
Obec PoproČ
Obecný úrad Poproí, Školská 2. 044 24 Poproč

Sp. zn.: OcÚ-Í-760/2016

Zápis v spise
V súlade sust. § 5a ods, 5 zák. ô. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k

iafonnáciám a o zmene a doplnem mekhných zákonov (zákon o slobode mfiam&ď) v znenl
ncskoräích predpisov som ako povereaý zamestaanec obce Poproé zvcrejnila dňa
3.10.2016 na webovom sídle obce Poproô

dodatok í. 1 k zmluve, sp. zn" OcÚ -S- 760/2016

uzatvorený dňa 3.10.2016

účinný odo dňa ; 4.10, 2016

zmluvnértrany:

L/ObccPoproÍ

ŠkolAá2,04424Popioí

zastúpeDáfag.ŠtefiBtomJaklovským starostom obce
a

1J Hetena Kotuláková

Lipová7,04424 PoproČ

Prcdmet zmluvy:

fiprava ä. IV. - Platnosť a úCinnosť kúpaej zmluvy zo dňa 23.8^016.
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Clánok L ./1

Zmluvné strany
r r_

PREDAVAJUCI:
y

OBEC POPROC

Obecný úrad PoproČ
v

Skolská 2, 044 24 POPROČ
v. ŕ.

v zastúpení: Ing. Stefan JAKLOVSKÝ - starosta obce
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 0404770001/5600
v

ICO: 00324639

(ďalej ako predávajúci)
r.

KUPUJUCI:
f f

Helena KOTULÁKOVÁ, rod. Hiľovská
dátumnarodenia:

rodné číslo:

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

f

Mení a dopÍňa sa Čl. IV. Platnosť a účinnosť kúpnej zmluvy. Článok IV. znie:
v

ClánokFV.

Platnosť a účinnosť kúpnej zmluvy

1. Kúpnazmluvanadobúda účinnosť dňomnasledujúcimpodnijej zverejnenia.
2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje vsúlade so zákonom č. 211/2000 Z. z., o slobodnom

prístupe kinformáciám aozmene adoplnení niektorych zákonov (zákon oslobode
informácií) v znení neskorŠích predpisov.

3. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy na webovom sídle obce Poproč
www.poproc.sk.

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

5. Kupujúci vyhlasuje, že stav kupovanej nehnuteľnostíje mu známy a v tomto staveju kupuje.
6. Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, dlhy, vecné

bremená anÍ iné právne povinnosti, predmet kúpy nebol prenechaný do nájmu tretím osobám
a k predmetu kúpy neexistujú žiadne iné práva tretích osôb.

Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy ostávajú nezmenené.

V Poproči, dňa: j, ^O - ČÚ/Í^

Predávajúci: Kupujuci:

^ 3 ^L /,
^w.0Q ^

^h^'
^ ^ ľ7^

c

lŕ v

g. Stefan JAKLOVS ^ tt) Helena KOTULÁKOVÁ
? f

oW ŕ- .tŕ
starosta obce ^ ť? I-

% -%
:^^ ^

-te 1
^ *.


