
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
(Kúpnej zmluvy)

podfa ustanovenia § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

číslo zmluvy:
číslo stavby: 9005733
názov stavby: Poproč - úprava TS7, VN a NN

Obecný úraíä POPRQČ
él.

Zmluvné strany Dátum

/f ^f' ^/-^
Predávajúci: Podacla Čfalo: Číalo aplau:
Názov Obec Poproč ^ - ^/z^

ŕ*r o y .fy:v

Sfdlo Skolská 2, 044 24 Poprot-.. Vybavujs: ^.

^_Wi\^,<
ln"u

Zastúpený Ing. Stefan Jaklovský, starosta obce (/v
r

IČO 00324639.

IČDPH

DIČ 2020746189.

Bankovéspojenie Prima banka Slovensko a.s..

č.účtu 040770001/5600*

Spoluvlastnícky podiel 1/1

Zäpis v registri: Obc/iodný register Okresného súdu......... Oddiel:....... Vložka číslo:.......

(ďalej len "predávajúci"

Kupujúci:

Obchodné meno Východoslovenská distribučná, a.s..

So sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO 36 599 361
IČDPH SK2022082997
Dlč 2022082997
Bankové spojenie Citibank Europe, plc., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu 2008480001/8130.

v

Zápis v registrí: Obchodný register Okrasného sútíu Košíce I, Oddiel: Sa, Vfožka čísfo: 141 1/V.

vzast. na základe Generálneho plnomocenstva zo dňa 9. januára.2013
Obchodné meno Východoslovenská energetika a. s.
So sídlom Mlynská 31,04291 Košice
zast. na základe poverenia: Ing. Róbert Truhan, vedúci odboru Projekty

Ing. Lýdia Jacková, vedúca odd. Projektový ínžiniering
IČO 36211222
DIČ 2020062319
IČDPH SK2020062319
Bankovéspojenie VOLKSBANK Slovensko, a.s.
číslo účtu 4350099408/3100
spofočnost zapísaná v Obchodnom regístrí Okresného súdu Košíce I. odd. Sa, vl. č. 1203/V

(ďalej ien "kupujúci"
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čl.ll

Predmet zmluvy

2.1.PredávajúcÍ je viastníkom pozemku v obci..

2Katastrálne územie Parc. c., register Druh pozemku Výmera (m ) LVČ.

Poproč 810/2 KNC Ostatné plochy 11433 1190

v spoluvlastnfckom podiele uvedenom v článku I tejto zmluvy.

2.2. Od pozemku uvedeného v bode 2.1. tejto zmluvy bude odčlenená geometrickým plánom časť pozemku,
ktorá bude zastavaná stavbou blokovej/kioskovej trafostanice s príslušenstvom (ďalej len "odčlenený
pozemok"). Odčlenený pozemok bude zameraný geometrickým plánom, ktorý bude zhotovený po
realizácii stavby a ktorý zabezpečí kupujúci na vlastné nák)ady.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria kúpnu zmluvu, ktorou predávajúci prevedie svoje vlastnícke
právo k odčlenenému pozemku na kupujúceho v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu.

2.4. Kúpna cena bude urcená
. ato cúčin plochy odčlononóho pozomku vrrf' a cony ............ EUR/nf. v cúlado GO zákonom Č.

18/1996 Z.z. o conáoh v pfatnom znonf, ktora budo prodávajúoomu uhradoná po zápiso
vlastnfGkoho práva -do katactra nohnutoTnoctÍ.

. poďa znafockóho posudku, ktoróho zhotovonio zabozpočí kupujúci na vlaetnó náklady. Kúpna cena
budo prodávajúcomu uhradoná po zápiso vlaGtníckoho práva do katastra nohnutoTnoctí.

. za dohodnutú jednorazovú náhradu vo výške 300 EUR, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z.

o cenách v platnom znení, ktorá bude predávajúcemu uhradená po zápise vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností.

2.5. Kúpna cena podfa bodu 2.4 tejto zmluvy patrí predávajúcemu vo výške podťa jeho spoluvlastníckeho
podielu k predávanému pozemku. Kúpna cena podFa bodu 2.4 tejto zmluvy je uvedená bez DPH. K
cene bude fakturovaná DPH podľa príslušných právnych predpisov. Ustanovenie tohto bodu neplatí, ak
predávajúci nie je platiteľom DPH alebo v prípade, že kúpna cena podľa znaleckého posudku zahŕňa
DPH.

2.6. Predávajúci sa zaväzuje uzavrieť Kúpnu zmluvu bez zbytočného odkladu potom, ako ho na to kupujúci
vyzve. Kupujúci vyzve predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy do dvoch mesiacov od doručenia
geometrického plánu na odčlenenie pozemku kupujúcemu.

čl. III

Spoločné ustahovenia

3.1. Predávajúci vyhlasuje, že nie je obmedzený vnakladanf s, pozemkom uvedeným v bode 2.1. tejto
zmluvy v rozsahu svojho spoluvlastnfckeho podielu. a súhlasí, aby vlastnfcke právo podfa tejto zmluvy

ľ

bolo zapísané vkatastri nehnuterností v prospech kupujúceho. Predávajúci vyhlasuje, že oboznámil
kupujúceho so všetkými právami a povinnosťami viaznucimi na predávanom pozemku, inak zodpovedá
za škodu tým spôsobenú. Kupujúci berie na vedom-ie zápis na pnslušnom iiste vlastníctva ku dňu
podpisutejtozmluvy.

3.2. Predávajúci súhlasí so vstupom a yjazdom kupujúceho na pozemok počas realizácie stavby uvedenej v
tejto zmluve a vykonanim potrebných stavebných prác. Kupujúci uvedie pozemok po dokončení stavby
a následne po každom vstupe alebo vjazde do pôvodného stavu, s ohradom na účel zmeny vykonaný
vstupom alebo vjazdom.

3.3. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov
zmluvných strán.

3.4. Predávajúci sa zaväzuje, že po jeho podpísaní tejto zmluvy nevykoná žiaden taký úkon, ktorý by mohol
byť prekážkou zápisu vlastnfckeho práva do katastra nehnutefností podfa tejto zmluvy, inak zodpovedá
za škodu tým spôsobenú. Ak v čase uzatvárania kúpnej zmluvy bude existovať obmedzenie brániace
vjej uzavretí a povolení vkladu vfastníckeho práva do katastra nehnutefností, vzniknuté na strane
predávajúceho, predávajúcí sa zaväzuje poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť na odstránenie takéhoto
obmedzenia.
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3'5' ^?-=l^kl??-y^s,tnľkeh? prá,va.do katastra nehnuteľností podá kupujúci. Správny poplatok súvisiací
so zápisom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti znáša kupujúci.

3'6' ?T,lu.v.nl,!lr?rla.?od?_oved?.za s.kodu SPÔSObenú dmhej zmluvnej strane porušením povinnosti ztejto
zmluvy alebo konaním podfa tejto zmluvy.

čl.V
Záverečné ustanovenia

411' ?ľil^Ln-íd?lľ?da Platnosť a účinnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami, ak ďalej nie je
ustanovené inak.

^'^' Íf Í^^Í'^^^Íá^!^ ^I^I^^^^^^^ÍlTrk^^^^^^ln^^^^^ílM^Í^^nÍ^^^n^l.^^l.^?^^: ^'^'-?_^^!ľ^"^ľ ^^-^^^
^S^(d^ ^l ^,^^^"- s,.2-?"-:
pr6d^aiua s.a.z,a-va;uje-.zverein'nút° ,zmluvu SPÔSOb°.m sianovenym zákonom' aoznamFdatum'jei
SS^^^S^-l^-^-.^--^]6^^^1?J>abun^nnuat?n^lTľfsitii^^^ml^^"^fľ:LUŠ.^Lto^.z"
tótS-z^uv.a-"ena':'obudne,účinn°sf-..ustanovenia tohto bodu sa "epoužijú, ak táto'zmluva'nes'plňa
podmienky na jej zverejnenie podfa zákona.

4'3' ^ľf^sien^i^to^^nvr^^icro^^oL^'p?ľf^?^!^n,p?Í\u.."úč?stľí^
.rovnoplse nclviac-Jeden rovnopis zmluvy obdržľkaždý'účastníkzmluvy a o jeden rovnopis'naviac
kupujúci.

4'4' ^Tl^n^ílri^rlL^^Í??lL^ľ^ľÍtf.li!^ln.c!y?ľJ?Íchodl1ého zákonníka na túto zmluvu.Túto zmluvu
možno meniť alebo zrušiť len dohodou zmluvných strán v písomnej forme.

4'5' ^^t^^^^^e^^^^l^^^{^y^^?^^é^u^é:.ich zmluvna voFnosť
nie je obmedzená a zmluva nie je uzatváranáv tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok:

4'6' ?.T.Iľľn5.^n-y-^lu^lJ. uzatváraÍÚ slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou,
ju bez výhrad podpisujú.

predávajúci: Obec Poproč

V .^?L..... dňa ..^..^</ ^fJ

tv_

Ing. ^tó^än JakÍovský, starosta obc Y

kupujúci: Východoslovenská distribučná, a.s.
/(f/ /Ä ^?/^V Košiciach dňa

4fí^. Lýdia Jacková
-IKŕl-.WXWMSW

ng. Róbert Truhan
vedúci odboru Projekty vedúca odd. Projektový inžiniering
na základe poverenia na základe poverenia
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