
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:Š-56/2016

Z áp is v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zve r e j n i 1 a dňa
19.1.2016 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp. zn. S-56/2016

uzatvorenú dňa 18.1.2016

úcinnú odo dňa:20.1.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Martin Jaklovský, nar.

bytom )4001 KoŠice

Predmet zmluvy:

prevod - zámena nehnuteľností podľa GP č.l 19/2015 zo dňa 21.10.2015, úradne
overeného OU Košice - okolie, katastrálnym odborom dňa 21.10.2015, konkrétne:

2- Obec PoproČ nadobudne do vlastmctva diel 3 parc. č. 1469/1 ovýmere 21 m
vedenej na LV č. 955, ktorej vlastníkomje p. Martin Jaklovský
- ^. Martin Jaklovský nadobudne do vlastníctva diel 1 parc. Č. 1452/1 o výmere 19^,
mz vedenej na LV č 1190, ktorej vlastníkom je Obec Poproč adiel 2 parc. č.

21452/1 o vymere 2 m vedenej na LV Č. 1190, ktorej vlastníkomje Obec PoproČ.

OtiKi. i OPROČ
ObecnýúradPoproé ^

V Poproči, dňa 19.1.2016 teekObecróhoúraäu ^
2 /^>-. ,/f

^ -//
..f f

//-
./'

/

EvďÔenková
zamestnanec obce poverený zverejňovamm



N 9/2016
Nz 1326/2016

NCms 1347/2016

osvedčený odpis
Notárska zápisnica

napisana na Notárskom úrade v Košiciach dňa 18.01.2016 (slovami: osemnásteho januára
dvetisícšestnásť) notárom JUDr. Dagmar Lukáčiovou.

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

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

w

Ing. Stefan Jaklovský, dátum narodenia: r.c.
v bytom PoproČ,

číslo OP:

ktorý svoju osobnú totožnosť a oprávnenie konať zákonným spôsobom - občianskym preukazom-^ aOsvedčením Miestnej volebnej komisie v Poproči zo dňa 17.11.2014 (slovami: sedemnásteho*f
1

novembra dvetisícštmásť) a Výpisom z uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poproč zo dňa
08.12.2014 (slovami: ôsmeho decembra dvetisícštmásť), ktoré tvoria neoddeliteľné súčasti tejto
notárskej zápisnice ako prílohy 1 a 2, preukázal a vyhlásil, že na právne úkonyje spôsobilý,
v ďalšom texte aj ako účastník zmluvy v 1. rade,

a-

Martin Jaklovský rod. Jaklovský, dátum narodenia: rodné číslo:
i trvale bytom: Košice - Juh, občan Slovenskej republiky, číslo
OP:

v ďalšom texte aj ako úcastník zmluvy v 2. rade,
v ďalšom texte spoločne aj ako zmluvné strany,
ktorý svoju osobnú totoznosť zákonným spôsobom - občianskymi preukazmi preukázal a ktorí
vyhlásili, že na právne úkony sú spôsobilí, že tento právny úkon robia slobodne, vážne, určito,
zrozumiteľne a v predpísanej forme.

Prítomní účastníci právneho úkonu ma požiadali, aby som do notárskej zápisnice v súlade
 ?.<( s ustanovením § 611 a 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení spísala do notárskej

zápisnice túto:
Zámennú zmluvu

I.

Predmet zmluvy
<

1.1. Učastník zmluvy v 1. rade vzastúpení starostom obce vyh 1 asuj e, že je výlučným
vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území 848 506 Poproc, obec: 521 892 Poproč, okres:
806 Košice - okolie vedenej Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborbm:
* na liste vlastníctva Ííslo 1190, ako parcely registra "C":
- parcelné číslo 1452/1, výmera: 40255 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
čoje vedené na liste vlastníctva pod Bl na Obec PoproČ v celostí.

r_

1.2. Učastník zmluvy v2. rade vyh 1 asuj e, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností v
katastrálnom území 848 506 PoproČ, obec: 521 892 PoproČ, okres: 806 Košice - okolie
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vedených Okresnym úradom KošÍce - okolie, katastrálnym odborom:
* na liste vlastníctva číslo 955, ako parcely registra "C":
- parcelné číslo 1469/1, výmera: 85 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
- parcelné číslo 1469/3 - výmera: 102 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
Stavby:
Rozostavaná rekreačná chata so súpisným číslom 994, postavená na parcele č. 1469/3, druh
stavby: 21,
čo je vedené na liste vlastníctva pod B2 na Jaklovský Martin rod. Jaklovský v celosti.

\^^^&^tl^^^ri^^^^n^^^^^^^e^^o!^^^^i\lŕ^l^lsíJ?í'.
1469/1 ;a na zameranie stavby na p.c. 14<69/3 na vydanié kolaudacného rozhodnutía, číslo
plánu 119/2015, katastrálne územie Poproc, obec Poproc, okres KoSice - okolie
v^otoveného dňa 21.10.2015 (slovami: dvadsiateho prvého októbra dvetisícpätnásť), úradne
overeného Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom dňa 03.11.2015 (slovami:
tretieho novembra dvetisícpätnásť) pod číslom 258/2015, bol

od parcely č. 1452/1 vedenej na liste vlastníctva Číslo 1190 oddelený diel 1 ovýmere 19 m2*

a diel 2 o vymere 2 m2 pre katastrálne územie Poproč a
* od parcely č. 1469/1 vedenej na liste vlastníctva číslo 955 bol oddelený diel 3 o vymere 21 m2
pre katastrálne územie Poproč, ktoré sú predmetom zámeny podľa tejto zmluvy (v ďalšom texte
len "zamieňané nehnuteľnosti"). n

f

-'ŕ

* s>(I

1.4. ôeometrický plán na zmenu hraníc medzi pozemkami p.č. 1452/1 a p.č. 1469/1 a na
zameranie stavby na p.č. 1469/3 na vydanie kolaudačného rozhodnutia, Číslo plánu 119/2015,
katastrálne územie PoproČ, obec Poproč, okres Košice - okolie vyhotoveného dňa 21.10.2015
(slovami: dvadsiateho prvého októbra dvetisícpätnásť) tvorí neoddeliteľnú súcasť notárskej
zápisnice ako príloha 3.

II.
Prevod/zámena nehnuteľností .r_

2.1. Učastník zmluvy v 1. rade zastúpený starostom obce a účastník zmluvy v 2. rade sa dohodli
na tom, žesi zamieňajú nehnuteľnosti opísané a Špecifíkované v článku I. t a kt o:
2.1.1. Obec Poproč ako účastník zmluvy v 1. rade nadobudne do výlucného vlastníctva
nasledovné nehnuteľnosti v katastrálnom území 848 506 Popro , obec: 521 892 Poproč, okres:
806 KošÍce - okolie:

* oddelený diel 3 o výmere 21 m2 od parcely č. 1469/1 vedenej na liste vlastníctva číslo 955 na
základe Geometrického plánu na zmenu hraníc medzi pozemkami p.c. 1452/1 a p.í. 1469/1
a na zameranie stavby na p.Í. 1469/3 na vydanie kolaudaíného rozhodnutía, číslo plánu
119/2015, katastrálne územie Poproc, obec Poproc, okres Košice - okoUe vyhotoveného dňa
21.10.2015 (slovami: dvadsiateho prvého októbra dvetisícpätnásť), úradne overeného Okresným
úradom Košice - okolie, katastráhiym odborom dňa 03.11.2015 (slovami: tretieho novembra
dvetisícpätnásť) pod číslom 258/2015, k parcele Č. 1452/1 vedenej na liste vlastníctva Číslo 1190.

f_

2.1.2. Ucastník zmluvy v 2. rade Martm Jaklovský rod. Jaklovský nadobudne do



N 9/2016
>

tretía strana

výlučného vlastníctva nasledovnú nehnuteľnosť v katastrálnom území 848 506 Poproč, obec:
521 892 Poproč, okres: 806 Košice - okolie:
* oddelený diel 1 ovýmere 19 m2 od parcely č. 1452/1 vedenej na liste vlastníctva Číslo 1190
pre katastrálne územie Poproč na základe Geometrického plánu na zmenu hraníc medzi
pozemkami p.c. 1452/1 a p.č. 1469/1 a na zameranie stavby na p.č. 1469/3 na vydanie
kolaudacného rozhodnutia, číslo plánu 119/2015, katastrálne územie Poproc, obec Poproc,
okres Košice - okolie vyhotoveného dňa 21.10.2015 (slovami: dvadsiateho prvého októbra
dvetísícpätnásť), úradne overeného Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom
dňa 03.11.2015 (slovami: tretieho novembra dvetisícpätnásť) pod číslom 258/2015, k parcele č.
1469/1 vedenej na liste vlastníctva číslo 955.
* oddelený diel 2 o výmere 2 m2 od parcely č. 1452/1 vedenej na liste vlastníctva číslo 1190 pre
katastrálne územie Poproč na základe Geometrického plánu na zmenu hraníc medzi
pozemkami p.c. 1452/1 a p.c. 1469/1 a na zameranie stavby na p.c. 1469/3 na vydanie
kolaudačného rozhodnutia, císlo plánu 119/2015, katastrálne územie Poproc, obec Poproč,
okres Košice - okolie vyhotoveného dňa 21.10.2015 (slovami: dvadsiateho prvého októbra
dvetisícpätnásť), úradne overeného Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom dňa
03.11.2015 (slovami: tretíeho novembra dvetisícpätnásť) pod číslom 258/2015, k parcele č.
1469/1 vedenej na liste vlastníctva číslo 955.

ffl.

Právny a technický stav
<

3.1. Účastníci zmluvy v 1. av2. rade vyhlasujú, že ručia za právny stav zamieňaných
nehnuteľností a vyhlasujú, že na zamieňaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné
bremená, ťarchy alebo práva tretích osôb, ktoré by obmedzovali zmluvnú voľnosť a výkon
vlastníckeho práva zmluvných strán.

r_

3.2. Učastníci zmluvy v 1. av 2. rade vyhlasujú, že:
a) zamieňané nehnuteľnosti nepreviedli skôr uzavretou kúpnou zmluvou, zmluvou1

o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy alebo inou zmluvou, na základe ktorej by bolo.
vzniklo a/alebo malo vzniknúť vlastníctvo k nej tretej osobe,

b) nie sú im známe iaké chyby a poškodenia zamieňaných nehnuteľností, na ktoré by mali
druhú zmluvnú stranu osobitne upozomiť,

c) kzamieňaným nehnuteľnostiam sú vysporiadané dane apoplatky kpríslušnému
správcovi dane,

d) na zamieňaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne práva tretích osôb.
<

3.3. Účastníci zmluvy v 1. av2. rade vyhlasujú, že stav zamieňaných nehnuteľností, Je im dobre
tT

známy, a tento v celom rozsahu akceptujú.

IV.

Vzájomné vyrovnanie
/

4.1. Účastníci zmluvy v 1. a 2. rade sa dohodli na tom, že z titulu vzájomného vyrovnania si
nebudú vyplácať nič a po vykonaní výmeny budú úcastníci úplne vyrovnaní a nebudú mať voči
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sebe navzájom v súvislostí s touto zámennou zmluvou žiadne ďalšie nároky.
V.

Osobitné ustanovenia

5.1. Náklady: Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky resp. náklady spojené stouto
zámennou zmluvou (správne poplatky v súvislosti s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností, náklady spojené s vypracovaním zmluvnej dokumentácie a pod.) znáša
účastník zmluvy v 2. rade.

5.2. Doručovanie písomností: Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy účastníkov
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou
zmluvnou stranou. Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia
písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi zdôvodu neprevzatia príjemcom .v stanovenej lehote.

VI.

Schválenie zámeny pozemkov
6.1. Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa 14.12.2015 (slovami:
štmásteho decembra dvetisícpätnásť) prijalo uznesenie č. A.9/2.1./2015, ktorým schválilo žiadosť
úcastníka zmluvy v 2. rade, Martina Jaklovského, bytom KošÍce, zodnal4.12.2015

(slovami: štmásteho decembra dvetisÍcpätnásť), ozámenu pozemkov, konkrétne podľa GP č.
119/2015, vypracovaneho Ing. M. Vargom, PhD. zo dňa 21.10.2015 (slovami: dvadsiateho
prvého októbra dvetisícpätnásť), diel 3 p.č. 1469/1, ktorej vlastníkom je účastník zmluvy v2.
rade, Martm Jaklovský, vo výmere 21 m2 za diel 1 a diel 2 p.c. 1452/1, vo výmere 21 m2, ktorej
vlastníkom Je účastník zmluvy v 1. rade, obec Poproč. Geometrický plán na zmenu hraníc medzi
pozemkamip.č. 1452/1 a 1469/1 a na zameranie stavby na p.Č. 1469/3 navydaniekolaudacneho
rozhodnutia, c. plánu 119/2015, bol úradne overený Okresným úraáom Košice - okolie,
katastrálny odbor podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii, pod číslom
258/2015 dňa 03.11.2015 (slovami: tretieho novembra dvetisícpätnásť).
6.2. Uznesenie Obecného zastupiteľstva vPoproči Č. 9/2015 zo dňa 14.12.2015 (slovami:
štmásteho decembra dvetisícpätnásť) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako
príloha 4.

VII.

Oprava chýb v písaní
7.1. Účastníci súhlasia s tým, aby prípadnú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmú
nesprávnosť, notár opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice podľa § 43 ods. 2
zákona číslo 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto zámenná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Keďže ide
opovinne zverejnovanú zmluvu podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
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infomiácií) v platnom znení, účinnosť nadobúda táto zámenná zmluva dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom

r

znení. Účastníci nadobudnú prevádzané nehnuteľnosti do svojho vlastníctva dňom právoplatného
rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra

/

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 ochrane
osobných údajov v platnom znení, súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov uvedených
vtejto kúpnej zmluve, a to za účelom konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností a zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa osobitného zákona.

8.3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, do ktorých sa pri plnení tejto zámennej
zmluvy dostanú, budú riešené predovšetkým dohodou. Ak nedôjde k dohode platí, že spory budú
rozhodované príslušným súdom.

O tomto právnom úkone som notársku zápisnicu napísala, účastníci si ju predo mnou
doslovne prečítali, ako úplnú a správnu schválili a na znak súhlasu s jej obsahom predo nrnou
vlastnoručnepodpísali.

D. a. h.
r_

ÚcastnícÍ: Notár:
v

Ing. Štefan Jaklovský v.r. za Obec Poproč
v

Odtlačok úradnej pecate s erbovým znakom Obce Poproč v strede a textom OBEC POPROC,
Slovenská republika, 2.
Martin Jaklovský, v.r.

Odtlačok úradnej pečate so štátnym znakom Slovenskej republiky v strede a textom: JUDr.
Dagmar Lukáčiová Notár 4 Košice.. JUDr. Dagmar LukáčÍová v.r.

OsvedČuJem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis sa doslovne zhoduje s päťstranovým
prvopisom notárskej zápisnice napísanej na Notárskom úrade JUDr. Dagmar LukáčioveJ, notára
so sídlom v Košiciach, Skladná 38 a uschovanej tamtiež v zbierke notárskych zápisníc pod
číslom N 9/2016, Nz 1326/2016.
V Košiciach dňa IS.januára 2016.

JUDr. Dagmar Lukáčiová
.-^
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Obec P O PRO Č. okres Košice - okolie

f

VYPIS

z uznesenia Obecného zastupiteľstva obce PoproČ
zo dňa 8. decembra 2014

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom ustanovujúcom zasadnutí dôa
8.12.2014 prijalo uznesenie c. 4.a./2014, ktorým

konStatuje, že

fl

r° ww^o:iam p!íi°^sK.M^5A L20H Mzvu!ený
za starostu obce Poproc Ing. Štefan Jaklovský auznesením ŕ. 4.a./2014 zložil
zákonom predpísaný sľub.

-ä;3&dEi^|^^:. >^1

^w>^^ ^o
.rfľ -\-'s-'"

t ^^"v^.

iM* ^ Ing/ StefanJakloyst^ý
v

.my^ ^,<u^ť

\:m^' starostaobce
\ KT^ \^'^ 4: .^'icsjv^-aťi'

ll

Osvedčujem, Že táto listina doslovne
súhlasf s prcdlož&iaýra origÍDálomZa správnosť vyhotovenia: Eva Benková
^°°''°^cllí:a..^riiľ~'''I''ie Tacd'yi'iscii^i.^
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VÝKA2 VYMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav
ĽISIO

DruhVýmera Druh Dielpzkn paroely k parcele 2 od parcely 2 Číslo Výmera Vtastník,(iná oprav.
m m pozemku

^Q. pozemku číslo fifsto číslo parcely osoba) adresa,(sídfo)
2LV PK KN ha m ha 2 kódm

Stav právny je totožný s reglstrom C KN
1190 1452/1 4 0255 zast. pl 1469/1 19 1452/1 4 0255 zast. p). Obec PoproS,

2 1469/1 2 25 Školská 2, Poproč
3 1469/1 21

955 1469/1 85 zast. pl. 3 1452/1 21 1469/1 85 zast pl. Jaklovský Martin,
1452/1 19 18 Rovníková 9, Kosice

2 1452/1 2

955 1469/3 102 zast. pl. 1469/3 102 zast. pl. Jaklovský Martin,
(chata 16 Rovníková 9. Košice

s_é^994) 1_9
3PÔLU: 4 0442 42 42 0442

Legenda:
Kód spôsobu využívania:
]6 - Pozemok na ktoromje po&ícsvená nebytová budova označená súpisnym číslom.
18 - Pozemok, na ktoromje dvor
25 - Pozemok, na ktoromje postctvená osíaíná ntíinierska stavba ajej súčasti*.

Kód dmhu stavby:
- Budovapre špprt a na rekreačné áčety

SPRÁVNEPOPLATKY
ZAPLATENÉ

Geometrický plán je podkladom na právne ákony, keď údaje doterajSieho stavu výkazu výmer sá zhodné s údajmi platných výpisov s katastra nehnuteľnostf

Vyhotoviter Kraj Okres Obec
KoSický Koäice-okolie PoproĎ

MontanA Košice s.r.o Kat. Číslo
Poproč 119/2015 Mapový Gelnica 3-9/42územiePrihatí l,Košice plánu listč.

100:36179949 ua zmenu hranfc medzi pozemkanu p. č.1452/1r r

GEOMETRICKY PLÁN al469/,ana_e^yna^. 1469/3
Mail: milos.varga@montana-ke.sk na vydanie kolaudaiiného rozhodnutia.

Vyhotovil Autorizaíne overil tíradne overi)
Meno"'"""" Ing. Silvia SZALAYOV1..-"..ďs'.- ^".2;

Dňfť Meno: m^
ťDňa: Dňa: Čfslo:

'ŕ

?n<'L ť

21.10.2015 Ing. M. Varga PhD. 21.1Q^a Rosenberger v.^s^^ ^'- 2SB/Zo^
^véhranice boli v prirode označcné : Náležitosťam Uradne o^^^ŕtíď'Í^a^oŕin^ SR č.21 5/1995

fä '<'^1'>_ 'ť'.
nestabilizované Z.z.o rafii -,\

^*~i o /^znam podrobného merania (merafiský náčrt) : '^ '->'
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?? ^ fl /;í .T:siradBice boduv oznaŕených íislami a ostatné meraíské ^ft a a podpf:i

5;^c su uloÍťoé vo väeabecnej dukumentácii \ ^^^'"^pť .V.,v f 'f
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Obec P O PRO C, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 9/2015 zo dňa 14.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
14.12.2015 prijalo uznesenie c. A.9/2.1^2015, ktorým sa

schvaFuje

žiadosť p. Martina Jaklovského, bytom Košice; zo dňa 14.12.2015, ozámenu
pozemkov, konkrétne podľa GP c. 119/2015, vypracovaného Ing. M. Vargom, PhD., zo dňa

t 21.10.2015, ďel 3 p.c. 1469/1, tor^ y^ta&omjeP-Jaklovs^voyymere21 m2zaďel-.-^a

a diel 2 p.č. 1452/1, vo výmere 21 m^ ktorcj vlastníkomje obec Poproč.

v^ŕ
c 4'

'^ 'TS o
w v

<?, c-~ Ing. Stef^Jaklovský^ -\/' ~;^í \ '-1o C/3 ^ m .--1
^. s e^ tóWi h.o *y. s;V

o* >..s* -*r
.ff

riffitJl^&lh*itíiflu^:

Z celkového počtu 9 (deväť) poskmcov bolo na hlasovaní prítomných 7 (sedem) poslancov.
(

Hlasovanie:n
1f

PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie

Ing. Branislav Hanko za takéto uznesenie
Jozef Harcarik za takéto uznesenie
Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto U2nesenie
Mgr. Dajána Špegárová za takéto uznesenie

(I

Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

VPoproči, dňa 15.12.2015

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


