
Obec Poproč
w

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproé
v

sp. zn.: OcU-S-162/2017-005
č.záznamu: 162/2017-006

Z ápis v spis e

V súlade s ust. § 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 zverejnila dňa
6.11.2017 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu, sp. zn.: OcU-S-162/2017, í. záznamu: 162/2017-005

uzatvorenú dňa 3.11.2017

účmnúod:7.11.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč

Školská2,04424Poproč
V

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Mgr. Viliam Komora a manželka Mária Komorová

Oľšavská33,04424 Poproč

Predmetom zmluvy:

- kúpna zmluva - predaj pozemku parcela č. 1516 vo výmere 380 m2 zapísaná na LV
č.1190

v

Obec POPROC
Obecný úrad Poproč

VPoproči, dna6.11.2017 úsek Obecného úradu
v

Škofská 2, 044 24 Poproč
í'

/
Eva Bénková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním

>



n
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Obecný úrad Poproč

Dárum: c. ^ zc^

^^Císlp zá 3 mu: V
Uf^ ^ó í/

Vybavuje:Prílohy: J^: /^/ŕct.L N 359/2017
Nz 41027/2017

NCRls 41866/2017
Osvedčený odpis

Notárska zápisnica
napísaná dňa 03.11.2017 (slovami: tretieho novembra dvetisícsedemnásť) na Notárskom árade
v Košicíach, notárom JUDr. Dagmar Lukáčiovou.

DostavUa som saja, JUDr. Dagmar Lukáciová, notár so sídlom v ICosiciach, Skladná 38, do
sfdla Obecného uradu Poproč, na adresu Školská 2 v Poproči, pred účastníkov:

Obec Poproc, adresa sídla: ŠkoJská 2,044 24 Poproč, IČO: 00 324 639,
vzastúpení starostom obce:

v

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

!Í^L!^ojľ ^?ÍI!^!?t^ž^^^ľÍ?v[lTľJ^_k?)nat^vmeľe učastmka 2ákonnym spôsobom, ~
občianskym preukazom a Osvedcením Miestnej volebnej komisie v PoproČi zo'dňa '17.11.2014
^^?!^L^^,^isícw,lctore"tvorLneoddeHternĎ,,súcasťte'to
notárskej zápisniceako prfloha 1 preukázal a vyhlásil, že na právne úkonyje spôsobilý,
v ďalšom texte ajako predávajuci

a

Mgr. Viliam Komora rod. Komora, dátum narodenia: rodné Číslo:*

trvale bytom: Poproč, občan Slovenskej republiky, čislo OP:
amanželka,

Mária Komorová rod. Fraukovičová, dátum narodenia: rodné číslo:
trvale bytom: Poproč, obfian Slovenskej republiky, číslo OP:

v ďalšom texte aj ako ku p uj úci,
v ďalšom texte spoloíne aj ako zmluvné strany.

Kupujúci svoju osobnú totožnosť preukázali zákonnym spôsobom - občianskymi prcukazmi a
vyhlásilí, že na právne ukony sú spôsobilí.
- Prítomní účastníci vyhlásili, že tento právny úkon robia slobodne, vážne, urcito,
zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a v predpísanej fonne.

- Prítomny starosta Obce Poproč za predávajúceho a kupujúcí ma požiadali, aby som v súlade
s ust. § 588 a nasl. ObčÍanskeho zákonníka v platnom zneni do tejto notárskej zápisnice spísala
túto:

Kú p n u zmluvu
I.

Predmetzmluvy
.L Predávajúci v zastúpení starostom obce Ing. Štefanom Jaklovským v yhl asuj e, Žeje

výluôným vlastnikom nehnuteľnosti v katastrálnom území: 848506 Poproč, obec 521 892
Poproč, okres 806 KoŠice - okolie, zapísanej na:
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* liste vlastaíctva (íslo 1190, ako parcely registra "C":
parcelnéčíslo 1516, výmera 380 m2>druh pozemku:zastavanéplochya nádvoria,
čo je vedené na liste vlastníctva pod Bl na Obec Poproé, Školská 2, Poproť, PSČ 044 24,
vpodielel/lt.j.vcelosti.

(v ďaISom texte ako "prevádzaná nehnuteľnosť").

II.
Prevod vlastníckeho práva

2.1. Predávajúci Obec Poproč p red áv a prevádzanú nehnufeľnosť uvedenú
a špecifíkovanú včl. 1. bode 1.1. tejto kúpnej zmluvy v celosti t.j. vo výmere 380 m2

kupujúcim Mgr. Viliamovi Komorovi amanželke Márii Komorovej rod, Frankovičovej za
dohodnutú kúpnu cenu stanovenú v znaleckom posudku, uvedenú včl. III. tejto kúpnej zmluvy
do ich bezpodielového spoluvtastníctva.

2.2. Kupujúcí Mgr. Víliam Komora a manželka Mária Komorová r. Frankovíčová k u puj u
od predávajuceho Obce Poproč prevádzanu nehnuteľoosť uvedenú a špecifikovanú v Čl. I.
bode 1.1. tejto kúpnej zmluvy do svojho bczpodielového spoluvlastuíctva vcelosti t.j. vo
výmere 380 m2 za dohodnutú kúpnu cenu stanovenú v znaleckom posudku uyedenú včl. III.
tejto kúpnej zmluvy.

f.

III.

Cena a spôsob jej zaplatenia
3.1. Predávajúci Obec Poproč predáva akupujúci Mgr. Viliam Komora amanželka Mária
Komorová rod. FrankoviČová kupujú prevádzanú nehnuteľnosť uvedenú a špecifikovanú v Čl. I.
bode 1.1. tejto kúpnej zmluvy so všetkým zákonným príslušenstvom, so všetkými právami
a povinnosťami s nimi spojenymi do bezpodietového spoluvlastníctva manželov v celosti.

3.2. Dohodnutá kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti bola stanovená podľa znaleckého
posudku číslo 72/2017, na základe objednávky zo dňa 22.05.2017 (slovamh dvadsiateho druhého
mája dvetisícsedemnásť), vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Miškoviôom, evidenčné číslo
znalca 912363, vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti pozostávajúcej zpozemku
parc. č, 1516, k. ú. Poproč, obec Poproč, okres Košice - okolie, pre účel prevodu nehnutefností,
spolu vo výške 890,00   (slovami: osemstodeväťdesiat Eur).

3.3. Dohodnutá kúpna ccna stanovená vo vyššie špecifíkovanom znaleckom posudku vo výške
890,00   (slovami: osemstodeväťdesiat Eur) bude kupujucimi uhradená najneskôr do desiatich
dní odo dňa podpisu tejto kúpnej zmluvy a to v hotovosti do pokladne Obecného úradu Poproč,
Skolská 2, Poproč.

IV.
Právny a technický stav

4.1. Predávajúci ručí za právny stav prevádzaných nehnuteľností a svoje výlučné vlastníctvo
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a vyhlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ťarchy atebo
práva tretích osôb, ktoré by obmedzovali zmluvnú voľnosť a výkon vlastníckeho práva
predávajúceho alebo kupujúcich.

4.2. Predávajúci v zastúpeni vyhlasuje a ubezpečuje kupujúcich, 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 kupujúcich
osobitne upozomiť,

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

dane,
e) kprcvádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne práva tretích osôb, napr. právo prechodu

apod.

4,3. Kupujúci vyhlasuju, že stav prevádzanej nehnuteľnosti de iure aj de factoje Ím dobre známy,
a tento v celom rozsahu akceptujú, nakoľko predmetné nehnuteľnosti užívajú.

V.
Skutocností hodné osobitného zreteľa

5.1. Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.08.2017 (slovami:
dvadsiateho prvého augusta dvetisícsedemnásť) prijalo uznesenie č. A.4/2.1./2017 (ďalej len ako
uznesenie č. 4/2017), ktor^m schválilo prevod majetku obce PoproČ priamym predajom v súlade
s § 9a, ods. 8. písm. b) zákona č. ] 38/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne pozemok nachádzajúci
savobci Popro ,k, y. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, parc.č. 1516 vo výmere 380 m2 za cenu
890,00   (slovami: osemstodeväťdesiat Eur), vzmysle znaleckého posudku 20 dňa 22.05.2017
(slovami: dvadsiaíeho druhého mája dvetisícsedemnásť), vypracovaného znalcom Ing. Jurajom
MiŠkovičom pre Mgr. VÍliama Komoru, bytom Poproč,

5.2. U^nesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči Í. 4/2017 zo dňa 21.08.2017 (slovami:
dvadsiateho prvého augusta dvetisícsedemnásť) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej
zápisnice ako priloha 2.

VI.
Osobiŕné ustanovenia

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

6.2. Odstúpenie od zmluvy: ICupujúci majú právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že prísluSný
okresný úrad, katastrálny odbor zastaví katastrálne konanie alebo zamietne povoliť vklad

*

<
3

a.



N 359/2017
štvrtá strana

do katastra nehnutefností atoto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Toto právo kupujúci
nemajú v prípade, ak bolo konanie o návrhu na povolenie vkladu prerušené z dôvodov, ktoré je
možné zmluvnými stranami opravou zmluvy, dodatkom k zmluve alebo úpravou či doplnením
iných vpripade, ak predávajúci do nadobudnutia vlastnictva kupujúcimi prevádzané
nehnuternosti scudzí, zaťaží alebo dá do užívania tretím osobám. Predávajúci má právo odstúpiť
od tejto zmluvy v prípade, ak kupujuci neuhradia kúpnu cenu vo výške a v lehote, tak ako je to
uvedené a špecifíkované v čl. III. tejto zmluvy. Odstópenie od zmluvy treba druhej strane
oznámiť písomne. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od zaéiatku zrušuje a každý z účastnikov je
povmny vydať druhému váetko, čo podľa nej dostal. Pri vydávaní sa primerane použije ust § 560
Občianskeho zákonníka v platnom znení.

6.3. Doruíovanie pisomností: Písomnosti podra tejto zmluvy sa doručujú na adresy účastníkov
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomností sa povaŽujú za doručené dňom ich prevzatia druhou
zmluvnou stranou. Písomnosti sa považujá za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia
písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi zdôvodu neprevzatia príjemcom
vstanovenej lehote.

f_

6.4. Učastnící súhlasia s tým, aby prípadná chybu v písarn, počítaní alebo inú zrejmú
nesprávnosť, notár opravil opravnou doložkou podFa § 43 ods. 2 zákona Čísto 323/1992 Zb. v
znení neskorších predpisov.

VII.
Záverecné ustanovenia

7.1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Ked'Že ide
opovinne zverejňovanú zmtuvu podFa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácu) v platnom znení, uČinnosť nadobuda táto kupna zmluva dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Kupujúci nadobudnú prevádzané nehnuteFnosti do svojho vlastnŕctva dňom právoptatného
rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností. Účinky vkladu vlastnickeho práva nastanú dňom jeho povolenia do katastra
nehnuteFností.

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
v tejto kúpnej zmluve, a to za účelom konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností a zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnutefností podľa osobitného zákona.

7,3. Vzt'ahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami ObČianskeho zákonníka a ďalšími vseobecne záväznými právnymi predpismi.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že vsetky prípadné spory, do ktorých sa pri plnení tejto kúpnej
zmluvy dostanú, budú riešené predovšetkým dohodou. Ak nedôjde k dohode platÍ, že spory budú
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rozhodované príslusným súdom.

1 r_

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

Otomto právnom úkone som notársku zápisnicu napísala, úíastníci si ju predo mnou
doslovne prečítali, ako úplnú a spravnu schválÍIÍ a na znak súhlasu s jej obsahom predo mnou
vlastnoručne podpísali.

D. a. h,
r_

Učastníci: Noŕár:
Obec Poproč v zastúpení starostom obce:
Ing.ŠtefanJaklovský,v.r.
OdtlaČok úradnej pečate s erbovým znakom Obce Poproč v strede a textom OBEC POPROČ,i

Slovenská republika, 2.
Mgr. Vilíam Komora, v.r.
Mária Komorová, v.r.

Odtlačok úradnej pečate so štátnym znakom Slovenskej republiky v strede a textom: JUDr.
Dagmar Lukáčiová Notár 4 KoŠice.s

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 KošÍciach, Sktadná 38 a uschovanej tamtíež v zbierke notárskych zápisníc pod
ČÍslom N 359/2017, Nz 41027/2017.
V KoSiciach dňa 03. novembra 2017,

JUDr. Dagmar LujíáCíová
t
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Obec POP R O Č, okres KoSice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
c. 4/2017 zo dňa 21.8.2017

Obecné zastupiteFstvo vPoproČi na svojom plánovanom zasadnutí dňa
21.8.2017 pryalo uzaesenie Í. A.4/2.1^2017, ktoi^m

chvaľuje

prevod majetku obce PoproČ priamym pred^om v súlade s § 9a> odsek 8, písmeno b) zákona
č. 138/199] Zb. omajetku obcí, konkrétne pozemok nachádzajúci sa vobci PoproÍ, k.ú.
Poproé, zapísaný na LV č. H90,parc.Č. 151tí vovýmere 380 m2zacenu 890,00  ,vzmysle
znaleckého posudku zo dňa 22.5*2017> vypracovaaého znalcom Ing. Jurajom MiSkovÍíom, pre
Mgr. VÍtíam Komoru. bytom PoproÍ,

ÍQJ^
^ <ŕ

TS .0^. l^^o^i i^

Ing.Š änJ o
ŕ

'^o' staobce.'
* Á

'>. "ff~^ <> t.

ySk.
1 *^t

.^- d>*>. ď

Z celkového počtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomnych 7 (scdem) poslancov.
>

Hlasovanie: PhDr. ZÍta Baníková za takéto uznesenie
Jozef HarĎarik za takéto uznesenie
MartÍn Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komoia zatakétouznesenie>

Peter Mudroň za takéto uzneseníe
Mgr. Dajána Špegárová za takéto uzneseníe
Bc. íveta Viacová za takéto uznesenie

VPoproČi, dňa 22.8.2017

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková
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