
Obec Poproč
w

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-233/2016

Z ápis v spise
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

Ínformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zakon o slobode infonnácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproc zverejnila dňa
9.3.2016 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp. zn. S-233/2016

uzatvorenú dňa 9.3.2015

účinnú odo däa: 10.3.2016

zmluvné strany :

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poproč

Kostolná 47, 044 24 Poproč

zastúpená Mgr. Ladislavom Kumcom, PhD.

Predmet zmluvy:

zámenná zmluva - vysporiadanie pozemkpv pod miestnou kaplnkou, konkrétoe
2výmena parcely C č. 2476 vo výmere 765 m2, zagísaná na LV 1067, vo vlastníctve

'2famosti, zaparcely C č. 1329/1 vo výmere 44 m aparc. č. 1329/2 vo výmere 721
2 2m , spolu 765 m , obe zapísané na LV 2607 vo vlastníctve obce Poproč (podľa GP

č. 60/2015 zo dňa 9.9.2015, vypracovaného Ivanom Popovicsom aúradne
overeného Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor, pracovisko
Moldava n/Bodvou, podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii
a kartografii, pod číslom 225/2015 dňa 1.10.2015), Obäc POPROČ

Obecný úrad PoproČ
V PoproČi, dňa 9.3.2016 usek Ot^cného úradu

Šk9fsÍ^'04424~P'oproč
..z-

1 á Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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NCRls 8493/2016

osvedčený odpis
Notárska zápisnica

napísaná na Notárskom úrade v Košiciach dňa 09.03.2016 (slovami: deviateho marca
dvetisícšestnásť) notárom JUDr. Dagmar LukáČiovou.

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

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

v

Ing. Stefan Jaklovský, dátum narodenia: rod.č. bytom Poproč,
číslo OP:

ktorý svoju osobnú totožnosť a oprávnenie konať zákonným spôsobom - občianskym preukazom
^. aOsvedčením Miestnej volebnej komisie vPoproČi zo dňa 17.11.2014 (slovami: sedemnásteho

novembra dvetisícštmásť) a Výpisom z uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poproč zo dňa
08.12.2014 (slovami: ôsmeho decembra dvetisícštrnásť), ktoré tvoria neoddeliteľné súčasti tejto
notárskej zápisnice ako prílohy 1 a 2, preukázal a vyhlásil, že na právne úkonyje spôsobilý,
v ďalšom texte aj ako účastnfk zmluvy v 1. rade,

a

Rímskokatolícka cirkev, famosť Poproč, Kostolná 47, 044 24 Poproč, IČO: 319 73 124,
zastúpená štatutarnym zástupcom farnosti Poproc:
Mgr. Štefan Kuruc, PhD., dátum narodenia: rod.Č. bytom Jasov,

číslo OP:

ktorý svoju osobnú totožnost' a oprávnenie konať zákonným spôsobom - občianskym preukazom
aPotvrdením oprávnej subjektívite číslo 170/2016 zo dňa 04.03.2016 (slovami: štvrtého marca
dvetisícšestnásť) vydanej Rímskokatolíckou cirkvou Rožňava, so sídlo Námestie baníkov 20, 048
01 Rožňava, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako príloha 3, preukázal a
vyhlásil, že na právne úkonyje spôsobilý,
v ďalšom texte aj ako úcastník zmluvy v 2. rade,-a.

?^ v ďalšom texte spoločne aj ako zmluvné strany.
Prítomní účastníci právneho úkonu vyhlásili, že na právne úkony sú spôsobilí, že tento právny

úkon robia slobodne, vážne, určito, zrozumiteľne a v predpísanej forme.

Prítomní účastníci právneho úkonu ma požiadali, aby som do notárskej zápisnice v súlade
s ustanovením §611 a § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení spísala do notárskej
zápisnice túto:

Zámennú zmluvu

L

Predmet zmluvy
T

1.1. Účastník zmluvy v 1 . rade v zastúpení starostom obce vyhl a suj e, že je výlučným
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vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území 848 506 Poproc, obec: 521 892 Poproč, okres:
806 Košice - okolie vedených Okresným úradom KošÍce - okolie, katastrálnym odborom:

*na"ste^astn;^aífelo26u>"!dy^a::c:!
- parcelné číslo 1329/1, výmera: 44 m , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
(Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1329/1 je evidovaný na liste vlastníctva číslo
1067),
- parcelné číslo 1329/2, vymera: 679 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
čoje vedené na liste vlastníctva pod Bl na Obec Poproč v celosti a
* na liste vlastníctva císlo 1190, ako parcely registra "C":
- parcelné číslo 2504/1, výmera: 2 943 m2, dnahpozemku: zastavané plochy a ňádvoria,

x <čo je vedené^a liste vlastníctva pod B 1 na Obec Poproč v celosti.

1.2. Úcastaík zmluvy v 2. rade v zastúpení štatutámym zástupcom famosti Poproč
vyh 1 asuj e, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území 848506
Poproí, obec: 521 892 Poproč, okres: 806 Košice - okolie vedených Okresným úradom Košice -
okolie, katastrábiym odborom:
* na liste vlastníctva číslo 1067, ako parcely registra "C":
- parcelné Číslo 2476, výmera: 765 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
čo je vedené na liste vlastníctva pod Bl Rímskokatolícka cirkev, famosť PoproČ v celosti, ktorú
nadobudla tituhni: titl. KZEN - 607/90, žiadosť o zmenu názvu podľa Z 430/04 - PVZ - 50/04,

<

žiadosť o zápis budov, potvrdenia OcÚ zo dňa 23.06.2000 (slovami: dvadsiateho tretieho júna
dvetisíc) o pridelení súp. císel - Z 244/05 - PVZ - 48/05. Z 693/09 - žiadosť o zápis nehnuteľnosti
podľa pozkn.vl.č.1205 aGP: 7/2009 - č.z. 135/09. f.ft

1.3. Na základe Geometrického plánu na zameranie parc.č. 1329/2, číslo plánu 60/2015,
katastrálne územie Poproč, obec PoproÍ, okres Košice - okolie vyhotoveného dňa 09.09.2015
(slovami: deviateho sqrtembra dvetisícpätnásť), úradne overeného Okresným úradom Košice -
okolie, katastrálnym odborom dňa 01.10.2015 (slovami: prvého októbra dvetísícpätnásť) pod

2číslom 225/2015, bola od parcely č. 2504/1 (pôvodná vymera 2943 nť) vedenej na liste \
2vlastníctva číslo 1190 oddelená výmera vo veľkostí 42 m pre katastrálne územie Poproč k

parcele č. 1329/2 (pôvodná výmera 679 m2) vedenej na liste vlastníctva číslo 2607, t.j.:
2- parcelné číslo 1329/2, výmera po zameraní: 721 m , druh pozemku: zastavané plochy

a nádvoria, ktorá je predmctom zámeny podľa tejto zmluvy (v ďalšom texte aj "zamieňané
nehnuteľnosti"),

2- parcela číslo 2504/1, výmera po zameraní: 2901 m , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria
vedená na liste vlastníctva číslo 1190.
- Geometrický plán na zameranie parc.č. 1329/2, Číslo plánu 60/2015, katastrálne územie Poproč,
obec Poproč, okres KoŠice - okolie, úradne overený Okresným úradom Košice - okolie,
katastrálnym odborom dňa 01.10.2015 (slovami: prvého októbra dvetísícpätnásť) pod číslom
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225/2015 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako príloha 4.

u.
Prevod/zámena nehnuteľností

<

2.1. Účastník zmluvy v 1. rade zastúpený starostom obce a úcastník zmluvy v 2. rade zastúpený
štatutámym zástupcom famosti Poproč sa dohodli na tom, žesi zamieňajú nehnuteľnosti
opísané a špecifikované v článku I. ta k t o:

2.1.1. Obec Poproč ako účastník zmluvy v 1. rade nadobudne do výlucného
vlastníctva nasledovnú nehnuteľnosť v katastrálnom území 848 506 Poproc, obec: 521 892
Poproč, okres: 806 KoŠice - okolie:

2* parcelu císlo 2476 vo výmere 765 m , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vedenú
na liste vlastníctva číslo 1067.

^ 2.1.2. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poproc ako úcastník zmluvy v 2. rade
nadobudne do výlučného vlastníctva nasledovné nehnuteľnosti v katastrálnom území
848 506 Poproč, obec: 521 892 Poproč, okres: 806 Košice - okolie:

2* parcelu číslo 1329/1, výmera: 44 m , druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
(Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 1329/1 Je evidovaný na liste vlastníctva číslo
1067), vedenú na liste vlastníctva číslo 2607, ako parcela registra "C";

na základe Geometrického plánu na zameranie parc. c. 1329/2, číslo plánu 60/2015,
katastrálne územie Poproč, obec Poproč, okres Košice - okolie vyhotoveného dňa 09.09.2015
(slovami: deviateho septembra dvetisícpätnásť), úradne overeného Okresným úradom Kosice -
okolie, katastrálnym odborom dňa 01.10.2015 (slovami: prvého októbra dvetísícpätnásť) pod

2číslom 225/2015, bola od parcely č. 2504/1 (pôvodná výmera 2943 mz) vedenej na liste
2vlastníctva číslo 1190 oddelená výmera vo veľkostí 42 m pre katastrálne územie Poproč k

2parcele č. 1329/2 (pôvodná výmera 679 m ) vedenej na liste vlastníctva číslo 2607, tj.:
2* parcelu císlo 1329/2, výmera po zameraní: 721 m , druh pozemku: zastavané plochy

a nádvoria.

<b m.

Právny a technický stav
<

3.1. Účastníci zmluvy v 1. av2. rade vyhlasujú, že ručia za právny stav zamieňaných
nehnuteľností a vyhlasujú, že na zamieňaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné
bremená, okrem zákonných vecných bremien zapísaných na liste vlastaíctva 1190 v katastráhiom
území Poproč, obec Poproč, okres Košice - okolie, ťarchy alebo práva tretích osôb, ktoré by
obmedzovali zmluvnú voľnosť a výkon vlastníckeho práva zmluvných strán.

<

3.2. Účastníci zmluvy v 1. av 2. rade vyhlasujú, že:
a) zamieňané nehnuteľnosti nepreviedli 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 im známe také chyby a poškodenia zamieňaných nehnuteľností, na ktoré by mali
druhú zmluvnú stranu osobitne upozomiť,
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c) kzamieňaným nehnuteľnostiam sú vysporiadané dane apoplatky kpríslušnému
správcovi dane,

d) na zamieňaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne práva tretích osôb.
r_

3.3. Účastníci zmluvy v 1. av 2. rade vyhlasujú, že stav zamieňaných nehnuteľností, je im dobre
známy, a tento v celom rozsahu akceptujú.

IV.

Vzájomné vyrovnanie
/

4.1. ÚČastníci zmluvy v 1. a 2. rade sa dohodli na tom, že z titulu vzájomného vyrovnania si
nebudú vyplácať nič a po vykonaní výmeny budú účastníci úplne vyrovnaní a nebudú mať voči
sebe navzájom v súvislosti s touto zámennou zmluvou žiadne ďalšie nároky.

V. ^
Osobitné ustanovenia

5.1. Náklady: Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky resp. náklady spojené stouto
zámennou zmluvou (správne poplatky v súvislosti s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností, náklady spojené s vypracovaním zmluvnej dokumentácie a pod.) znáša
účastník zmluvy v 1. rade.

5.2. Dorucovanie písomnosti: Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy úcastníkov
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti sa považujú za doruČené dňom ich prevzatia druhou
zmluvnou stranou. Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia
písomností alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi zdôvodu neprevzatia príjemctím
vstanovenej lehote.

VI.

Schválenie zámeny pozemkov
6.1. Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa 14.12.2015 (slovami:
štmásteho decembra dvetisícpätnásť) prijalo uznesenie Č. A.9/2.g./2015, ktoiým schválilo zámenu

^í

pozemkov pre vysporiadanie pozemkov pod miestnou kaplnkou (Ružencovej Panny Márie),
2konkrétne zámenu parcely C-KN č. 2476 vo výmere 765 m , druh pozemku: zastavané plochy

anádvoria, zapísanú na LV č. 1067 vo vlastníctve famosti, na ktorej sa nachádza miestna
2v

komunikácia Skolská, za parcely C č. 1329/1 vo výmere 44 m a parc. č. 1329/2 vo výmere 721
2 2m , spolu 765 m (podľa GP č. 60/2015, zo dňa 09.09.2015 vypracovaného Ivanom Popovicsom

a úradne overeného Okresným úradom KoŠice - okolie, katastráhiy odbor, pracovisko Moldava
nad Bodvou podľa § 9 zákona NR SR. č. 215/1995 Z.z. ogeodézii akartografii, pod číslom
225/2015 dňa 01.10.2015, obe zapísané na LV 2607 vo vlastníctve obce PoproČ, na základe
žiadosti RKC - famosť Poproč, Kostolná 47, Poproč zo dňa 31.08.2015 (slovami: tridsiateho
prvého augusta dvetisícpätnásť).

Uznesenie Obecného zastupiteľstva vPoproči č. 9/2015 zo dňa 14.12.2015 (slovami:
štmásteho decembra dvetisícpätnásť) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako
príloha 5.
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VII.

Oprava chýb v písaní
<

7.1. ÚČastníci súhlasia s tým, aby prípadnú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmú
nesprávnosť, notár opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice podľa § 43 ods. 2
zákona číslo 323/1992 Zb. v znení neskorŠích predpisov.

VIII.
Záverečné ustanovenia

8.1. Táto zámenná zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a udelenim
písomného súhlasu štatutámeho zástupcu Rímskokatolíckej cirkvi, biskupstvo Rožňava, ktoré je
zriaďovateľom účastníka zmluvy v 2. rade. Keďže ide o povinne zverejňovanú zmluvu podľa1

príslušných ustanovení zákona Č. 21 1/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infonnáciám a o zmene
^ a doplnení niektor^ch zákonov (zákon o slobode infonnácií) v platnom znení, úcinnosť

nadobúda táto zámenná zmluva dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s
r_

ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Učastníci nadobudnú
prevádzané nehnuteľnosti do svojho vlastníctva dňom právoplatného rozhodnutia príslušného

r_

katastráhieho odbom o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Učinky
vkladu vlastníckeho práva nastanú dňom jeho povolenia do katastra nehnuteľností.

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
nehnuteľností a zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa osobitného zákona.

8.3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniamí Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, do ktorých sa pri plnení tejto zámennej
zmluvy dostanú, budú riešené predovšetkým dohodou. Ak nodôjde k dohode platí, že spory budú
rozhodované príslušným súdom.

8.4. Zmluva sa vydáva v piatich rovnopisoch, a to dva rovnopisy pre Okresný úrad Košice-
okolie, Katastrálny odbor, jeden rovnopis pre účastnÍka zmluvy v 1. rade, jeden rovnopis pre
účastníka zmluvy v 2. rade ajeden pre RKC, biskupstvo Rožňava.

Otomto právnom úkone som notársku zápisnicu napísala, účastníci vzastúpení osobami
oprávnenými konať si ju predo mnou doslovne prečítali, ako úplnu a správnu schválili a na znak
súhlasu sjej obsahom predo mnou vlastnoručne podpísali.
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D. a. h.

Úcastníci: Notár:<

Obec Poproč, zastúpená starostom obce
v

Ing. Štefan Jaklovský, v.r. v

Odtlačok úradnej pečate s erbovým znakom Obce Poproč v strede a textom OBEC POPROC,
Slovenská rqmblika, 2.
Rímskokatolícka cirkev, famosť Poproč, zastúpená štatutámym zástupcom famosti Poproč:

v

Mgr. Štefan Kuruc, PhD., v.r.
Odtlačok úradnej pečate s krfžom v sfede a textom RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV, famosť

POPROČ.
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 so
šesťstranovým prvopisom notárskej zápisnice napísanej na Notárskom úrade JUDr. Dagmar
Lukáčiovej, notára so sídlom v Košiciach, Skladná 38 a uschovanej tamtiež v zbierke notárskych
zápisníc pod číslom N 10/2016, Nz 8248/2016.
V Košiciach dňa 09. marca 2016.

JUDr. Dagmar Lukagi /

notá'^R LU^ä ^
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Obec P O PRO C, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 9/2015 zo dňa 14.12.2015

Obecné zastupiteľstvo vPoproci na svojom plánovanom zasadnutí dňa
14.12.2015 prijalo uznesenie č. A.9/2.g./2015, ktorým sa

schvaľuje

výmenu pozemkov pre vysporiadanie pozemkov pod miestnou kaplnkou, konkrétne výmenu
2

parcely C č. 2476 vo výmere 765 m , zapísanú na LV 1067, vo vlastníctve famosti, na ktorej
2sa nachádza miestna komunikácia Skolská, za parcely C č. 1329/1 vo výmere 44 m a parc. Č.

2 ?~/-:^1329/2 vo výmere 721 mz, spolu 765 mz (podľa GP č. 60/2015 zo ďäa 9.9.2015,1

vypracovaného Ivanom Popovicsom a úradne overeného Okresným úradom KoŠice - okolie,
katastrálny odbor, pracovisko Moldava n/Bodvou, podľa § 9 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z.
o geodézii a kartografíi, pod číslom 225/2015 dňa 1.10.2015), obe zapísané na LV 2607 vo
vlastaíctve obce PoproČ, na základe žiadosti RKC famosť Poproč, Kostolná 47, Poproč, zo
dňa 31.8.2015.
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Z celkového počtu 9 (devät*) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 7 (sedem) poslancov.

Hlasovanie:

PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie

Ing. Branislav Hanko za takéto uznesenie
Jozef Harčarik za takéto uznesenie
Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. Dajána Spegárová zdržala sa hlasovania
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

VPoproči, dňa 15.12.2015

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková
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VÝKA2 VÝMER

Doterajší stav Zm eny N ový stav
Číslo

Druh
Výmera k od Výmera Vlastnik,sr Druh Dieľ Čfslo pozemkua 2parcely parcele m parcely m (iná opräv. osoba)

ďS pozemku čislo parcelyčislo čislo adresa, (sfdlo)
2 2PK KN ha m ha m kódLV

Síavprávnyj'e totozný s registram
CKN

i]90 2504/3 2943 zast.pl. 2504/1 2901 zasí.pl. Obec Poproč
22

Í607 1329/2 679 zast-pl. 1329/2 721 zasí.pf. cfetto

18
I**^

3622 3622^ghl:

Legenda: kódspósobu vyuzivania 18' Pozemok, na ktoromje íSvor
22 - Pozemok" na kloromje posíavená inzinierska stavba - cestná, miesína a účelová komvnikácia, lesná

cesta, potná cesta, chodnik, nefvyté parkov'vsko a ích súcastí
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Geometrický plán je podkladom na prävne úkony, ketf údaje doterajSieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údaj'mi platných výpisov z kafasfra nehnufefhostf

!'
Vyŕiotovtef Kra) Okres Obec

Košický Košíce ofcolíe Poproč
Popovics Ivan Geodézia-Kras Kat. Číslo Mapový

list č.Budovatefov 22 územie Pqproč plénu 60/2015 Ge/nŕca 3-9/41

045 01 Moldava nad Bodvou
r y

GEOMETRICKY PLAN n^^nlep.rc.c. 1329/2IČO; 37016610

Vyhotovi Autorizačne overil Uradne overil lag, Silvia SZALAYOVAMeno:

Dfta: Meno: Dňa: -"Lií.ľ- ^, Meno: Dfta: Cislo:Iŕ
** ,'ďfľ J*u-h ^ť

^Stä9.9.2015 Ivan Popovics ^.tä '.^ng. V. Jakub PhD.
< y^/ŕ?. w^ 22^72cŕr

->

..h
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Nové hranice boli v prírode označené NétKitii^m^rwnQpf^^d|ipy^ä^dpisam Uradne^rerené P?^^.?'15äilianaif^,!?,6?^c 215/1995^ JGiO "^ 7.3.J ^T;

.^ ..-^"^
^že/ez.rórifam' ,1, t 1.1_ TK*T(A*"k <* ^HS^,.V.,-T ÍL: ^

.<AH .^.

Záznam podrobného merania (meracský náért) c. r.í -.íí ŕ**. ;'-
tol ?.-. i"ť

^X-^$4'.*^ u Wi^
JĽ?.. ^: w1129 ^f ľ

SCsraämcs bodov oznaŕenjŕch ŕi'slsmf a ostatné mersŕské údqe sú
utožené vo vSeobecnej dolaimentécii
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