
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

Sp.zn.:S-385/2016

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

infonnáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zakon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverej nila dňa
29.4.2016 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu sp. zn.: S- 385/2016

uzatvoren dňa 28.4.2016

účinný odo dňa : 30. 4.2016

zmluvné strany:

1./ Obec PoproČ
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Milk-Agro spol. s.r.o.

Čapajevova36,Prešov

Predmet zmluvy:

kúpna zmluva - časť parcely Č. 2481/2 vo výmere 26,349 m2 zapísanú na LV č. 190

V Poproči, dňa 29.4.2016
°bec POPROČ
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Sko(ská2,0^4'24loo'p^Č
/

Eva Betíková

zamestnanec obce^poverený zverejňovaní
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^:-XÉuzatvorená podľa ustanovení §588 anasl. Občianskeho zákormíka
E: .0=.

(ďalejlenzmluva)

I. Zmluvné strany

Predávajúci:
*

Obchodné meno: Obec Poproč
v

Sídlo: Skolská2,04424Poproč
v

ICO: 00324639 f

v

DICO: 2020746189
v

Konajúc prostredníctvom: Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce
(ďalej ako " predávajúci")

a

Kupujúci:
Obchodné meno: MILK-AGRO, spol. s r.o.

v

Sídlo: Capajevova 36, 080 46 Prešov, Slovenská republika
v

ICO: 17147786
v t

DIC: 2020518962
IČ DPH: SK2020518962

v

Bank. spoj.: CSOB, a.s. Prešov
v

C.ú.: 8010-0113310013/7500,
IBAN: SK4775000080100113310013
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

J

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,
VložkačÍslo: 309/P

Konajúc prostredníctvom: Ing. Jozef Kundrát, konateľ spolocnosti
(ďalej ako " kupujúci")

uzatvorili túto kúpnu zmluvu :

II. Predmet zmluvy

1. Predávajúci vyhlasuje, žeje výlučným vlastníkom nehnuteľnosti (spoluvlastnícky podiel l/l)
toho času zapísanej na LV č. 1190 kat. úz. Poproč, a to:

- parcely registra C KN í. 2481/2 o výmere 26.349 m2, druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria (ďalej ako "parcela registra C KN č. 2481/2").

2. Geometrickým plánom č. 17/2016 vyhotoviteľa Ing. Mariána Kovalčíka, Októbrová 40 i

PreŠov, ICO: 10742794, zo dňa 10.03.2016, autorizačne overeným Ing. Andrejom Lelkom dňa



15.03.2016 a úradne overeným Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom, Ing. Silviou
Szalayovou dňa 21.03.2016 pod 71/2016, došlo k oddeleniu časti z parcely registra C KN č.
2481/2, a to o "novovytvorenú" parcelu registra C KN č. 2481/13 o výmere 26 m2,
zastavané plochy a nádvoria, a teda doŠlo k zmenšeniu výmery parcely registra C KN Č. 2481/2
z pôvodnej výmery 26.349 m2 na výmeru 26.323 m2.

3. Predávajúci týmto predáva a kupujúci týmto kupuje do svojho výlučného vlastníctva
(spoluvlastnícky podiel l/l) ) "novovytyorenú" parcelu registra C KN é. 2481/13 o výmere 26
m2, zastavané plochy a nádvoria, bližšie popísanú v bode 2 tohto článku (ďalej ako "predmet
prevodu").

4. Predávajúci vyhlasuje, že predaj predmetu prevodu je z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo trojpätinovou väčšmou všetkých poslancov. Zároveň
predávajúci vyhlasuje, že boli splnené- všetky potoienky vyžadované k priamemu predaju
zákonom Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

III. Kúpna cena

1. Predávajúci predáva kupujúcemu preďmet prevodu, za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo
výške 520,- EUR (slovom : päťstodvadsať eur).

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť celú kúpnu cenu vo výške 520,- EUR ( slovom : päťstodvadsať
eur), v prospech účtu predávajúceho, vedený v Prima banke Slovensko, a.s.,
IBAN : SK07 5600 0000 0004 0477 0001, a to do 7 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy.

w

IV. Tarchy*

1. Predávajúci potvrdzuje, že na predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ani
záložné práva. <

J

V. Nadobudnutie vlastníctva

1. Kupujúci nadobudne vlastmctvo k predmetu prevodu vkladom do katastra nehnuteľností na
Okresnom úrade Košice, odbor katastrálňy, a to do svojho výlučného vlastníctva.

f

2. Učastníci tejto zmluvy sa dohodli, že kupujúci je oprávnený samostatne podpísať a podať
návrh na vklad vlastníckeho práva na Okresnom úrade Košice, odbor katastráhiy.

3. Poplatky spojené s vkladom vlastníctva do katastra nehnuteľností zaplatí kupujúci.

4. Predávajúci týmto sphiomocňuje kupujúceho, aby ho tento zastúpil prí všetkých právnych
úkonoch v správnom konaní pred Okresným úradom KoŠÍce, katastrálnym odborom, pri
prípadnej oprave chýb v písaiú, počítaní a iných zrejmých nesprávnosti uvedených v tejto
zmluve alebo v návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

5. Predávajúci a kupujúci vyhlasujú, že starosta obce, ktorýkoľvek poslanec obecného
zastupiteľstva, štatutámy orgán alebo člen štatutámeho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo
založenej obcou, prednosta obecného úradu, ktorýkoľvek zamesbianec obce, hlavný kontrolór



obce, ako ani blízke osoby uvedených osôb rúe sú u kupujúceho zakladateľom, vlastníkom
obchodného podielu, Štatutámym orgánom alebo členom štatutámeho orgánu, členom
riadiaceho, výkonného alebo dozomého orgánu.

VI. Záverečné ustanovenia
/

1. UČastníci spoločne vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a táto kúpna
zmluvaje urobená v predpísanej fonne.

f

2. Učastníci prehlasujú, že túto kúpnu zmluvu uzatvárajú dobrovoľne, bez akejkoľvek tiesne a
nátlaku a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju
vlastnomčne podpisuJú.

3. V súlade s § 5a zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infonnáciám, táto
zmluvaje povinne zverejňovanou. Zmluva nadobúda platnosť dňomjej podpísania oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán a úČinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka).

4. Táto kúpna zmluvaje vyhotovená v 4 exemplároch, aby k návrhu na vklad vlastníckeho práva
boli pripojené 2-tieto kúpne zmluvy a predávajúci si ponechal jedno vyhotovenie a kupujúci
jednovyhotovenie.

f

5. Učastníci berú na vedomie, že akékoľvek doplnky alebo zmeny tejto kúpnej zmluvy, je možné
urobiť len na základe písomných a očíslovaných dodatkov ku kúpnej zmluve, ktoré musia byt'
podpísané oboma zmluvnými stranami.

VPrešove,dňa 28.4.2016

Predávajúci: Kupujúci:



Výkaz výmer
Doterajší stav Zmeny Nový stav

Čísto D k od Druh VfastníkVýmeraj čísio ivyme^ pozemkuDmh
Pk.vl. Parcely parcele m2 parcely m2 (Íná opráv.osoba)

d pozemku parcelye
číslo číslo adresa, (sídlo}LV Pk KN ha m2 ha m2 Kód

!642.

Stav právnyje totožný s registrom C KN

Wŕ

1190 2481/2 634S|zastav. plocha 2481/2 2 6323 zastav. plocha doterajš
22

2481/13 26 zastav. ploctia MILK-AGROspols.r.o.
22 Čapajevová36,Prešov

Spolu : 2 634 634$

Legenda:)

Kód spôsobu využivania 22 - Pozemok na ktorom je postavená inžinierska stevba - cestná, miestna a úcelová komunikáda, lesná cesta, poftiá
cesta. chodník, nekryté parkovisko a ich súôasti+
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Geometrický plánje poclkladom na právne úkony, ked' údaje doterajšieho stavu výkazu výmer su zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehRuteľností,
Vyhotoviteľ Kraj Okres Obec

Košický Košiee - okolie PoproC
Geodet kancelária

Kat. ČNo Mäpový Gchuca 3-9/43Ing. Kovalčik Marián územie Poproč plánu 17/2016 listí.

Októbrová 40,PreŠov
r r

GEOMETRICKY PLAN "> odddenie parcdy p.^81/13tel.:0903 / 619748
ICO : 10742794

/

Uradne overil
Vyhotovil Autorizaíne overil Ing. Silvia SZALAYOVÁMeno:

Dňa: Meno: Dňa: Meno: Dňa: Číslo:
2.20Í /o' 03,' Z^6 Ing.Marián Kovalfiík fy^ Ď^.. ?. Ing.Lelko Andrej Z/.ŕ?J ^f/TcfG

Nové hranice boU v prirode oznaôeaé Náležitosfa; tepj* vedá predpisom ^^^^De^^j^ál^^^R  .215/1995kov.rórkami, obrubnikom ^A* 23S ^í f i\ /,
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údaje sú uložené vo vSeobecnej dokumentácii ^. .^..^. ,/
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