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Osvedčený odpis
Notárska zápisnica

napísaná na Notárskom úrade v Košiciach dňa 29.09.2014 (slovami: dvadsiateho deviateho
septembra dvetisícštmásť) notárom JUDr. Dagmar Lukáčiovou.

Dostavili sa predo mňa JUDr. Dagmar LukáČÍovú, notára so sídlom v KoŠiciach, Skladná 38,
účastníci:

Obec Poproč, adresa sídla: Školská 2, 044 24 Poproč, IČO: 00 324 639, zastúpená starostom
obcc:

Ip<> Štefan Jaklovskv, dátum narodenia: bytom PoproČ,
ľíslo OP:<.EH54<

ktor^ svoju osobnú totožnosť a oprávnenie konať zákonným spôsobom - občianskym preukazom
aOsvedčením Miestnej volebnej komisie vPoproči zo dňa 29.11.2010 (slovami: dvadsiateho
deviateho novembra dvetisícdesať), ktoré tvori neoddeliteFnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako
príloha 1 preukázal a vyhlásil, že na pravne úkonyje spôsobilý,
v ďalšom texte aj ako predávajuci

a
y.

Anna Símonovičová rod. Kovačiková, dátum narodenia: rodné číslo:

trvale bytom: Poproč, číslo OP: občan SIovenskej
republiky, vdova,
v ďaläom texte aj ako kupujúca,
v ďalšom texte spoločne aj ako zmluvné strany,1

ktorých osobná totožnosť bola zákonným spôsobom - občianskymi preukazmi prcukázaná, ktorí
vyhlásili, že na právne úkony sú spôsobilí, že tento právny úkon robia slobodne, vážne, urcito,
zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a v predpísanej forme.

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

Kúp nu zmluvu

L
Prcdmet zmluvy

1.1. Predávajúci v zastúpení starostom obce Ing. Štefanom Jaklovským vyhlasuje, žeje
výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území: 848 506 Poproč, obec 521 892
Poproč, okres 806 K-ošice - okoUe, zapísanej na:
- liste vlastníctva číslo 1190, ako parcely registra "C":
parcelné číslo 921 /l, výmera 211 m2, druh pozemku: záhrady,

v

čo je veáené na liste vlastníctva pod Bl na Obec Poproč, Školská 2, Poproč, PSČ 044 24 ,
V

ICO: 00324639 vpodiele 1/1 t.j. v celosti.
(v ďalšom texte ako "prevádzaná nehnuteľnosť").
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II.

Prevod vlastníckeho práva
2.1. Predávajúci Obec Poproč p r ed áva prevádzanú nehnuteľnosť uvedenú
a špecifíkovanú včl. I. bode 1.1. tejto notárskej zápisnice v celosti kupujúcej Anne
v

Simonovičovej rod. Kovačikovej za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v  1. III. tejto
notárskej zápisnice do jej výlučného vlastníctva.

2.2. Kupujúca Anna Šimonovicová rod. Kovačiková ku p uj e od predávajúcej Obec Poproc
prevádzanú nehnuteľnosť uvedenú a špecifíkovanú v čl. I. bode 1.1. tejtp notárskej zápisnice do

svojho výlucnéjio vlastníctva v celosti zä vzájomne dohodhutú kúpnu cenu uvedenú v čf. III.
^. Ssft ^

'tejto notárskej záplsnice. ^

ffl.

Cena a spôsob jej zaplatcnia
v

3.1. Predávajúci Obec Poproč predáva akupujúca Anna ŠimonoviČová rod. KovačÍková
nadobudne prevádzanú nehnutefnosť uvedenú a Špecifíkovaná včl. I. bode 1.1. tejto notárskej
zápisnice so všetkým zákonným prísluŠenstvom, so všetkými pravami a povinnosťami snimi

^spqjenými do výlučného vlastníctva ycdosti, pričom účastníci lejto kúpnej zmluvy na základe
vzájomnej dohody stanovili celkovú lcÍipnu cenu zá prevádzanú ňehnutefnosf na sumu 489,52  
(slovami: Styristoosemdesiatdeväť eur a päťdesiatdva eurocentov).
3.2. Dohodnutá kúpna cena vo výške 489,52   (slovami: štyristoosemdesiatdeväť eur
a päťdesiatdva eurocentov) bude uhradená v splátkach. Prvá splátka vo výške 163,00   (slovami:
jednostošesťdesiattri eur) bude uhradená najneskôr do 30.09.2014 (slovami: tridsiateho
septembra dvetisícStmásť), druhá splátka vo výške 163,00   (slovami: jednostošesťdesiattri eur)
bude uhradená najneskôr do 16.10.2014 (slovami: šestnásŕeho októbra dvetisícštmásť) a tretia
splátka vo výške 163,52   (slovami: jednostošesťdesiattri eur a päťdesiatdva eurocentov) bude
u^etó-JlÍneskorA>i6-liÍ014^Iovanli:se?hlástehonovembra dvetisícštr"^) ato vždy
v hotovosti do pokladne Obecného úradu Poproč, Školská 2, Poproô.

IV.

Právny a technický stav
4.1. Predávajúci ručí za právny stav prevádzanej nehnuteľnosti asvoje výlufiné vlastníctvo a
vyhlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ťarchy alebo
práva tretích osôb, ktoré by obmedzovali zmluvnú voFnosť a výkon vlastnÍckeho práva
predávajúceho alebo kupujúcej.

4.2. Predávajúci v zastópení vyhlasuje a ubezpečuje kupujúcu, že:
a) prevádzanú nehnuternosť 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,
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b) nie sú mu známe také vady prevádzanej nehnuteľnosti. na ktoré by mal kupujúcu
osobitne upozomiť,

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

dane,
e) k prevádzaným nehnuteťnostiam neviaznu žiadne práva tretích osôb, napr. právo

prechodu a pod.

4.3. Kupujúca vyhlasuje, že stav prevádzanej nehnuteFnosti de iure aj de factojejej dobre známy,
a tento v celom rozsahu akceptuJe.

4.4. Predávajúci v zastúpení obozaánúl kupujúcu so stavom prevádzanej nehnuternosti a táto ju
kupuje v stave, v akom sa nachádza ku dňu podpísania tejto kúpnej zmluvy. Nebezpečenstvo
vzniku škody na prevádzanej nehnuternosti znáäa do odovzdania prevádzanej nehnuteľnosti
kupujúcej predávajúci.

4.5. Predávajúci vzastúpení sa zaväzuje, že prevádzaná nehnuteFnosť bude až do dňa jej
odovzdania kupujúcej opatrovaná tak, aby bola udržaná v stave zodpovedajúcom stavu, v ktorom
sa nachádzala v deň podpísania tejto kúpnej zmluvy.

V.

Osobitný zreteľ
5.1. Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.12.2011 (slovami:
dvanásteho decembra dvetisícjedenásť) prijalo uznesenie č. A.6/4.b/2011, ktorým vyhlásilo
osobitaý zrcter na predaj nehnuteľného majetku. ktorý je prcdmetom tejto zmluvy zdôvodu
uvedeného v Uznesení obecného zastupiteFstva v Poproéi č.6/2011 zo dňa 12.12.2011 (slovami:
dvanásteho decembra dvetisícjedenásť), ktoré tvorí neoddeliteFnú súčasť tejto notárskej zápisnice
ako príloha 2.

VI.
Osobitné ustanovenia

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

6.2. Odstúpenic od zmluvy: Kupujúca má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že príslušný
okresný úrad, katastráhiy odbor zastaví katastrálne konanie alebo zamietne povoliť vklad do
katastra nehnuteľnostÍ a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Toto právo kupujúca nemá
v prípade. ak bolo konanie o návrhu na povolenie vkladu prerušené z dôvodov, ktoré je možné
zmluvnými stranami opravou zmluvy, dodatkom kzmluve alebo úpravou či doplnením iných
podkladov k návrhu na povolenie vkladu odstrániť. Kupujúca má právo odstúpiť od tejto zmluvy
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vprípade, ak predávajúci do nadobudnutia vlastníctva kupujúcou prevádzané nehnuteľnosti
scudzí, zaťaži alebo dá užívania tretím osobám. Predávajúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy
vprípade, ak kupujúca neuhradí kúpnu cenu vo výške avlehote, tak ako je to uvedené
a špecifikované včL III. tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy trcba druhej strane oznámiť
písomne. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a každý z účastaíkov je povinný
vydať druhému vŠetko, Čo podľa nej dostal. Pri vydávaní sa primerane použije ust. § 560
Občianskeho zákonníka v plataom zneni.

6.3. Doručovanie písomnosti: Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doruČujú na adresy účastníkov
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou
zmluvnou stranou. Písomnosti sa považuju za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti
alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi z dôvodu neprevzatia príjemcom v stanovenej lehote.

VII.

Zastupovanie
7.1. Účastníci súhlasia s tým, aby ich JUDr. Dagmar LukáČiová, notár so sídlom v Košiciach, ulica
Skladná 38, zastupovala v katastrálnom kananí vsúlade s § 5 Notárskeho poriadku vplatnom
znení v súvislosti s predmetnou zmluvou, a to najmä aby podala oznámenie o zamýšľanom návrhu
na vklad, návrh na vklad v elektronickej podobe, uhradila správne poplatky, preberala rozhodnutia
katastrálneho odboru prfpadne vzala návrh späť.

7.2. Účastníci sóhlasia s tym, aby prípadnú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmú nesprävnosť,
notár opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice podľa § 43 ods. 2 zákona číslo
323/1992 Zb. v znení neskorSích predpisov.

VIIL
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť aúčinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
Kupujúci nadobudne prevádzané nehnuteFnosti do svojho výlučného vlastníctva dňom
právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru opovolem vkladu vlastníckeho
práva do katastra nehnuteFností. Účinky vkladu vlastníckeho práva nastanú dňom jeho povolenia
do katastra nehnuteFností.

8.2. 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
nehnuteľnostf a zápisu vlastníckeho präva do katastra nehnuteľností podľa osobitného zákona.

8.3. Vzťahy 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
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f_

8.4. ĽJčastníci vyhlasujú, že boli notárom oboznámení splatobnými podmienkami uvedenými
v te)to kúpnej zmluve v súlade s ustanovením § 36 ods.4 Notáiskeho poriadku.

O tomto právnom úkone som notársku zápisnicu napísala, účastníci si ju predo mnou doslovne
prečítali, ako úplnú a správnu schválili a na znak súhlasu sjej obsahom predo mnou vlastnorucne
podpísali.

D. a. h.
f_

Účastníci: Notár:
v

!ng. Štefan Jaklovský v.r. za Obec Poproč
Odtlačok úradnej pečate s erbovým znakom Obce Poproč v strede a textom OBEC POPROČ,

SloveAská republika, 2.
AnnaŠimonovicová.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 zbierice notárskych zápisníc pod číslom N
365/2014, Nz 35474/2014.
V Košiciach dňa 29. septembra 2014.

JUDr. Dagmar Lukáčiov
notár
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