
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 PoproČ
v

Sp. zn.: OcU-S-38/2017

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

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce PoproČ zverejnila dňa
23.1.2017 na webovom sídle obce PoproČ:

zmluvu sp. zn.: OcU-Š-38/2017

uzatvorenú dňa 19.1.2017

účinnú odo dňa: 24.1.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Ing. Ladislav Toporčák

, 044 24 PoproČ

Predmet zmluvy:
prevod majetku obce Poproč, konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč,

2k.ú. PoproČ, zapísaný na LV č. 1190, parc.č. 1 145/1 vo výmere 105 m

v

Obec POPROC
Obecný úrad Poproč
lísefr Obecného úradu
v

VPoproči, dňa 23.1.2017 Školská 2, 044 24 PoproČ
n
T ^

/-

7.

Evá Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovamm



.^

KUPNA ZMLUVA,
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

v

Názov: OBEC POPROC
Sídlo: Školská2,04424Poproc
Zastúpená: Ing.Štefan Jaklovský - starosta obce

v_

ICO: 00324639

ako predávajúci

a

Meno, priezvisko, rodné meno: Ing.LadisIav TOPORČÁK rod. Toporčák
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Bydlisko: 04424Poproč

ako kupujúci,

ktorych totožnosť je overená podľa občianskych preukazov
a ktorí sú spôsobílí na právne úkony v zmysle slov. právneho poriadku

v

C1.I

Predmet zmluvy

l/ Predávajúci jevýlučným vlastníkom nehnuteťnostf zapísaných v katastri
nehnuteľností v k.ú. Poproč, obec PoproČ/ okres Košice - okolie na:
LV č. 1190 ako:

- reg."E// KN parc.č.4028 o vjhnere 104 m2 - omá pôda
- reg/'E" KN parc.č.4027/7 o výmere 103 m2 - omápôda.
Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce.

-2, Geometrickým plánom č.74/2016, overeným Okresným úradom Košice -
okoUe/katastráInymodborom dnal3.10.2016/podc.294/2016 boli z nehnuteľností
označených v bode l/ tohto článku odčlenené nasledovné časti:

z nehnuteľnosti parc.č.4028 diel 1 o výmere 30 m2/ pričlenený
k novovytvorenej parcele č. 1145/1
z nehnutrfnosti parc.c.4027/7 diel 2 o výmere 75 m2, pričleneny
k novovytvorenej parcele č. 1145/1

Spolu:
novovytvorená parc.č.1145/1 o výmere 105 m2 - zastavané plochy a nádvoria

-3, Predávajúci sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých touto zmluvou/ previesť
na kupujúceho vlastnícke právo k novovytvorenej parc.č. 1145/1 o výmere 105 m2 -
zastavané plochy a nádvoria.



---4, Kupujúci sa zavazuje/ za podmienok dohodnutých touto zmluvou/ zaplatiť
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa článku II. tejto zmluvy.

ČLII
Kúpna cena a spôsob jej uhrady

1/Predávajúci odpredáva kupujúcemu v celosti do jeho výlučného vlastníctva
^!h?ute^clsíŕ/ vytvorenú geometrickýmplánomč.74/2016/ overeným Okresným
úradom Košice - okolie^katastrálnym odborom dňa 13.10.2016, pod č.294/2016 ako
reg. "C" KN parc.č. 1145/1 o výmere 105 m2 - zastavané plochy a nádvoria
a kypujúci uvedenú nehnutel/nosť kupuje v celosti do svojho výlučného vlastníctva
za kúpnu cenu celkom 110.- / slovom: jednostodesaťeuro.

2, Kupujúci sa zavazuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
v lehote do 5 kalendámych dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy.

i^m?be^iTiastur>i^stvo ,obce POProč/ uznesením č A7/2.g/2016, zo dňa
12.12.2016 schválilo predaj predmetnej nehnuteľnosti kupujúcemuza kúpnu cenu
:v"d°ltJ^./.SK_a<íu°í°sMm- "">.'->.".-.:<;
'T^Te obecnäio zastapiteľstva tvorí prilohu návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností.

ä.m
Stav prevádzanej nehnuternosä

ii^^T^^^Zi^TÍp^ m^> p^l^l,fove^ľII^^L?°^.I-^T^ť^š,e^y^^'?^liľ^!^e!l!^a^Te_na, v CÍOmi^ že Pravdlvosť aúplnosť každého
zt^chto vyhlásení Je rozhodujúcou skutočnosťou pre kupujúceho pri uzatváraní tejto
zmluvy.

^/J^e^?^?^'?l!^l^.^.^!Ím^tffľľ?!^orá le Predmetom Prevodu
neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné právne povmnosti.

-~Z3/L pr^dáva)úci PrchlasuJe azaručuJe kupujúcemu/ že ku dňu podpísania tejto
kupnej.nluvy ^sú uza^tó .iadne znduvy;na zäklade kto^byt^tia osoba
mala^jonmé, ä iné präva kprevädzanej nehnuternosti, ktoré b/obznedzovali
vlastnícke právo k nej.

-4, Predávajúd vyhlasuje a zaručuje kupujúcemu, že:
^ ]^-^u^m_V^Ttníko!n, PrcYádzaneÍ nehnuteľnosti bez obmedzenia iným

zmluvným vzťahom alebo dohodou stret'ou osobou, ä už písomnou alebo
ústnou, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť vlastnícke právo/

.bs^rr:;:S°ítc°^s.:ŕ^ns";S
reštitaŕné alebo iné konania, ktoré by mohU" mať takéto alebo obdobné
následky/



b) prevod predmetnej nehnuteľnosti nie je ohmedzený žiadnym predbeŽným
2c^t^?^!Íd^ ^<E^SIM?^n<?° ^r,gánu aani y teJto súvislosti nebol podaný
žiadny návrh na začatie súdneho alebo správneho konania,

c^ l^eÍľLP°ipiodI?STnliteJto zmluvysa zdrží akéhokoľvek konania/ ktoré by
prekážalo alebo bránilo prevodu nehnuteľnosti na kupujúceho/ t.j. najmä
neuzatvorí transakciu alebo sled transakcií s akoukorvek treťou stranou za

účelom darovania, predaja/ prenájmu/ prevodu alebo iného scudzenia
nehnuteľnosti alebo jej častí a urobí všetko a podstúpi všetky kroky, ktoré
môžu byť potrebné alebo užito&ié pre efektívnosť prevodu nehnuteľnosti tak/
ako to je zamýšľané touto zmluvou/

d) nehnuteľnosť nebude zaťažená po právoplatnom povolení vkladu
vlastníckeho práva v prospech kupujúcej žiadnymi právami tretích osôb
^^^^^^lt^^^^íl^lf^l/^?Zľ^-aíe^o-akIIIdM:fv'ek,vedl'a)ším
dojednarfm pri kúpnej zmluve alebo inymi zabezpeŕovacími záväAami, resp.
vecnými bremenami/

ľ3-CK??-uj!úci.vyh?asu]e/ že si nehnuternosť riadne obhUadol/ jej stav je mu dobre
známy/ tento stav berie na vedonúe apredmetnú nehnuteľnosť kupuje vstave
v akom sa ku dňu uzavretia tejto zmluvy nachádza.

Č1.IV
Osobitné ustanovenia

Y Predávajúci vsúlade sustanovením g 9a ods.6 zákona č. 138/1991 Z.z.
o majetku obcí/ v zneninesk právnych predpisov vyhlasuje, že kupujúci nie je

a) starostom obce PoproČ/
b) poslancom obecného zastupiteťstva obce Poproč/
c) štatutámym orgánom alebo členom štatutámeho orgánu právnickej osoby

zriadenej alebo založenej obcou Poproč/
d) prednostom obecného úradu Poproč/
e) zamestnancom obce Poproč/
f) hlavným kontrolórom obce Poproč/
g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f).

7^r^o^^>t^?^^ ^T^S!L?!oľ!l-I)?d?isu c?:)oma zmluvn^mi sti'anami
^^ľľ.^Í^?^^!l^x?i^S,^ ^^ere^_ ^ebo7e}.stránke. t?'e poproč-
Vecnoprávne úcinky, vyplývajúce z tejto znúuvy, nastávajú ďňom rozhodnutia
Okresného úradu Košice - okolie/ katastrálneho odboru o povolení vtíadu
vlastníckeho práva k nehnutrfnosti, ktorá je predmetom prevodu do katastra
nehnuteľností v prospech kupujúceho. Týmto dňom prechádzajú na kupujúceho
všetky úžiťky/ práva a povinnosti spojené s nadobudnutou nehnuteľnosť /

ou.

-5, Táto zmluva jepovinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristape k informádám a o zmene a doplnení niekto^chzákonov
v znení neskorších predpisov.



.'áv^i^^^n^^h^ ^!ľľfm^!,^t^ť.:!! j^eÍn<l"sľeľu^sť"Fri^^lnenl
záväzkov vyplývajúcich im z tejto zmluvy, a to aj v prípade, že tieto nie sú výslovne
=?L°lSÍ?=L~.  "toz;riuv°ŕ^"
zaväzuju bezodkladne si poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú pre včasný vklad
ylastníckeho práva kpredmetu prevodu vprospech kupujúceho do prfslušného
katastra nehnutrfností avpripade potreby zmeniť alebo" dopliuť tuto zaduvu
vsúlade s požiadavkami katastra nehnuteľností tak, aby sa dodaťkom alebo
^^^^l^á^lÍi?!?^?^-T^CÍU.Ylastaícke1^ Práva na základe tejto zmluvy.
Zmluvné^rany súMasia, že pokiaľ bude spravodliv-é požadovať od mektorej z nich
prijatie alebo vykoname výslovne neupravených opatrení a úkonov, ktoré budú
neyyhnutne potrebné alebo Žiaduce na uskutočnenie účelu zmluvy, takéto opatrerúa
aúkony vykoná príslušná^ zmluvná stema na požiadanie bez zbytočného odkladu.
Tá zo zmluvných strán, ktorá neposkytne súčinnosť pri odstránení nedostatkov
podania azdôvodu jej zavineného konama alebo opomenutia konania bude
1^S!,T^ll,^^ľÍ-^vx^F^!n^^za!^VTľé aleb? zamietnuté/ Je povinná druheg
zmluvnej strane nahradiť škodu/ ktorá jej tým vznikne.

7, Vprípade/ že bude právoplatne zamietnutý vklad vlastníckeho práva
kpredmetu prevodu vprospech kupujúcej do katastra nehnuteľností alebo bude
právoplatne zastavené konanie otomto návrhu/ zmluvné strany sa zaväzujú
P°dpÍsať novú kúpnu zmluvu v takom znení/ aby bol dosiahnutý účel tejto zmluvy/
ato vklad vlastníckeho práva kpredmetu prevodu do katastra neÍmuteľností
v prospech kupujúceho.

9, Zmluvné_stamy berú na vedomie, že osobné údaje zmluvných strán sú
spracúvané ys^lade so zákonom č. 122/2013 Z. z. oochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v platnom znení.

10, Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch/ z ktoiých dva rovnopisy
sú vyhotovené na úČely vkladového konania a po jednom rovnopise obdrží každý
účastník tejto zmluvy.

/.

^ipT^^^r^to^Tliľ^,í!!,^,SI?iÍ-Í^Í!ú^o-T^uyľ-.?^tali']?obsah sa
zhoduje s ích vôľou, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že zmluvu
neuzatvárajú v tiesni/ za napadne nevýhodn^ch podmienok/ na znak čoho ju
slobodne vlastnomčne podpisujú.

VPoproči/ dnal9.01.2017

Kupujúci: Predávajúci:
Obec PoproČ

^-s.< .

0hig. lavToporčák g. štefan Jaklovsky /^ ^
o^starosta obce ^^ss-^' ^ otu ^ ^^ss /

>  . J&'-"

3f- r^ c^o ^ \,<^/^.^
>Tk.4 '^

^.
.? ^
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