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Notárska zápisnica
napísaná na Notárskom úrade v Košiciach dňa 03.11.2015 (slovami: tretieho novembra
dvetisícpätnásť) notárom JUDr. Dagmar Lukáčiovou.

Dostavili sa predo mňa JUDr. Dagmar Lukáčiovú, notára so sídlom v Košiciach, Skladná 38,
účastníci:

Obec Poproč, adresa sídla: Školská 2, 044 24 PoproČ, IČO: 00 324 639, zastúpená starostom
obce:

y

Ing. Stefan Jaklovský, dátum narodenia: rodné číslo: bytom Poproč,
číslo OP

ktoiy svoju_ osobnú^ totožnosť aoprávnenie konať zákonným spôsobom - občianskym
ŕ preukazom, Osvedčením Miestnej volebnej komisie vPoproči zo dňa 17.11.2014 (slovami:

sedemnásteho novembra dvetisícštmásť) a Výpisom z uznesenia Obecného zastupiteľsťva obce
Poproč zo dňa 08.12.2014 (slovami: ôsmeho decembra dvetisícštmásť), ktoré tvoria neoddeliteľné
súčasti tejto notárskej zápisnice ako prílohy 1 a2 preukázal a vyhlásil, že na právne úkony je
spôsobilý,
v ďalšom texte aj ako predávajúci

a
w

Mgr. Dajána Spegárová rod. Lindvaiová, dátum narodenia: rodné číslo:
trvale bytom: Poproč, číslo OP: občan Slovenskej

republiky, rozvedená,
v ďalšom texte aj ako kupujúca,
v ďalšom texte spolocne aj ako zml u vn é strany,
ktorej osobná totožnosť bola zákonným spôsobom - občianskym preukazom preukázaná, ktorá
vyUásila, že na právne úkony je spôsobilá. Pritomm' úcastníci vyhlásili, že tento právny úkon
robia slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodnych podmienok a
v predpísanej forme.

Prítomny starosta Obce PoproČ za predávajúceho a Mgr. Dajána Špegárová ako kupujúca ma
požiadali, aby som v súlade s ust § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v plaínom znenído tejto
notárskej zápisnice spísala túto:

Kúp nu zmluvu
I.

Predmet zmiuvy
v

1.1. Predávajúci v zastúpení starostom obce Ing. Štefanom Jaklovským vyh 1 asuj e, že je
výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území: 848 506 Poproc, obec 521 892
Poproč, okres 806 Kosice - okolie, zapísanej na:
- liste vlastníctva físlo 1190, ako parcely registra "E":
parcelné čÍslo 3217/100, výmera 332 m2, druh pozemku: omá pôda,
čoje vedené na liste vlastníctva pod Bl na Obec Poproč, Školská 2, Poproť, PSČ 044 24,
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v podiele 1/1 t.j. v celosti.

1.2 Predmetom tejto zmluvyje časť parc. č. 3217/100, dmh pozemku: omá pôda, vo výmere
317 m2, pozostávajúca z pozemkov diel c. 1 vo výmere 99 m2 kparc.č. 797/2 adiel c. 2 vo
výmere 218 m2 kparc.č. 798 zpôvodnej parc. PK c. 816/1 k.ú. PoproČ podľa Geometrického
plánu císlo 3/2014 na majetkoprávne vysporiadanie parc.č. 797/1-797/3, 798 a zameranie budovy
na parc.č. 797/1_, vyhotoveného dňa 17.01.2014 (slovami: sedemnásteho januára dvetisícštmásť),
úradne overeného Okresným úradom KošÍce - okofíe, katastrálnym odborom dňa 30.01.2014
(slovami: tridsiatehojanuára dvetisícštmásť) pod číslom 12/2014.
(v ďalšom texte ako "prevádzaná nehnuteľnosť").

II.

Prevod vlastníckeho práva s

2.1. Predávajúci Obec Poproč p red á va prevádzanú nehnuteľnosť uvedenú
aŠpecifíkovanú včl. I. bode 1.2. tejto notárskej zápisnice v celosti kupujúcej Mgr. Dajáne
Špegárovej_n,d. Lindvaiovej za dohodnutú kupnu cenu stanovenú v znaleckom" posudku;
uvedenú v čl. III. tejto notárskej zápisnice do jej výlučného vlastníctva.

v

2.2. Kupujúca Mgr. Dajána Spegárová rod. Lindvaiová ku p uj e od predávajúceho Obec
Poproč prevádzanú nehnuteľnosť uvedenú a špecifikovanú včl. I. bode 1.2. tejto notárskej
zápisnice do svojho výlučného vlastníctva v celosti za dohodnutú kúpnu cenu stanovenú v
znaleckom posudku uvedenú v čl. III. tejto notárskej zápisnice.

m.

Cena a spôsob jej zaplatenia
3.1. Predávajúci Obec Poproč predáva akupujúca Mgr. Dajána Špegárová rod. Lindvaiová
nadobudne prevádzanú nehnuteľnosť uvedenú a špecifikovanú VČL I. bode 1.2. tejto notárskej
zápisnice so všetkým zákonným príslušenstvom, so všetkými právami a povinnosťami snimí

frspojenými do výlučného vlastníctva v celosti.

3.2. Dohodnutá kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti bola stanovená v znaleckom posudku
číslo 144/2015 zo dňa 01.10.2015 (slovami: prvého októbra dvetisícpätnásť), vypracovaného
znalcom Ing. Jurajom MiŠkovičom, vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti
pozostávajúcej zpozemkov diel Č. 1 adiel c. 2 zparc. PK č. 816/1 k.ú. Poproč podľa GP Č.
3/2014, obec PoproČ, okres Košice-okolÍe, pre úČel prevodu nehnuteľností, spolu vo výške 340,00
  (slovami: tristoštyridsať Eur).

3.3. Dohodnutá kúpna cena stanovená vo vyšŠÍe špecifikovanom znaleckom posudku vo výške
340,00   (slovami: tristoštyridsať Eur) bude uhradená najneskôr do desiatich dní odo dňa podpisu
tejto kúpnej zmluvy ato vždy vhotovosti do pokladne Obecného úradu Poproč, Školská 2,
PoproČ.
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rv.
Právny a technický stav

U. Predávajúci ručí za právny stav prevádzaných nehnuterností asvoje výlučné vlastníctvo a
yhlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ťarchy alebo
>ráva tretích osôb, ktoré by obmedzovali zmluvnú voľnosť a výkon vlastníckeho práva
)redávajúceho alebo kupujúcej.

k2. Predávajúci v zastúpení vyhlasuje a ubezpečuje kupujúcu, že:
a) prevádzanú nehnuteľnosť predávanú touto kúpnou zmluvou nepreviedol skôr uzavretou

kúpnou zmluvou, zmluvou ouzavretí budúcej kúpnej zmluvy alebo inou zmluvou, na
základe której by bolo vzniklo a/alebo malo vznik&úť vlastní^tvo k nej tretq osobe, -T 

ŕ

b) nie sú mu zname ta^cé vady' prevádzaÄej nehnuteľnosti, na ktoré by mal kupujúcu
osobititíupozomiť,

c) k prevádzaným nehnuteľnostiam nie sú uzatvorené žiadne nájomné zmluvy,
d) k prevádzanej nehnuteFnosti sú vysporiadané dane a poplatky k príslušnému správcovi

dane,
e) k prevádzaným nehnuteľnostiam neviaznu žiadne práva tretích osôb, napr. právo

prechodu a pod.
i Si

U. Kupujúca v^folasuje, že stav prevádzanej nehnuternosti de iure aj de factojejej dobre známy,
i tento v celom rozsahu akceptuje.

\A. Predávajúci v zastúpení oboznámil kupujúcu so stavom prevádzanej nehnuteľnosti atátoju
cupuje v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpísania tejto kúpnej zmluvy. Nebezpečenstvo
/zniku škody na prevádzanej nehnuteľnosti znáša do odovzdania prevádzanej nehnuteľnosti
aipujúcej predávajúci.

t.5. PredávajúcÍ v zastúpení sa zaväzuje, že prevádzaná nehnuteľnosť bude až do dňa jej
^dovzdanÍa kupujúcej opatrovaná tak, aby bola udržaná v stave zodpovedajúcom stavu, v ktorom
ia nachádzala v deň podpísania tejto kúpnej zmluvy.

V.
Osobitný zreteľ

5.1. Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom riadnom zasadnutí dňa 26.10.2015 (slovami:
ivadsiateho šÍesteho októbra dvetisícpätnásť) prijalo uznesenie č. A.8/2.a./2015, ktoiym schválilo
irevod majetku obce Poproč zdôvodu hodného osobitného zreteľa, konkrétne pozemok
lachádzajúci sa v obci PoproČ, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, diel č. 1 - 99 m 2 a diel č. 2 -
218 m 2 (spolu 317 m 2) z parcely PK č. 816/1 podľa GP č. 3/2014 a to podľa § 9a ods. 8 písm. e)
iák. č. 138/1991 Zb. omajetku obcí vznení neskorších predpisov za cenu 340,00   (slovami:
TÍstoštyridsať Eur) vzmysle znaleckého posudku zo dňa 01.10.2015 (slovami: prvého októbra
Jvetisícpätnásť), vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Miškovičom.
5.2. Uznesenie Obecného zastupiteľstva vPoproči Č. 8/2015 zo dňa 26.10.2015 (slovami:
ávadsiateho šiesteho októbra dvetisícpätnásť) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice
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ako príloha 3.

VI.
Osobitné ustanovenia

6.1. Náklady: Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky resp. náklady spojene sprevodo
prevádzanej nehnuteľnostii (správne poplatiíy v suvislosti s p am n,ávrflu "ľ1^1?^!1^0.^
práva do katastra nehnuteľností, náklady spojené s vypracovaním zmluvnej dokumentácie a po<
znáša predávajúci.

6.2. Odstupenie od zmluvy: líupujúca má právo odstúpiť od zmluvyvPrí^de)^ p,ríisllilš
okresný úrad, katastrálny odbor zastaví katastrálne konanie alebo Mmietne poyoliť vklad
katastra nehnuteľností atoto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Toto prôv<> kupujúca nej
vpnpade, dc bolo konanie o návrhu na povolenie vkladu prerušené;zdôv()dov-,ktOTé.le_m0.^
zmiuvnými stranaim OP'avou ^^^do^o^jk^luv^akb!oupra^^^lp^.^,^^
m S^r^>Ä^t:s:
v-p^ ak ^ca neu^. i-P""^vo_^e_av^^^ ^ u^
a špecifikované včf. III tejto zmluvy. °dstuPeme od Tlu^ ^ba d^hq ^ane ozn?1
'te~M-?°?-.ud-h,"^ď"^ľS"ľr^nvydaťdruhému všetko, Čo podFa nej dostal. Pri vydávaní sa primerane použije ust. §
Óbcianskeho zákonníka v platnom znení.

6.3. Dorucovanie písomnosti: pl^mnostíPodra^tozmlu^s^d^llyú ^i,^^^^^
-""-1"1 -""l-""ľ"n:"=3',-:toSS;S=";^t
zmluvnou stranou. Písomnosti sa považujú za doruČené aj dňom odmietnutia prcvzatia písomnc
aiebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu neprevzatia prijemcom v stanovenej leho

6.4. Učastníci súhlasia s tým, aby prípadnú chybu v pisaní, počítaní alebo inú zrcjmú nesprávm
notár'opravil doložkou pod skonéeny text tejto notárskej zápisnice podľa § 43 ods. 2 zákona 6
323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

VII.
Zastupovanie v katastrálnom konaní

7.1. Účastnici súhlasia s tým, aby icÍ) JUDr. Dagmar Lukáciová, notár so sídlom v Košiciach, u
S^ 3S, za^ovala-v^^ ko^vs^e s.§ 5 Not^pon^^

v súvislosti s predmetnou zmluvou, a to najmä aby podala oznámenie o zamyšranom ná\/
zneni

vklad, návrh na vMad v elektromckej podobe, uhradila správne poplatky, preberala rozhodnna

katastrálneho odboru prípadne vzala návrh späť.

VIII.
Záverecné ustanovenia

8.1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Keďže
o povinne zverejňovanú zmluvu podľa príslušných ustanoveni zákona č. 211,2000 Z.z.
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^lt^^ ^^^ ^n^)r^^ln^ŕanL2^^ ^^?ľ^ ^!°,?Sj!!kon-?v^z?c?n ° sl^bode
^'.PS:nS;Sľ^uS"'ľS2=MW,=lra§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
^UJÍCa...n^dÍU?lpľXád^é,nehn?eľnosti dosvoiho vlastníctva dňom právoplatného
^^^^^rí^^o^^^^í^^^o^o^^ia^^a^ickeho?T. dokatast]ra
nehnuteľností. Učinky vkladu vlastníckeho práva nastanú dňom jeho povolenia do katastra
nehnuteľností.

8.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s príslušnými ust. zákona č. 122/2013 Z. z. o oclirane
osobných údajov v platnom znení súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov uvedmých
ľí3to.^iípne'i zm!uve? a,to.z? ,úč.elom konania ° povolení vkladu vlastnickeho práva do katastra
r^ehnuteľností a zápisu vlastnickeho práva do katastra nehnuteľností podľa osobitného zákona

s.

8.3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
^^^Ínl^lVo^lči^^?I ZÍ°ľľ^ ^r?r^lllT.^lob^nL^J^n?nÍ-.prá1^^ILľe<?p. L
^^l^ili^l^f^^^. ^aidT^Z<^iué ^f*H^^^lr^!^)^ln^/l^>ior^l'^/i^cir^c^Ía.J31iIÍ ^n.f i-^°_ u.^>-^zmhlvy-'io_stenú;.budÍriesené predovšetkým dol'odou- Ak "edôJde kdohode platí, že spo^budÚ
rozhodované príslušným súdom.

f

! ^u?t^Lf^Íl,I,a^^i^J3ľ!L""'??^J>bco^äniení. !Tpla.to?n?mi Podmienkami uvedenými
v tejto kúpnej zmluve v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 Notárskeho poriadku.

2+l^líľ^.^.n ^^!llo^i.no^ltu-zá?!SI?icu!..n,apísala'učastníci si -i" Prcdo mnou doslovne
precítaii, ako úplnú a správnu schválili a na znak súhlasu sjej obsahom predo mnou vlastnoručne
podpísali.

D. a. h.
<

Učastníci: Notár:v

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

s

Slovenská rqmblika, 2.
v

Mgr. Dajána Špegárová, v.r.

Odtiačokúradnejpečate so štátnym znakom Slovenskej republiky v strede a textom: JUDr.
Dagmar Lukáčiová Notár 4 Košice.

JUDr. Dagmar Lukáčiová v.r.

Drv^^Í^^^^^rs^^^^^^i^'^n^^I^^^'I^^YJ^t^!^ ^^l^ ^T^,^^^^-^!?^^^^^^.^^^^^^
^^m^^it^^^?ad^'ácÍ?Tlss^v"a^^^t^ž"vúzr^deeA^^t^^irz^^cp^Í'^^N
409/2015, Nz40269/2015.
V Košiciach dňa 03. novembra 2015.

JUDr. Dagmar LukáČiová
^A^ '^^~~notal^^^~^aU

ô.<
o <
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Obec P O PRO Č, okres Košice - okolíe

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproci
č. 8/2015 zo dna 26.10.2015

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
26.10.2015 prijalo uznesenie Č. A.8/2.a./2015, ktorým

schvaľuje

prevod majetku obce Poproč z dôvodu hodného osobitaého zretera, konkrétae pozemok
nachádzajúci sa v obci Poproč. k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, diel č. 1 - 99 mf a diel č.

22 - 218 m^(spolu 317 m2) zparcely PK č. 816/1 podľa GP č. 3/2014 ato podľa § 9a ods. 8
písm. e) zák č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 340,00  ,
y^zmysk znaleckého posudku zo diia 1.10.2015, vypmcovaného zaalcom Ing. Jurajom
MÍŠkovičom.
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N-'/ g. Stefäiľ^klovskýo
+ ?. ->r. starosta obce^

+
M^

Z celkového počtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 6 (šesť) poslancov.

Hlasovanie:

PhDr. Zita Baníková za takéto znenie uznesenia
Mgr. Zuzana Bradová za takéto znenie uznesenia

Jozef Harčarik za takéto znenie uznesenia
Martin Jasaň za takéto znenie uznesenia

Ing. Viliam Komora zsi takéto znenie uznesenia
Mgr. Dajána pegarova

r r

za takéto znenie uznesenia

VPoproči, dňa 27.10.2015

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


