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Kúpna zmluva
uzavretá podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

č. 1869/5300/2012

č. stavby: 9005153

názov stavby: Poproč - úprava TS č. 5, VN a NN vedenia pri ihrísku

^
ČU

Zmluvné strany

1.1
r

nazov Obec Poproč
y

sídlo Skolská 2, 044 24 Poproč ť .ŕnr.aiľi^.hi ^*^- T^t^  - \-.v- -^-k ^>d->* >"^ .J>*^

V

zast. Ing. Stefan Jaklovský, starosta Obecný úr&Q POPROČ
v

ICO 00324639 p-ld*-u V .v^ ,7- L ll'H rt-m^ raľ*^ ^.

Uéŕumv

DIC 2020746189
^y. ^7 2c^^

^ bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s. 1fn-ŕ .li'<lrt^ŕ*Tft ^-"- -- i-*< tf- .--pLim.n fL ^Y<ŕ jF-,h^'-^.>

č. účtu 0404770001/5600 SctfltCÍS. SÍXlff.:  ícto fcpísu;, /

spoluvlastnícky podiel 1/1 ó ~ ^/ ^/ ~y /''.'?V, č.

CT^^mi^- """'-fí...:wlnw

(ďalej len "predávajúci") i"*>-t^-uhmr w-v

a
1.2

/

nazov : Východoslovenská dístribučná, a.s.
sídlo : Mlynská31,04291 Košice
zast. :lng.JaroslavHrušČ

predseda predstavenstva
: Mgr. Miriam Lévayová
vedúca odboru Manažment vlastníckych vzťahov

v

ICO : 36599361
V

DIC : 2022082997
v

ICDPH : SK2022082997
-ŕ Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej bankyt

číslo účtu : 2008480001/8130
Zápis vregistrí: Obchodný register Okresného súdu Košice I. Oddíel Sa, Vložka čfslo 1411/V

(ďalej len "kupujúci")

čl.ll
Predmet zmluvy

2.1 Predávajúci je vlastníkom pozemku nachádzajúceho sa vobci Poproč, v kat. území
Poproč, zapísaného v liste vlastníctva č. 1190 ako pozemok parc. KN_C č. 2504,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2949 m2, v spoluvlastníckom podieie uvedenom
v bode 1.1 tejto zmluvy.

2.2 Geometrickým plánom č. 298/2012, vyhotoveným fy. Geodetic spol. s r.o., IČO
31691501, úradne overeným Správou katastra Košice-okolie pod číslom 172/2012, bol
od pozemku uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy odčlenený pozemok parc. KN_C



čl.V
Záverečné ustanovenia

5.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami, ak
ďalej nie Je ustanovené inak. Kupujúci nadobudne práva k nehnuteľnosti podľa tejto
zmluvy povolením vkladu týchto práv do katastra nehnuteľností.

5.2 V prípade, ak predávajúci je povinnou osobou podľa zák. 6. 211/2000 Z.z. o slobodnom
/

prístupe kinformáciám (ďalej len "zákon") azmtuva zároveň splňa podmienku jej
zverejnenia podľa zákona, predávajúci sa zaväzuje zverejniť túto zmluvu spôsobom
stanoveným zákonom a oznámiť bezodkladne dátum jej zverejnenia preukázateľným
spôsobom kupujúcemu. Deň nasledujúci po dátume zverejnenía zmluvy je dňom
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Pri poruéení tohto záväzku predávajúci zodpovedá
za to, že táto zmluva nenadobudne účinnosť. Ustanovenia tohto bodu sa nepoužijú,

f

ak táto zmluva nesplňa podmienky na jej zverejnenie podľa zákona.

5.3Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Jeden rovnopis obdrží predávajúci a štyri
rovnopisykupujúci.

^ 5.4Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumitefné a určité, ich
zmluvná voľnosť nie je obmedzená atáto zmluva nie je uzatváraná vtiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok.

5.5Zmluvné strany zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s ňou, ju bez výhrad podpisujú.

predávajúci:
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* jď *sí .'<} '/4

ďv

Ing. Stefan J^ -*. ^
r

2
starosta

kupujúci:

V Košiciach dňa ^ .Ubiŕ... MlPFP

^í^oslove^ádŕsíribučná,J /
/
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Ing. Jaroslav HrušČ Mgr. MÍriäm Lévayová
predseda predstavenstva vedúca odboru

Manažment vlastníckych vzťahov
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