
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 PoproČ
/ v

Sp.zn.:OcU-S-689/2016

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

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode infonnácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
23.8.2016 na webovom sídle obce Poproč:

r_ v

zmluvu, sp. zn.: OcU -S- 689/2016

uzaťvorenú dňa 23.8.2016

úcinnú odo dňa : 24.8. 2016

zmluvné strany

1./ Obec Poproč
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Helena Kotuláková

Lipová 7, 044 24 Poproč

Predmet zmluvy:

2kúpna zmluva - pozemok parc. č. KNE 4024/3 ovýmere 166 m
zapísaná na LV 2067.

v

Obec POPROČ
Obecný úrad PopročV Poproči, dňa 23.8.2016 usek Obecného úradu

tí

Školská 2, 0^4 24 Poproč
^i

i

Eva Béhková

zamestnanec obce/^overený zverejňovaní



r

KUPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

ČIánok I.
Zmluvné strany

r r_

PREDÁVAJUCI:
v

OBEC POPROČ
Obecný úrad Poproc

v v

Skolská 2, 044 24 POPROČ
v r

v zastúpení: Ing. Štefan JAKLOVSKÝ - starosía obce
bankové spojeníe: Prima banka Slovensko a.s.

číslo účtu: 0404770001/5600
v

ICO: 00324639
(ďalej ako predávajúci)

r_

KUPUJUCI:
r /

Helena KOTULÁKOVÁ, rod. HU'ovská
dátum narodenia: 14.2.1951

bytom: Lipová 7, 044 24 Poproč
(ďalej ako kupujúci)

y

CIánokIL

Predmet zmluvy

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Poproč, LV 2607 - pozemku
- parcela č. KNE 4024/3 o výmere 166 m2 omá pôda.

2. Predávajúci predáva Časť z pozemku - parcela č. KNE 4024/3 ako diel 7 o výmere
119 m2 ako novovytvorenú parcelu č. KNC 279/4 o výmere 119 m2 - záhrada, ktorý
bol zameraný geometrickým plánom č. 22/2016 zo dňa 8.3.2016 vypracovanom
geodetom Ing. Miroslavom Gladišom a kupujúci kupuje túto nehnuteľnosť do
výlučného vlastnictva.

v

ClánokIU.

Kúpna cena a splatnosť

1. PredávajúcÍ predáva a kupujuukupuje nehnuteľnosť uvedenú v článku II. tejto
zmluvy za kúpnu cenu 436,73  , slovom: Štyristotoidsaťšesť eur 73/100 centov.
Majetkový prevod bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Poproč uznesením č.
3/2014 zo dňa 20.6.2014 a uznesením č. 3/2016 zo dňa 18.4.2016. Na predmetnú
nehnuteľnosť bol spracovaný znalecký posudok č. 06/2014 zo dňa 6.4.2014
vypračovaný znalcom Ing. Matejom Stykom, Košice.

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu poštovou poukážkou, a to
v dvoch splátkach nasledovným spôsobom:
. prvú splátku vo výske 200,00   pri podpise kúpnej zmluvy,

druhú splátku vo výške 236,73   do 31.12.2016 poštovou poukážkou..



2.
v

ClánokIV.

Platnosť účinnosť kúpnej zmluvy

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.

2. Vlastnícke právo k prevádzanej nehnuteľnosti kupujúci nadobudne povolením vkladu
do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad do katastra podá kupujúci.

3. Kupujúci vyhlasuje, že stav kupovanej nehnuteľnostije mu známy a v tomto staveju
kupuje.

4. Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, dlhy,
vecné bremená ani iné právne povinnosti, predmet kúpy nebol prenechaný do nájmu
tretím osobám a k predmetu kúpy neexistujú žiadne iné práva tretích osôb.

v

ClánokV.
Záverecné ustanovenia

1. Zmluvu možno meniť len písomnými dodatkami, podpísanými oboma zmluvnými
<

stranami. t

2. Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, nie
v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok. Obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpisujú.
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Obec P OPR O C, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 3/2014 zo dňa 20.6.2014

Obecné zastupiteľstvo v Poproči na svojom riadnom zasadnutí dňa
20.6.2014 prijalo uznesenie č. A.3/2.Í./2014, ktorým

schvaľuje

prevod majetku obce Poproč zdôvodu hodného osobitného zreteľa, konkrétne
pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Pqproč, zapísaný na LV č. 1190, p.č.

i279, časť 4024 - neknihovaná, vo výmere 119 m , kde je uvedená parcela vedená ako
časť parcely reg. "CKN" č. 279 - záhrada ato podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 436,73   v zmysle
znaleckého posudku zo dňa 6.4.2014, vypracovaného znalcom Ing. Matejom Stykom.
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VPoproči, dňa 27.6.2014

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková ^'y^
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Obec P O PRO C, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 3/2014 zo dňa 20.6.2014

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom riadnom zasaáiutí dňa
20.6.2014 prijalo uznesenie č. A.3/3.a./2014, ktorým

poveruje

starostu obce k podpísaniu zmluvy s p. Helenou Kotulákovou, bytom Poproč, Lipová 7
o prevode majetku obce Poproč, konkrétne o prevode pozemku nachádzajúceho sa
vobci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, p.č. 279, časť 4024 -

2neknihovaná, vo výmere 119 m , kde je uvedená parcela vedená ako časť parcely reg.
"CKN" č. 279 záhrada.
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VPoproči, dňa 27.6.2014

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková %^^'^ŕ
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Obec P OPR O C, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 3/2016 zodňa 18.4.2016

Obecné zastupiteľstvo vPoproČi na svojom plánovanom zasadnutí dňa
18.4.2016 prijalo uznesenie č. A.3/2.d./2016, ktorým

schvaľuje

v súlade s vykonanou ROEP v obci Poproč, doplnenie uznesenia č. A.3/2.f/2014 zo
dňa 20.6.2014 v prečíslovaní uvedených parciel takto:
pozemok zapísaný na LV č. 1190 parc. č. 279, Časť 4024 - neknihovaná vo výmere

2119 m2, ako časť parcely reg. "CKN" č. 279 - záhrada
prečíslovať na pozemok zapísaný na LV Č. 2607 vo výmere 119 m2, ako časť parcely
KNE č. 4024/3 zapísanej podľa Geometrického plánu č. 22/2016 zo dňa 8.3.2016
yypracovaného geodetom Miroslavom Gladišom.
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Ing. S^jéfan Jaklov
JfK ^

tarosta obce.s^

Z celkového počtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 7 (sedem) poslancov.

Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková za takéto uznesenie
Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie

Jozef Harčarik za takéto uznesenie
Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
v

Mgr. Dajána Spegárová za takéto uznesenie
Bc. Iveta Vincová za takéto uznesenie

VPoproci, dňa 19.4.2016

Za správnosť vyhotovema: Eva Benková


