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KÚPNA ZMLUVA
9_

PREDAVAJÚCJ:

Obec PoproÍ, lCO: 00324639. DlC: 2020746189 zastiipená starostom Obce Poproč Ing. Štefanom
Jakkmským vsiílade sUZNESENÍM obecného zartupltefstva adňa 23.8.2013 prlfaténariadnom

iasadnutfob<nóhoaastupltrfstva,vťpIsiUZNESENIAjesúčasfou tejtokúpnej zmluvy voforme
prflohy m afdlom Stolská 2,044 24 Poproť + uzneseníe 20 dftap.U.2013,

KUPUJÚCI:

Ing. Stefan Vlnca r. Vlnca nar. tnate bytom Obchodná 39,

044 24 PoproC, okres KoSce okoffe. Košlce.

Prehlasujú/ že sú na prihme úlamyspôaobnf, svoju totoínosťzákonnym spôsobom preukázall

a uzatvárajii v imyste S 588 a nasl. Obäanskeho zákonnfta tflto.
r.

KUPNUZMLUVU

ye_

CI.I.

Podra výplsu i katastn nehnutarhortí-Hňu vlastníctva C. 1190 v katastrálnom úsemf Poproč, okres

KoŠtee Okolle Jn predávajúd, výfuČným vtastnfliom - ntíhnuteTnostf a to poaemkom CKN.p,č.:2240/2
o vymere l42m1 s uvedenou kultOrou zastavané plochy a nádvoria.

č.n.

Predmetom prevodu Je nehnutelhnsŕ a to pozemok p.B. 2240/2 s uvedenou kultórou ostatné plochy

o výmere 142m> a to v podlete VI v k.ú. Popro^ stav podfa reglslra C KN.

Predmetná nehnirtefhosťbude po povotenfvkladu pracovnlčtou SK KE-otolIe m tn oprfvnenou,

Mpísaná v KN-regfstra C, na Správe katastra KoSIce Otolte, v katastrátnom tíamf Poproč, okres

Kostoe Okolte. Dohodnutá cena predmetných nehnutelhostf bala dohodnutá anluvnýmt stranamf

na 44^72 EUR,slovom:Styrbt(Ayrlds8ťosemEUR 72 cenunfc

Predávajúca pradáva a kupujúd nehnutelhorf uvedenii v ČI.H tejto anluvy v uvedenom podlrie

k celku . kupujúd kupuje do výlučného vlastnfctva, pntože na kúpu kupujúd poufll prostrfedky

z dedlčstva a tieto nle su suíasfou bezpodlelového spolurlastnfclva manfelov, nehnuteTnosťvcdená

v KN-C na U/č. 1190v k^. Poproč.
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CLIH.

Kúpna cena bote imluvnými stranami dohodnutá vo výšte 448,72 EUR, slmmm: ityrlstoStyridsať osem EUR

a 72 centov. Uvedenú Ztastku kupujúd aaplatfa predávajúcej pri podplse tefto kúpnej anluvy a predávajdc)

kiipnu cenu pnual od kupujúceho čo pobtdve anluvné straoy potvnhujú srojfml podpbmL Zmluvné strany
sa ďakj dohodH, že trovy vkladu vlastníckeho práva do KN aiáša Obec PoproC.

ČI.IV.

Predávajúd vyhlasuje, fe na prouádzanej nehnuteThostl nevlaznu Hadne dlhy, vecné bremená, anl hié

právne povlnnostl, ktoré by aktfmkolSfek spôsobom obmedzovaB vykon vlastnfckeho prfva kupujúccho.

Tedinfcký stav prevádzanej nehnuternostl Je tm dohonale známy, nakofko sa s nlm oboznámlR podrobnou

ObhHadtou na mluta samom a v tom stave ju kupuje a preberá do výluCného vtastnfctva v podtele 1/lM

ČLV

Vlastnfcke právo k predmetným nehnuterhortlam kupujúd nadobudnú vkladom do katastra nahnuteňiostf

na Správe katastra KoÍÍce Okolfe fl táto SK KE Okolte, vyd< prfvoplatné ROZHODNU71E.

v

CI.VI

Tfto unluva bola vyhotovená v 2 vyhotovenlach, z ktorých každý má povahu romopfau. Úéartntd tejto

zmluvy zhodne prehlasujú, že kh nnluvnä voftiosť nle Je obmedzaná a ni plna spôsobUÍ k právnym

úkDnom, a fe ttíto zmluvu uavrell slobodne, vdlne, uräto a zrozumtahe, teda tak, nby v budúcnortl

nevzbudzovaia žladne pochybnosti. ÚCastníd sl anluvu preätall, JeJ obsahu rozumeju a suhlasla s ním v

cdom rozsahu, na znak Eoho ju vlastnoru&ie a 2 vlaslnej vôle podpfsall.

VPoproal9.11.2013
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.Kbcc Ing. Stefan Vlnca,

át

Ing. Stefanom iaktovským zastúpený na záMade splnomomenta
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Obec PO PR O C, okres Košice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproéi
č. 6/2013 zo dňa 15.11.2013

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom mimoriadnom zasadnutí
dňa 15.11.2013 prijalo uznesenie č. A.6/2.f./2013, ktorým

schvaľuje

prevod majetku obce Poproč zdôvodu hodného osobitného zreteľa, konkrétne
pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV Č. 1190, parcela
č.2240/2zastavanéplochyanádvoriaovýmere 142m2atopodľa§ 9a ods. Spísm. e)
zák. č. 138/1991 Zb. omajetku obcí vznení neskorších predpisov za cenu 448,72  
vzmysle znaleckého posudku zo dňa 22.5.2012, vypracovaného znalcom Ing.

y

Stanislavom Jurkom, znalcom z odboru stavebníctvo, pre p. Štefana Vincu, bytom
Poproč, Obchodná 39.
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VPopročÍ, dňa 18.11.2013

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková ^<


