
Obec PoproČ
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:Š-281/2016

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

infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorŠích predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
24.3.2016 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp.zn.: S-281/2016

uzatvorenú dňa 21.3.2016

úcinnú od dňa: 25.3.2016

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,4424Poproč

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Milk- Agro spol. s.r.o.
v

Capajevova 36, 08001 Prešov

zastúpená Ing. Jozefom Kundrátom, konateľom

predmet zmluvy:

zmluva obudúcej kúpnej zmluve odkúpenie časti parcely 2481/2 vo
výmere 26,349 m spoločnosťou Milk- Agro s.r.o., Presov

VPoproči, dňa 24.3.2016
Y

Obec ŕOPROC
Obecný úrad Poproč
úsek Obecného úradu

,/^^
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Školská 2, 044 24 Poproč
-2- ^f-

/
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Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

uzatvorená v zmysle § 50a a nasl. ObčÍanskeho zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Budúci predávaiúci:
Obchodnémeno: Obec Poproč

y

Sídlo: Skolská 2, 044 24 Poproč
.V

ICO: 00324639
v

Konajúc prostredníctvom: hig. Stefan Jaklovský, starosta obce
(ďalej ako "Budúci predávajúď')

a

Budúci kupuiúci:
Obchodnémeno: MILK-ÁGRO, spol. s r.o.

'v

Sídlo: Capajevova 36, 080 46 Presov, Slovenská republika
v

ICO: 17 147 786
v

DIC: 2020518962
'v

IC DPH: SK2020518962

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,
Vložkacíslo: 309/P

Konajúc prostredníctvom: Ing. JozefKundrát, konateľ spoločnosti
(ďalej ako ^udúci kupujúc^}

(spolu obaja ako "vnluvné stranyíf)

1. Budúci predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom (spoluvlastnícky podiel 1/1)
nehnuteľnosti v katastráhiom území Poproč, toho času zapísanej na LV č. 1190 ako:
- parcela regista'a C KN č. 2481/2 o výmere 26349 m2, zastavané plochy a nádvoria (ďalej ako
"parcela registra C KN č. 2481/2").

2. Zmluvné strany sa dohodli, že geometríckým plánom sa od parcely registra C KN č. 2481/2
odčlení novovytvorená parcela registra C KN o výmere 26,349 m2, a to v časti parcely registra C
KN č. 2481/2 podľa náčrtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej ako
"novovytvorená parcela").

3. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci kupujúci v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia tejto
zmluvy, nechá vyhotoviť na vlastné náklady geometrický plán na presné zameranie novovytvorenej
parcely, pričom zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že v lehote do 30 dní odo dňa úradného
overenia geometrického plánu príslušným katastrálnym odborom, uzatvoria riadnu kúpnu zmluvu,
predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k novovytvorenej parcele z budúceho



predávajúceho na budúceho kupujúceho, za kúpnu cenu uvedenú v bode 4 tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli na sume budúcej kúpnej ceny, a to vo výŠke 20,-  /m2. Zmluvné
strany sa dohodli, že budúci kupujúci uhradí budúcu kúpnu cenu do 7 dní odo dňa uzatvorenia
riadnej kúpnej zmluvy. Náklady na vyhotovenie riadnej kúpnej zmluvy, ako aj správny poplatok za
podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva sa zaväzuje uhradiť budúci kupujúci.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že budúci predmet prevodu sa bude prevádzať bez akýchkoľvek
tiarch.

6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, či už celé alebo čiastočne, platnosť
zostávajúcich ustanovení tejto zmluvy tým nebude dotknutá. Vtakom prípade sa zmluvné strany
zaväzujú nahradiť príslušné neplatné ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré najlepšie pokryjú
účel neplatných ustanovení.

7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch; po jednom (1) rovnopise zmluvy pre každú zo
zmluvných sfrán.

8. Prípadné zmeny zmluvy sú možné len na základe dodatkov - dvojstranných právnych úkonov
zmluvných sta-án vykonaných v písomnej fonne.

9. Táto zmluva sa uzatvára vzmysle § 50a ObČianskeho zákonníka stým, že pre prípad
nepodpísania kúpnej zmluvy sa môžu účastníci zmluvy domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle bolo
nahradené súdnym rozhodnutím.

10. V súlade s § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informácíám, táto
zmluva Je povinne zverejňovanou. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka).

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktom
prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok
zmluvu si predjej podpísaním prečítali a na znak súhlasuje podpísali.
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Príl.: náčrt


