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Dodatok ku kúpno-predajnej zmluvezo dňa 25.1.2012

Zmfuvné stranypredávajúci a kupujúci sa dohodli na zmene a dopineníkupno-predajnej zmluvy
nasledovne:

V označení predávajúceho sa doplňuje: IČO 00324 639

V označení kupujúceho sa doplňuje: dátum narodenia 27.2.1963

Vbodel.l.sadoplňuje:

Predmetom zmluvyje prevod vlastnÍctva : pozemok registra "C KNrt

druh pozemku: zastíivané ptochy a nádvoria
spôsob vyuzívania pozemku - pozemok, na ktorom je dvor
umiestnenie pozemku -pozemokje umiestnenýv zastavanom územíobce

Znenie bodu IIL sa dopíňa: zmluvné strany sa dohodli na zríadení vecného bremena, ktoré zaťažuje
pozemok s parcelným číslom 28/lovýmere 88 m2-zastavané plochya nádvoria v prospech vlastného
pozemku s parcelným číslom 28/2 - zastavané plohy a nádvoria. Vecné bremeno spočíva v práve
-prechodu vozídlom ako aj v práve pešieho vstupu na pozemoksp.í. 28/2-zastavanéplochyanádvortä/
ktorý zostáva vo viastníctve predávajúceho.
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Kúpno predajná zmluva

uzatvorená v zmysle g 588 a nasl. Obcianskeho zákonnfka medzi zmluvnými stranami:

predávajúct: Obec PoproS, so sfdlom 044 24 PoproE, ul. Školská 2

v 2astúpenf )ng. Jaklovstcý štefan, starosta obce (ďalej ten "predávajúd"

kupujúd: Mária Mašatová, 2, 044 24 Poproc,1

státna príslušnst'- SR (ďalej len "kupujúcj"

I. Predmet zmluvy

1) Predmetomzmluvyjeprevodvlastnfctvakpozemkunachádzajúcomsa vkatastrálnom územf obce
Poproc, okres Košice okolie - parcelné čfslo 28/1, o výmere 88 m2.

2)Pozemok uvedenývods. Ije zapísanýna LVč. 1190pre obecPoproc/katastrálne územie Poproc,
Katastrálnym úradom KoSice, Spravou katastra Moldava nad Bodvou

*

3} Nehnuternosť - poiemok uvedenýv ods. 1 je vo výlucnom vlastníctve predávajuceho.

II. Popis a poloha pozemku

Pozemok o rozlohe 88m2je mierne svahov'rtý/ nachádza sa po pravej strane Kostolnej ulíce pri odbočlce
na Poto nú ulicu. Pozemokje nezastavaný, vsúcasnostije na pozemku udríiavaná zeleň. Pozemokje
priamo prístupnýz verejnej mfestnej komunikáde. Dopravné spojenie s mestamí Moldava nad Bodvou a
KoŠice jc SAD, vzdialenosť do Moldavy nad Bodvou je 12 km/ do KoSfc je 30 km. V dosahu pozemku Je
bežná obaanska vybavenosť obce. Pozemok v súčasnosti moÍno napojiťna elektrickú síeť, zásobovante
vodou zverejenhovodovodu, napojenie na plyn.

Pozemok j'e podľa výpisu evidovný ako zastavané plochy a nádvoria -pozemok, na ktorom je dvor, v zóne
obce, kde nie je predpoklad inéhovyužitiaakojevsúčasností.

Lokalitasanenachádzavžiadnomchránenompásme,stavebná uzávera niejevyhlásená.Obmedzeniasa
viažu z titulu pozemku v križovatke ulfc a výmerou a tvarom pozemku.

III. Úprava práv k pozemku

Predmetom kúpyje pozemok s parcelným/ aslom 28/1. Predávajúci ukladá vecné bremeno, ktoré
spočíva v sprístupnenívstupu na pozemok s parcelným čfslom 28/2, ktorého majíteľom Je rovnako obec.
Predávajúd oboznámíl kupujúceho s existenciou ťgrchy-vecného bremena na uvedenom pozemku a
kupujucí sa zaväzuje / že strpf prfstup na predmetny pozemok. Ostatné právne povinnosti a právny stav
zodpovedajú údajom zapísaným ku dňu prevodu v liste vlastníctva.



IV. cena pozemku

Predávajúci predáva nehnuteľnosťza cenu stanovenú znaleckým posudkom vcelkovejvýske 200 /slovom
dvesto/ Eúr kupujúcemu, ktorý predmetný pozemok za vyš§ie uvedenú cenu kupuje. Kúpnu cenu 200 Eúr
zaplatí kupujúci predávajúcemu pri podpise tejto zmíuvy. Predávajúa túto skutočnosť potvrdzuje svojim
podpisom na tejto kúpnej zmtuve.

V. Nadobudnutie vlastnÍctva

Zmtuvné sfrany sú si vedomé, že vlastnTcke právo k nehnuternosti nadobudne kupujútí až dňom
právoplatného rozhodnutia Katastrálneho úradu v Košidach, Správa katastra Moldava nad Bodvou o
povotení vkladu a že svojimi zmluvnými prejavmi sú viazané'. t
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VI, Osobttné ustanovenia

1) Täto zmfuva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, 2 ktorých štyri budú predložené na Katastrálnom
úrade v Košiciach, Správa katastra Moldava nad Bodvou.

2) Zmluvné strany vyhlasujú, že jch zmluvná vofnosf nebola obmedzené, zmluvu uzatvoritj na základe
slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podnnienok, zmluvu si
prečftali, jej obsahu rozumejú a na znaksúhlasu podpisujú.
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