
Obec Poproč
w

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-444/2017
č. záznamu: 444/2017-012

Z ápis v sp is 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 zverejni a dňa
7.6.2018 na webovom sídle obce Poproč:

Dodatokc.lkukúpnejzmluve, sp.zn.: OcU-Š-444/2017, i. záznamu:
444/2017-011

uzatvorený dňa 7.6.2018

účinný od: 8.6.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

1.1 p. Evou Idčánovou, 044 24 Poproč,
p. Romanom Idčánom, 044 24 Poproč
p. Jaroslavom Idčánom, 04424 PoproČ,
p. Evou Benkovou, 44 24 Poproč.

Predmet dodatku:

- spresnenie predmetu prevodu v čl. 1 kúpnej zmluvy a doplnenie spoluvlastníckych
podielov.

VPoproči, dňa 7.6.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



Dodatok č. 1

ku Kúpnej zmluve zo dňa 24.4.2018
vzatvorenej v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi:

Predávajúci:
v

Obec POPROC
v

sídlo: Skolská 2, 044 24 Poproč
.w

ICO: 00324639

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
v

zastúpená: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

"ďalej len predávajúci"

Kupujúci:

Eva Idčánová, rod. Kozelová, nar.i r.c.
v

trvale bytom 044 24 Poproč,
Č.OP:

Roman Idčán, rod. Idčán, nar. r.c.
v

trvale bytom 04424 Poproč,
č.OP;

Jaroslav Idčán, rod. IdČán, nar. 2.12.1979, r.č. 791202/8905, trvale bytom Lipová 2,04424 Poproč,
č.OP:

Eva Benková, rod. Idčánová, nar. r.c.
v

trvale bytom 04424

Poproč, č. OP:

"ďalejlenkupujúci"

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. ku Kúpnej zmluve zo dňa 24.4.2018 (ďalej len "dodatok
č. l"):

v

Upravuje sa Clánok I. Predmet zmluvy nasledovne:

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, zapísaných v katastri nehnuteľností

Slovenskej republiky, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Košice - okolie, na

liste vlastníctva č. 1190, pre katastrálne územie Poproč, Obec Poproč, okres Košice - okolie a

to pozemky - parcely registra "KN-E" - parcela č. 2576 - omá pôda o výmere 123 m2,

- parcelač. 2577 - omá pôda o výmere 553 m2 .

2. Predávajúci predáva kupujúcim Časť z pozemku KN-E parc. č. 2576, diel č. 2 ato o výmere 34
m2 a časť z pozemku KN-E parc. č. 2577, diel č. 1 ato o výmere 30 m2, ktoré budú zapísané
ako novovytvorená parcela KN-C č. 177/1 - záhrada o výmere 64 m2



Parcela zameraná Geometríckým plánom č. 70/2017 zo dňa 28.11.2017 vypracovaným
geodetom Ivanom Popovicsom, úradne overeným OÚ Košice - okolie, katastráhiym odborom
dna6.12.20I7.

r v

Doplňa sa CIánok I. Predmet zmluvy nasledovne:
u

3. Kupujúci nadobúdajú nehnuteľnosť uvedenú vbode 2 Článku Itohto Dodatku č. 1

v podieloch:

Eva Idčánová, rod. Kozelová v podiele 1/2,

Roman Idčán, rod. Idčán v podiele 1/6,

Jaroslav Idcán, rod. Idčán v podiele 1/6,

Eva Benková, rod. Idčánová v podiele 1/6.

Ostatné články Kúpnej zmluvy zo dňa 24.4.2018 zostávajú nezmenené.

r_

Učastníci Dodatku Č. 1 prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej
vôle, dodatok č. 1 nebol uzavreKý vtíesriä^fea nápadne neiv^hodných podmienok, dodatok č. 1 si

prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, a to 'dva rovnopisy pre príslušný
katasträlny odber Okresného úradu, jeden rovnopis pre Predávajúceho ajeden rovnopis pre každého
Kupujúceho.

VPoproči,dňa 7.6.2018 ť ^
T
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Ing. Stefan Jaklovský Eva Idčánová
starosta obce

Roman Idčán

<H^.ni u'..*ic:.>i-,>j*--M*iť nmL ..^ ..J ^Ut*I"Tť*.m> 1 yi i nnnmn-I

Obecny úrad Poproč Jaroslav Idčán
f.
ť
1 Dálum *^

/ 6 Z^S-^
f

Čislozás^a, Csslo spisHiSS-J
V- ^ Oc l^Ä. //^<W^Äy

/^

<"c/'

Pftlf^: ^&toťíj/ŕ,' ^
7

^ Eva Benkováf^
/, L^.

^r
z

7


