu.

v

C\ánók VH

Táto zmluva nadobudne účinnosť vldadom vlastníctva do katastra nehnuteľnosti
Správou katastra Košice - okolie v zmysle ust. § 28 ods.3 zák. č. 162/1995 Z.z..

Týmto prejde vlastníctvo predmetu kúpy v prospech kupujúcej, ktorá bude v katastri
nehnuteľnosti kat.územia POPROČ, vedená v časti A/LVj. parc.c. C/KN
2514/2 - zastavaná plocha s výmerou 51 m2 , v časti B/LV : Mária S im anová,
rod. Petrášová, nar. 18. 09. 1935 , r.č. 355918/785 , vlastaícky podiel: 1/1 -ina

vzhľadom k celku , v časti C/LV : bez záznamu .
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Článok Vffl

Všetky akokoľvek menované výdavky súvisiace so zmluvou dane dávky
a poplatky znáša kupujúca.

Článok Dí

Zmluvné strany prehlasujú, že na obsahu tohoto právneho úkonu sa dohodli dobro-
voľne, prejavy ich vôle sú slobodné a vážne, že sú spôsobilí na právne úkony a keďže znenie
tejto zmluvy neodpomje ich prcjavenej vôli, túto schválili a na znak súhlasu vlastnoručne
podpísali.

VPoproči,dňa 20.02. 2013
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Obec P O PRO C, okres Košice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 1/2013 zo dňa 18. 1.2013

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa
18.1.2013 prijalo uznesenie č. A.l/2.b./2013, ktorým

schvaľuje

predaj majetku obce Poproč - pozemok nachádzajúci sa v obci PoproČ, k.ú. PoproČ,
zapísaný na LV č. 1190, parcela č. 2514/2 zastavané plochy anádvoria ovýmere 51í~~.~^
nť ato podľa § 9a ods. 1 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. omajetku obcí vznení
neskorších predpisov priamym predajom za cenu 130,00   vzmysle znaleckého
posudku zo dňa 24.12.2012, vypracovaného znalcom Ing. Daňkom Pavlom, znalcom
z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a odhad hodnoty nehnuteľností, pre
p. Máriu Simanovú, bytom Poproč, Potočná 1.
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Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková

VPoproči,dňa 6.2.2013


