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KUPNA ZMLUVA

uzavretá podľa § 588 a nasl. ObČianskeho zákonníka
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Zmluvné sfrany

1. obecpopROC' so sídlom Školská 2, 044 24 Poproč, okres Košice okolie,
ICO: 00 324 639, zastópená starostom obce Ing. Štefanom Jaklovským

(ďalej len ^redávcyúcŕ)

a

1. Jana Halčínová, rod. Urbančíková, nar. 16. 06.1989, r. c. trvale bytom
Západná 971/7, 044 24 Poproč, občan SR

(ďalej len ^,kupujúcft)
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Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je odplatný prevod vlasfeníckeho práva predávajúceho
v

k nehnuteľnostiam špecifikovanym vČl. III na kupujúceho vsúlade § 588 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoimík v znení neskorších predpisov.

2. Predávajúci prevádza na kupujúceho Predmet prevodu uvedený v ČL III tejto zmluvy vo
veľkosti podielu 1/1 dojeho výlučného vlastnítíva za dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v
Čl. IV zmluvy akupujúci Predmet prevodu od predávajúceho za podmienok
dohodnutých vtejto zmluve do svojho vlastníctva odkupuje azaväzuje sa riadne
zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
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Predmet prevodu

1. Predávajúci prevádza na kupujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
nachádzajúcim sa v katastráhiom území Poproč, obec Poproč, okres Košice - okolie,
zapÍsaných na LV č. 1190 ako parcely registra "C":

2- parcelné číslo 399/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 182 m ,
2- parcelné číslo 400/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 640 m

(ďalej len "Predmet prevoäu^)



2. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu predávajúceho na Predmete prevodu
identifikovaného v bode 1 tohto článkuje 1/1 k celku.

3. Kupujúci kupuje Predmet prevodu do svojho výlučného vlastníctva vo veľkosti podielu
1/1 k celku.

4. Predaj nehnuteľnosti bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva obce Poproč č.
A.4/3.a./2014 zo dňa 20.06.2014 za kúpnu cenu 1.350,00  
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Kúpna cena a platobné podmienky

v

1. Kúpna cena Predmetu prevodu uvedeného v ČL III tejto zmluvy bola stanovená
ŕ"S-

dohodou zmluvných strán v celkovej výške 1350|gg, (Tisíc tristopäťdesiat eur)

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú
v bode 1 tohto Článku pri podpise tejto zmluvy v hotovosti, po zaplatení kúpnej ceny
bude odovzdaná táto kúpna zmluva v 3. vyhotoveniach kupujúcemu.
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Prehlásenia zmluvných strán

1. Predávajúci prehlasuje, že
na Predmete prevodu neviaznu žiadne ťarchy, dlhy, vecné bremená, ani práva tretích
osôb, respekŕíve iné právne povinnostÍ, a to najmä také, ktoré by akýmkoľvek spôsobom
obmedzovali výkon vlastaíckeho práva,
kupujúceho úplne a presne informoval o právnom a faktickom stave Predmetu prevodu,
a že nemá vedomosť o jeho skrytých vadách,
Predmet prevodu nemá žiadne právne vady.

2. Predávajúci ďalej prehlasuje, že je oprávaený s Predmetom prevodu bez akéhokoľvek
obmedzenia nakladať, že Predmet prevodu nie je predmetom exekúcie, respektíve, že
nakladanie s ním nie je obmedzené prebiehajúcim exekučným konaním, konkurzným
konaním alebo konajnjím o výkone rozhodnutia, že Predmet prevodu nie je predmetom
sporu o urcenie vlastníctva, respektíve iného súdneho, či akéhokoľvek mého sporu, a že
mu nie je známa žiadna íná sbitočnosť alebo obmedzenie, ktoré by predávajúcemu
bránilo previesť vlastnícke právo k Predmetu prevodu na kupujúceho, respektíve, ktoré
by kupujúcemu bránilo v ich riadnom užívaní.

3. Zmluvné strany spoločne prehlasujú, že
majú právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať túto zmluvu, vykonávať práva a plniť
záväzky vyplývajúce pre nich z tejto zmluvy
sa nevyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by im bránila v platnom uzatvorení
tejto zmluvy,
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uzatvorenie tejto zmluvy, vykonávanie práv a plnenie záväzkov z tejto zmluvy nie je v
rozpore so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom ani žiadnou uzavretou
zmluvou.

4. Predávajúci sa zaväzuje, že po podpísaní tejto zmluvy neuskutoční žiadny úkon
spočÍvajúci v konaní alebo opomenutí, ktorým by prevádzané nehnuteľnosti scudzil,
zaťazíl alebo zriadil akékoľvek iné právo v prospech tretej osoby viaznuce na Predmete
prevodu.

5. Kupujúci prehlasuje, že si Predmet prevodu na mieste samom, bezprostredne pred
uzatvorením tejto kúpnej zmluvy pozome obhliadol, a bol oboznámený s faktickým
stavom nehnuteľnosti na mieste samom.

6. Kupujúci prehlasuje, že bol oboznámený s obsahom LV č. 1190, na ktorom sú zapísané
prevádzané nehnuteľnosti.

7. Pre prípad, že ktorékoľvek prehlásenie zmluvných strán uvedené v predchádzajúcich
odsekoch sa ukáže ako nepravdivé, respektíve ak zmluvné strany porušia svoje záväzky,
ktoré vyplývajú z predchádzajúcich ustanovení bodov 1 až 6 tohto článku, je druhá
zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť.

ČLVI
Osobitné ustanovenia

1. Vlastnícke právo k Predmetu prevodu podl'a tejto zmluvy nadobudne kupujúci vkladom
do katastra nehnuteľností.

2. Správny poplatok vzmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch vznení
neskorších právnych prepisov za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
hradí kupujúci.

3. Podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností zmluvné strany povemjú kupujúceho.
Kupujúci podáva návrh na vklad Okresnému úradu Košice - okolie, Katastráhiy odbor
bezprostredne po predložení 3 exemplárov tejto zmluvy a 2 exemplárov návrhov na
vklad do katastra nehnuteľností, alebo najbližší pracovný deň.

V

CLVU

Záverecné ustanovenia

1. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce ztejto zmluvy prechádzajú aj na právnych
nástupcov účastníkov tejto zmluvy.

2. Táto zmluva predstavuje úplnú a konečnú dohodu zmluvných strán a mší všetky
predchádzajúce ústne i písomné dohody, Čí zmluyy, ktoré boli pred jej podpísaním
v súvislosti s predmetom tejto zmluvy medzi zmluvnými stranafni v núnulosti uzavreté,
a to bez akýchkoľvek nárokov zmluvných strán z nich plynúcich.



3. Pre prípad, ak bude niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné, nezákonné alebo
nevynútiteľné, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy naďalej v platnosti a zmluvné
strany sa zaväzujú nahradiť neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné ustanovenie
novým ustanovením, prípustným slovenskymi právnymi predpismi, ktoré svojim
obchodným a právnym významom, obsahom a účelom bude čo najviac zodpovedať
ustanoveniu, ktoré sa stalo neplatným, nezákonným Či nevynútiteľným.

4. Všetky písomnosti doručované medzi zmluvnými stranami v súvislosti s touto zmluvou
budú domčované osobne alebo doporučeným listom na adresu účastníka tejto zmluvy
uvedenú vzáhlaví tejto zmluvy. Vprípade vrátenia zásielky ako nedoruČenej sa
písomnosť považuje za doručenú v deň označený poštou na obálke ako deň vrátenia
zásielky.

5. Predávajúci splnomocňuje kupujúceho na uskutočnenie všetkých právnych úkonov
v katastrálnom konaní o povolenie vkladu tejto zmluvy, a to najmä na opravu resp.
odstránenie chýb v písaní, počítaní a iných zrejmých nesprávností v texte tejto zmluvy,
v návrhu respektíve v iných dokumentoch.

6. Všetky skutočnosti, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, a prípadné spory medzi
zmluvnými stranami sa spravujú ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej
republiky.

7. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné robiť iba so súhlasom oboch
zmluvných strán, formou písomných postupne očíslovaných dodatkov.

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu a dva exempláre budú predložené Okresnému úradu KoŠÍce, Katastrálny odbor
spolu s návrhom na vklad.

9. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť deň po dni zverejnenia.

10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním pozome prečítali, jej
celému obsahu porozumeli, považujú ho zajasný, zrozumiteľný a určitý, že táto zmluva
je spísaná na základe pravdivých údajov, že ju neuzatvárajú v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu s jej znením túto zmluvu v slobodnej
vôli vlastnomčne podpisujú.

V Poproči, dňa ^SOP
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Ing. *. Jana Halčínová
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Obec P OP RO C, okres KoŠice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 4/2014 zo dňa 22.8.2014

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom riadnom zasadnutí dňa
22.8.2014 prijalo uznesenie é. A.4/2.b./2014, ktoiým

schvaľuje

prevod majeťku obce Poproč zdôvodu hodného osobitného zreteľa, konkrétne
pozemky nachádzajúce sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísane na LV č. 1190, parc. č.

2 2399/1 vo výmere 182 m aparc. č. 400/1 vo výmere 640 m ato podľa § 9a ods. 8
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. omajetku obcí vznení neskoršÍch predpisov za cenu
1.350,00   v zmysle znaleckého posudku zo dňa 23.6.2014, vypracovaného znalcom
Ing. Ivanom Lakomým pre p. Janu Halčinovú, bytom Poproč, Západná 7
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VPoproči, dňa 25.8.2014

r~2

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková /^
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Obec PO P RO C, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 4/2014 zo dňa 22.8.2014

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom riadnom zasadnutí dňa
22.8.2014 prijalo uznesenie č. A.4/3.a./2014, ktorým

.

poveruje

starostu obce k podpísaniu zmluvy s p. Janou Halčinovou, bytom Poproč, Západná 7
oprevode majetku obce Poproč, konkrétne oprevode pozemkov nachádzajúcich sa
vobci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaných na LV č. 1190, konkrétne parc. Č. 399/1 vo

2 2výmere 182 m a parc. č. 400/1 vo výmere 640 m
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VPoproči, dňa 25.8.2014

^Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


