
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:OcU-S-119/2017

Z ápis v spís 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 infonnácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
1.3.2017 na webovom sídle obce PoproČ:

^.

zmluvu sp.zn.: OcU-S-119/2017

uzatvorenú dňa 28.2.2017

úcinnú odo dňa: 2.3.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc

Školská 2, 044 24 Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

v

2., Stefan Jasaň

Kostolná35,04424 PoproČ

predmet zmluvy:

prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno
b) zákona č. 138/1991 Zb. omajeťku obcí, konkrétne pozemok nachádzajúci sa
v obci Poproč, k.ú. PoproČ, zapísaný na LV č. 1 190, parc.č. 820/3 vo výmere 260

2m^zacenu 560,00  .

^

Obec POPROČ
Obecný úrad Poproč
useh Obecného úraduVPopročÍ, dňa 1.3.2017 u

Skolská 2, 044 24 Poproč
-2-

á Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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l'nc/' y^^n^ / N 70/2017
Nz 6444/2017

NCRls 6552/2017
osvedčeny odpis

Notárska zápisnica
napísaná na Notárskom úrade v KoŠiciach dňa 28.02.2017 (slovami: dvadsiateho ôsmeho
febmára dvetisícsedemnásť) notárom JUDr. Dagmar Lukáčiovou.
-^DostavilasomsajaJUDrDagm^Lukaciová,notárso sídlom v Košiciach Skladná 38, do

sídla Obecného úradu Poproč, na adresu Školská 2 v PoproČi, pred mne osobne neznámych
účastníkov:

Obec Poproč, adresa sídla: Školská 2, 044 24 Poproč, IČO: 00 324 639,
v zastúpení starostom obce:
Ing. Štefan Jaklovský, dátum narodenia: rodné číslo: bytom Poproč,

číslo OP:^e
ktorý svoju osobnú totožnosť aoprávnenie konať vmene účastníka zákonným spôsobom -
občianskym preukazom a Osvedčením Miestnej volebnej komisie v Poproči zodňa 17.11.2014
(slovami: sedemnásteho novembra dvetisícštmásť), ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
notárskej zápisnice ako príloha 1 preukázal a vyhlásil, že na právne úkonyje spôsobilý,
vďalŠomtexteajako predávajúci

a
V

Stefan Jasaô rod. Jasaň, dátum narodenia: rodné Číslo: trvale
bytom: Poproč, občan Slovenskej republiky, číslo OP: slobodný,
v ďalšom texte aj ako kupuj ú ci,
vďaläomtextespoločneajako zmluvné strany.

Pán Štefan Jasaň ako kupujúci svoju osobnú totožnosť preukázal zákonným spôsobom -
občianskym preukazom a vyhlásil, že na právne úkonyje spôsobilý.

Prítomní úČastníci vyhlásili, že tento právny úkon robia slobodne, vážne, urcito,
zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a v predpísanej forme.

^
Prítomný starosta Obce Poproč za predávajúceho apán Štefan Jasaň ako kupujúci ma

požiadali, aby som v súlade s ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení do tejto
notárskej zápisnice spísala túto:

Kúpnu zmluvu
I.

Predmet zmluvy
v

1.1. Predávajúci v zastúpení starostom obce Ing. Štefanom Jaklovským vyh 1 asuj e, že je
výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území: 848506 Poproč, obec 521 892
Poproč, okres 806 Košice - okolie, zapísanej na:
* liste vlastnícŕva číslo 1190, ako parcely registra "E":
parcelné číslo 3195/301, výmera 261 m2, druh pozemku: omápôda,
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čoje vedené na liste vlastníctva pod Bl na Obec Poproč, Školská 2, Poproč, PSČ 044 24,
vpodielel/ltj.vcelosti.

1.2. Predmetom tejto zmluvyje nehnuteľnosť podľa Geometrického plánu císlo 66/2016 na
majetkoprávne vysporiadanie parc.č. 820/2, 820/3, vyhotoveného dňa 16.09.2016 (slovami:
šestnásteho septembra dvetisícšestnásť), úradne overeného Okresným úradom Košice - okolie,
katastrálnym odborom dňa 28.09.2016 (slovami: dvadsiateho ôsmeho sqrtembra
dvetisícsestnásť) pod Číslom 269/2016 (ďalej aj ako GP č. 269/2016 alebo len GP) v
katastrálnom území: 848 506 Poproč, obec 521 892 Poproč, okres 806 Košice - okolie,
zapísaná na:
* liste vlastníctva číslo 1190, a to:
parc. c. 3195/301, druh pozemku: omá pôda, ktorá zamká a pozostáva z:
* diel č. 4 vo výmere 260 m2 k novovytvorenej parc.c. 820/3. &j>
(v ďalšom texte ako "prevádzaná nehnuteľnosť").

1.3. Diely č. 1, 2 a 3 predmetného GP spolu vo vymere 168 m2 sú predmetom vysporiadania na
základe osvedčenia vyhlásenia o vydržaní týchto častí novovytvorených parciel.

1.4. Geometrický plán číslo 66/2016 na majetkoprávne vysporiadanie parc.č. 820/2, 820/3,
vyhotovený dňa 16.09.2016 (slovami: šestnásteho septembra dvetisícsestnásť), úradne overený
Okresným úradAn Košice - okolie, katastrálnym odborom dňa 28.09.2016 (slovami: dvadsiateho
ôsmeho septembra dvetisÍcŠestnásť) pod číslom 269/2016, tvorí neoddeliteľnú súČasť tejto
notárskej zápisnice ako príloha 2.

II.

Prevod vlastoíckeho práva
2.1. Predávajúci Obec Poproč p red á va prevádzanú nehnuteľnosť uvedenú
a špecifikovanú vcl. I. bodoch 1.1. a 1.2. tejto notárskej zápisnice v celosti kupujúcemu
v

Stefanovi Jasaňovi rod. Jasaňovi za dohodnutú kúpnu cenu stanovenú v znaleckom posudku,
uvedenú v čl. III. tejto notárskej zápisnice do jeho výlučného vlastníctva.

v

2.2. Kupujúci Stefan Jasaň rod. Jasaň ku p uj e od predávajúceho Obce Poproč prevádzanú
nehnuteľnosť uvedenú a špecifíkovanú v čl. I. bode bodoch 1.1. a 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
v

3.1. PredávaJúci Obec Poproč predáva akupujúci Stefan Jasaň rod. Jasaň kupuje prevádzanú
nehnuteľnosť uvedenú a špecifíkovanú včl. I. bodoch 1.1. a 1.2. tejto notárskej zápisnice so
všetkým zákonným príslušenstvom, so všetkými právami a povinnosťami s nimi spojenými do
výlučného vlastníctva v celosti.
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3.2. Dohodnutá kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti bola stanovená v predloženom
znaleckom posudku číslo 6/201 7 zo dňa 16.01.2017 (slovami : šestnásteho januára
dvetisícsedemnásť), vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Miškovičom (ev. č. znalca 912363),
vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozostávajúcej zpozemku 820/3
odčleneného zparcely KN-E Č. 3195/301, k.ú. Poproč, podľa GP č.66/2016, obec PoproČ, okres
Košice-okolie, pre účel prevodu nehnuteľnosti, spolu vo yyške 560,00   (slovami:
päťstošesťdesiat Eur).

3.3. Dohodnutá kúpna cena stanovená vo vyššie špecifíkovanom znaleckom posudku vo výške
560,00   (slovami: päťstošesťdesiat Eur) bude uhradená najneskôr do 10 (slovom: desiatich) dní
odo dňa podpisu tejto kúpnej zmluvy a to v hotovosti, do pokladne predávajúceho Obecného

y

úradu PoproČ, Skolská 2, Poproč.

^
IV.

Právny a technický stav
4.1. Predávajúci ručí za právny stav prevádzaných nehnuteľností asvoje výlučné vlastníct^o a
vyhlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ťarchy alebo
práva tretích osôb, ktoré by obmedzovali zmluvnú voľnosť a výkon vlastníckeho práva
predávajúceho alebo kupujúceho.

4.2. Predávajúci v zastópení vyhlasuje a ubezpečuje kupujúceho, že:
a) prevádzanú nehnuteľnosť predávanú touto kúpnou zmluvou nepreviedol skôr uzavretou

kúpnou zmluvou, zmluvou 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 mu známe také vady prevádzanej nehnuteľnosti, na ktoré by mal kupujúceho
osobitne upozomiť,

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

^ dane,
e) k prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne práva tretích osôb, napr. právo prechodu

apod.

4.3. Kupujúci vyhlasuje, že stav prevádzanej nehnuteľnosti de Íure aj de factoje mu dobre známy.
a tento v celom rozsahu akceptuje, nakoľko predmetné nehnuteľnosti užíva a predtým užívali
jeho rodičia v dobrej viere, že sú vlastníkmi predmetného pozemku.

V.
Skutočností hodné osobitného zreteľa

5.1. Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.02.2017 (slovami:
dvadsiateho februára dvetisícsedemnásť) prijalo uznesenie Č. A.l/2.a./2017, ktorým schválilo
prevod majetku obce Poproč priamym predajom vsúlade s § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. omajetku obcí, konkrétae pozemok nachádzajúci sa vobci Poproč, k.ú. Poproč,
zapísaný na LV č. 1 190, parcč. 820/3 vo výmere 260 m2 za cenu 560,00   (slovami:
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päťstošesťdesiat Eur), v zmysle znaleckého posudku zo dňa 16.01.2017 (slovami: šestnásteho
y

januára dvetisícsedemnásť), vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Miškovičom, pre pána Štefana
Jasaňa, bytom Poproč,<S sB

5.2. Uznesenie Obecného zastupiteľstva vPoproči č. 1/2017 zo dňa 20.02.2017 (slovami:
dvadsiateho februára dvetísícsedemnásť) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako

lil

príloha 3.

VI.
Osobitné ustanovenia

6.1. Náklady: Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky resp. náklady spojené sprevodom
prevádzanej nehnuteľnosti (správne poplatky v súvislosti s podaním návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností, náklady spojené s vypracovaním zmluvnej dokumentácie a pod.)
znáša kupujúci.

6.2. Odstúpenie od zmluvy: KupujúcÍ má právo odstúpiť od zmluvy vprípade, že príslušný
okresný úrad, katastrálny odbor zastaví katastrálne konanie alebo zamietne povoliť vklad do
katastra nehnuteľností a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Toto právo kupujúci nemá
v prípade, ak bolo konanie o návrhu na povolenie vkladu prerusené z dôvodov, ktoré je možné
zmluvnými stranami opravou zmluvy, dodatkom kzmluve alebo úpravou či doplnením iných
vprípade, ak predávajúci do nadobudnutia vlastnícťva kupujúcim prevádzané nehnuteľnosti
scudzí, zaťaží alebo dá užívania tretím osobám. Predávajúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy
vprípade, ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu vo výške avlehote, tak ako je to uvedené
ašpecifíkované včl. III. tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy treba dmhej strane oznámiť
písomne. Odstápením od zmluvy sa zmluva od začiatku zmsuje a každý z účastníkov je povinný
vydať druhému všetko, čo podľa nej dostal. Pri vydávaní sa primerane použije ust. § 560
Občianskeho zákonníka v platnom znení.

6.3. Doručovanie písomností: Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy účastníkov><
1

uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhout1

zmluvnou stranou. Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia
písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcomf

ŕ
't

v stanovenej lehote.ľ

/

6.4. Účastníci súhlasia s tým, aby prípadnú chybu v písaní, pocítaní 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.

ŕ
'T

>.

VII.
Záverecné ustanovenia

7.1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Keďže ide
o povinne zverejňovanú zmluvu podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.
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o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v platnom znení, účinnosť nadobúda táto kúpna zmluva dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Kupujúci nadobudne prevádzané nehnuteľnosti do svojho vlastníctva dňom právoplatného
rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra

r

nehnuteľností. UčÍnky vkladu vlastníckeho práva nastanú dňom jeho povolenia do katastra
nehnuteľností.

7.2. 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.

^pl
7.3. Vzt'ahy 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 kúpnej
zmluvy dostanú, budú riešené predovšetkým dohodou. Ak nedôjde k dohode platí, že spory budú
rozhodované prísluŠným súdom.

f

7.4. Účastníci vyhlasujú, že boli notárom oboznámení splatobnými podmienkami uvedenými
v tejto kúpnej zmluve v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 Notárskeho poriadku v platnom znení.

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 mnou
vlastnoručne podpísali.

D. a. h.
f

Učastníci: Notár:
y

Ing. Stefan Jaklovský, v.r. za Obec PoproČ
v

Odtlačok úradnej pečate s erbovým znakom Obce Poproč v strede atextom OBEC POPROČ,^
Slovenská republika, 1.
Štefan Jasaň, v.r.

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

JUDr. Dagmar Lukáčiová 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 70/2017, Nz 6444/2017.
V Košiciach dňa 28. februára 2017.

JUDr. Dagmar LukáčÍova
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Geometrický plán je podkladom na prävne úkony, keď údaje doterajšieha stavu výkazu výmsr sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteftiostí

Vyhotovitef KraJ Okres Obec

Košický Košice okolie Poproč
Popovics Ivan Geodézia-Kras Kat. Cislo Mapový

Budovatefov 22 územie Poproč plänu 66/2018 Gelnica 3-9/34listč.

045 01 Moldava nad Bodvou

GEOMETRICKÝ PLÁNS-l'yspo"at'a'"eparc-i-iŕo: 37016610

Vyhotovil Autorizačne overil Uradne overil

Tnj?. SHvi'a SZALAYQV.<Meno:

Dňa: Meno: Dňa: Meno: Dna: ČÍsto:

16.9.2016 Ivan Popovics ró.@ .** Ing. V. Jakub PhD. 2^. ^. ZCy^ .w/^ciSE"-.."VtMí> .*..Jclŕ-í a*.>* *^1f1 ^

Nové hraníce boli v prirode označené Nalez^^^p^dpison. ^.Tdon^eo^^iill^^^^^atí°fía'^^Ŕ-c-215719951̂.

želez.rúrkami ^ .'^ geodé^Ng^tart^Sta'ft
Wr^~}^
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Súradnice bodov oznaCených ifslarri a ostatné meračské údaje sú x ^- .I.'^ ^ '*'
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VÝKAZ VYMER

Dote rajš í stav Zm eny N ový stav

Čfslo Druh Vlastnlk,k od VýmeraVýmera Dmh Diel Číslo pozemkupzkn liatu parcely parcele m paroely m ináopráv. osoba)z 2

\ňoBy vlastn. pozemku čislo parcely adresa, (sídlo)čísio čísio
22 ha m kód

PK v PK KN-E KN-C ha m

Stavprávny
2/99 3189/100 17 omäp 820/2 17 (3189/100 zarsiká)f_

*

2/99 3190/100 81 omáp. 2 820/2 81 (3190/100 zaniká)

2199 3193/100 70 omáp 3 820/2 70 (3193/100 zaniká)f

Í3195/301
1190 3195/301 261 orrjáp 4 820/3 260 zaniká)f_

3189/100 17

2 3Í90/ÍOO 8!

3 3193/100 70 820/2 168 záhrada Jasaň Štefan
4 Kostolná 35, Poproc

4 3195/301 260 820/3 260 záhrada detto

4

429 428 428 428
Spolu:

StavpodPa registra CKN
820/2 ] 68 záhrada Jasan ŠtefanS20>/2 428 záhrada

4 Kostolná 35,Poproč*.

820/3 260 záhrada detto

4

428428\Spolu:
Pozn.; Výmeruparc.č. (3195/301) doporučujemprevziíiťpoiSľaNovéhosíavuVýkazuvýmer.

Legenda: kódspôsobu vyuzivania 4 - Pozemok prevaSne v zastavanom územi obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina. ovocie. oh-asná nizka a
vysokázeleňa iné poľnohospodárske plodiny

t.č. 6.77-1997
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Obec POP R O C, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 1/2017 zo dňa 20.2.2017

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
20.2.2017 prijalo uznesenie č. A.l/2.a./2017, ktorým

schvaľuje

prcvod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona
t č. 138/1991 Zb. omajeťku obcí, konkrétae pozemok nachádzajúci sa vobci Poproč, k.ú.

Poproč, zapísaný na LV č. 1190, parc.č. 820/3 vo vymere 260 m2 za cenu 560,00  , v zmysle
znaleckého posudku zo dňa 16.1 .2017. vvoracovaného znalcom Ing. Jurajom MiškoviČom, pre
p. Štefana Jasaňa, bytom Poproč, <:

Cjlfi
^

^ '.< 7S

^0/áŕ (n'
W9 htt?\t v

xsn:.^ Ing. yskýfanJ

^ o&ce
?.ť/ a?*

+/ ÍT.
'.*

Z celkového poČtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 9 (deväť) poslancov.

Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková za täk.éto uznesenie

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie

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

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
Peter Mudroň za takéto uzneseaie

v

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

VPoproči, dňa 21.2.2017

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková
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