
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproé
v

sp. zn.: OcU-S-95/2017
č. zaznamu: 95/2017-003u r

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

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zvercjnila dňa
21.3.2017 na webovom sídle obce Poproč:

zmluvu sp. zn.: OcU-Š-95/2017, č. záznamu: 95/2017-002

uzatvorenú dňa 20.3.2017

úcinnú odo dňa: 22.3.2017

zmluvné strany:

1./ObecPoproc
v

Skolská 2, 044 24 Poproč
v

zastópená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., Ing. Jánom Mihókom a

RNDr. Boženou Mihókovou

obaja bytom Poproč, Oľšavská 3 1

Predmet zmluvy:
notárskazápisnica-kúpnazmluva-predajnehnuteľnéhomajetku parc.č. 1512/1

2vo výmere 124 nŕ-, k.ú. Poproč, zapísanú na LV č1190.

obecp^Roč
teLur^%c

VPoproči, dňa 21.3.2017 ^^^^If

skolská2^%

Eva Beríková

zamestnanec obce póverený zverejňovaním
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NCRls 9324/2017

Osvedčený odpis
Notárska zápisnica

napísaná dňa 20.03.2017 (slovami: dvadsiateho marca dvetisícsedemnást*) na Notárskom úrade
v Košiciach, notárom JUDr. Dagmar Lukáčiovou.

Dostavila som saja, JUDr. Dagmar LukáČiová, notár so sídlom v Kosiciach, Skladná 38, do
ť

sídla Obecného úraáu Poproč, na adresu Skolská 2 v Poproči, pred účastníkov:

v tí

Obec Poproč, adresa sídla: Školská 2, 044 24 Poproč, IČO: 00 324 639,
v zastúpení starostom obce:
Ing. Štefan Jaklovský, dátum narodenia: rodné číslo: bytom Poproč,

číslo OP:
ŕ^ ktorý svoju osobnú totožnosť a oprávnenie konať v mene účastníka zákonným spôsobom -

občianskym preukazom a Osvedčením Miestnej volebnej komisie vPoproči zo dňa 17.11.2014
(slovami: sedemnásteho novembra dvetisícŠtmásť), ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
notárskej zápisnice ako príloha 1 preukázal a vyhlásil, že na právne úkonyje spôsobilý,
v ďalšom texte aj ako predávajúci

a

Ing. Ján Mihók rod. Mihók, dátum narodenia: rodné Číslo:

trvale bytom: Poproč, občan Slovenskej rcpubliky, Číslo OP: a

manželka,
RNDr. Božena Mihóková rod. Haková, dátum narodenia: rodné císlo:

trvale bytom: Poproč, občan Slovenskej republiky, čÍslo OP:
-*

<
vďalšomtexteajako kupujúci,
v ďalšom texte spoloČne aj ako zmluvné strany.

Kupujúci svoju osobnú totožnosť preukázali zákonnýtn spôsobom - občianskymi preukazmi a-i vyhlásili, že na právne úkony sú spôsobilí.to^

Pritonmí úČastníci vyhlásili, že tento právny úkon robia slobodne, vážne, určito,
zrozumiteľne, nie v tiesní a za nápadne neyýhodných podnúenok a v predpísanej forme.

Prítomný starosta Obce Poproč za predávajúceho a kupujúci ma požiadali, aby som v súlade
sust. § 588 anasl. Občianskeho zákonníka vplatnom zneiú do tejto notárskej zápisnice spísala
túto:

Kúpnu zmluvu
I.

Predmet zmluvy
^

1.1. Predávajúci v zastúpení starostom obce Ing. Stefanom Jaklovským vyhl asuj e , že je
výluČným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území: 848506 Poproč, obec 521 892
Poproč, okres 806 Košice - okolie, zapísaných na:
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* liste vlastníctva číslo 1190, ako parcely registra "E":
parcelné číslo 456/100, výmera 537 m2, druh pozemku: omá pôda,

w w

co je vedené na liste vlastníctva pod Bl na Obec Poproč, Školská 2, Poproc, PSČ 044 24 ,
v podiele 1/1 t.j. v celosti.

1.2. Kupujúci vyhlasujú, že sú bezpodielovymi spoluvlastníkmi nehnuteľností v
katastrálnom území: 848 506 Poproc, obec 521 892 Poproč, okres 806 Košice - okolie, ktoré

r_ f /

su zapísane na:
* liste vlastníctva číslo 603, ako parcely registra "C":
parcelné číslo 1513, výmera 870 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
Stavby:
Rodinný dom súpisné Číslo 863, na parcele číslo 1513,
čo je vedené na liste vlastníctva pod B2 na Mihók Ján r. Mihók, Ing. a Božena Mihóková r. y>
Haková, v podiele 1/1 t.j. v celosti. \

1.3. Predmetom tejto zmluvy sú nehnuteľnosti podľa Gcometrickeho plánu císlo
43/2016 na majetkoprávne vysporiadanie parc.č. 1512/1 azameranie budovy na parc.č. 1513
vyhotoveného dňa 12.06.2016 (slovami: dvanásteho júna dvetisícšestnásť), úradne overeného
Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom dňa 22.06.2016 (slovami: dvadsiateho
druhéhojúnadvetisícšestnásť) pod číslom 179/2016 (ďalej aj akoGP Č. 43/2016 alebolenGP)
v katastrálnom území: 848506 Poprof, obec 521 892 Poproč, okres 806 Košice - okolie,
zapísané na:
* listc vlastníctva ííslo 1190, a to:
casť parc. č. 456/100, druh pozemku: omá pôda, pozostávajúca z:
* diel c. 1 vo výmcre 124 m2 k novovytvorenej parc.c. 1512/1.

(v ďalšom texte ako "prevádzaná nehnuteľnosť"). -I

J

1.4. Podľa geometrického plánu č. 43/2016, uvedeného a Špecifíkovaného v bode 1.3, sa parcela .
číslo 1513, výmera 870 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
848 506 Poproč, zapísaná na LV č. 603, ktorej bezpodieloyými spoluvlastníkmi sú kupujúci, ŕ

I

rozéleňujeamenitakto: 1

* diel c. 3 od parc.č. 1513 sa oddenila výmera 706 m2 k parc.č. 1512/1 a
* parcelné číslo 1513, výmera 164 m2, druh pozemku: zastavané plochy, (kód spôsobu
užívania: 15 - pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom a kód
druhu stavby: 10 - rodinný dom) a novovytvorená parccla číslo 1512/1, druh pozemku
zastavané plochy (kód spôsobu užívania: 18 - Pozemok, na ktorom je dvor) bude mať vymeru
994 m2 so započítaním * diel c. 1 vo výmere 124 m2 k parc.č. 1512/1.

1.5. Geometrický plán Číslo 43/2016 namajeťkoprávnevysporiadanieparc.c. 1512/1 azameranie
budovynaparc.č. 1513 vyhotovený dňa 12.06.2016 (slovami: dvanástehojúnadvetisícšestnásť).
úradne overený Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnytn odborom
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dna22.06.2016 (slovami: dvadsiateho druhéhojúna dvetisícšestnásť) pod Číslom 179/2016 tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako príloha 2.

II.

Prevod vlastníckeho práva
2.1. Predávajúci Obec PoproČ p red á va prevádzanu nehnuteľnosť uvedenú
a špecifíkovanú včl. I. bode 1.3. tejto kúpnej zmluvy podľa GP č. 43/2016 v celosti t.j. vo
výmere 124 m2 kupujúcim Ing. Jánovi Mihókovi a manželke RNDr. Božene Mihókovej rod.
Hakovej za dohodnutú kúpnu cenu stanovenú v znaleckom posudku, uvedenú včl. III. tejto
kúpnej zmluvy do ich bezpodielového spoluvlastníctva.

2.2. Kupujúci Ing. Ján Mihók a manželka RNDr. Božena MihÓková rod. Haková ku p uj ú/

<J> od predávajúceho Obce PoproČ prevádzanú nehnuteľnosť uvedenú a špecifikovanú v Čl. I.
bode 1.3. tejto kúpnej zmluvy do svojho bezpodielového spoluvlastníctva vcelosti t.j. vo
výmere 124 m2 za dohodnutú kúpnu cenu stanovenú v znaleckom posudku uvedenú v čl. III.
tejto kúpnej zmluvy.

m.

Cena a spôsob jej zaplatenia
3.1. Predávajúci Obec Poproč predáva akupujúci Ing. Ján Mihók amanželka RNDr. Božena
Mihóková rod. Haková kupujú prevádzanú nehnuteľnosť uvedenú a špecifikovanú v čl.I. bode
1.3. tejto notárskej zápisnice so všetkým zákonným pn'slušenstvom, so všetkými právami
a povinnosťami s nimi spojenými do bezpodielového spoluvlastnictva manželov v celosti.

3.2. Dohodnutá kúpna cena za prevádzané nehnuteľnosti bola stanovená podľa znaleckého
posudku číslo 103/2016 zo dňa 12.07.2016 (slovami: dvanásteho júla dvetisícšestnásť),
vypracovaného znalcom Ing. Jurajom Miškovičom, vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
nehnuteľnosti pozostávajúcej zpozemku diel 1 podľa GP Č. 43/2016, k.ú. Poproč, obec Poproč,

d okres Košice - okolie, pre účel prevodu nehnuteľnosti, spolu vo výške 135,00   (slovami:
jednostotridsaťpäť Eur).

3.3. Dohodnutá kúpna cena stanovená vo vysšie špecifíkovanom znaleckom posudku vo výške
135,00   (slovami: jednostotridsaťpäť Eur) bude kupujúcimi uhradená najneskôr do desiatich dní
odo dňa podpisu tejto kúpnej zmluvy ato vhotovosti do pokladne Obecného úradu PoproČ,
Skolská 2, Poproč.

IV.

Právny a technický stav
4.1. Predávajúci ručí za právny stav prevádzaných nehnuteľností asvoje výlučné vlastníctvo a
vyhlasuje, Že na prevádzanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ťarchy alebo
práva tretích osôb, ktoré by obmedzovali zmluvnu voľnosť a výkon vlastníckeho práva
predávajúceho alebo kupujúcich.
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4.2. Predávajúci v zastúpení vyhlasuje a ubezpečuje kupujúcich, že:
a) prevádzanú nehnuteľnosť predávanú touto kúpnou zmluvou nepreviedol 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 mu známe také vady prevádzanej nehnuteľnosti, na ktoré by mal kupujúcich
osobitae upozomiť s

c) k prevádzaným nehnuteľnostiam nie sú uzatvorené žiadne nájomné zmluvy,
d) k prevádzanej nehnuteľnosti sú vysporiadané dane a poplatky k príslušnému správcovi

dane,
e) kprevádzaným nehnuteľnostiam neviaznu žiadne práva tretích osôb, napr. právo

prechodu a pod.

4.3. Kupujúci vyhlasujú, že stav prevádzanej nehnuteľnosti de Íure aj de factoje im dobre známy, <a
a tento v celom rozsahu akceptujú, nakoľko predmetné nehnuteľnosti užívajú. ^

V.
Skutočnosti hodné osobitného zreteľa

5.1. Obecné zastupiteľstvo vPoproČi na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.02.2017 (slovami: 1

dvadsiateho februára dvetisícsedemnásť) prijalo uznesenie č. A.l/2.e./2017 (ďalej len ako č.
1/2017), ktoiým schválilo prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, ods. ?

F

8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci
 

*

PoproČ, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190, parc.č. 1512/1 vo výmere 124 m2 za cenu 135,00  
(slovami: jednostotridsaťpäť Eur) vzmysle znaleckého posudku zo dňa 12.07.2016 (slovami:

ií

dvanásteho júla dvetisícšestnásť) vypracovaného znalcom Ing. Jurajom MiŠkovičom pre Ing.
Jána Mihóka a RNDr. Boženu Mihókovú, obaja bytom Poproč, ;i

5.2. Uznesenie Obecného zastupiteľstva vPoproči Č. 1/2017 zo dňa 20.02.2037 (slovami:
dvadsíateho februára dvetisícsedemnásť) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako
príloha 3.

VI.
t ;

Osobitnc ustanovenia

6.1. Náklady: Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky resp. náklady spojené sprevodom
prevádzanej nehnuteľnosti (správne poplatky v súvislosti s podaníro návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností, náklady spojené s vypracovaním zmluvnej dokumentácie a pod.)
znášajúkupujúci.

6.2. Odstúpenie od zmluvy: K-upujúci majú právo odstúpiť od zmluvy v prípade, že príslušný
okresný úrad, katastrálny odbor zastaví katastrálne konanie alebo zamietne povoliť vklad do
katastra nehnuteľností a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. Toto právo kupujúci nemajú
v prípade, ak bolo konanie o návrhu na povolenie vkladu prerušené z dôvodov, ktoré je možné
zmluvnými stranami opravou zmluvy, dodatkom kzmluve alebo úpravou či doplnením iných
v prípade, ak predávajúci do nadobudnutia vlastníctva kupujúcimi prevádzané nehnuteľnosti
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scudzí, zaťaží alebo dá do užívania tretím osobám. Predávajúci má právo odstúpiť od tejto
zmluvy v prípade, ak kupujúci neuhradia kúpnu cenu vo výške a v lehote, tak ako je to uvedené
a Špecifíkované vcl. III. tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy treba druhej strane oznámiť
písomne. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zmšuje a každý z účastníkov je povinný
vydať druhému všetko, Čo podľa nej dostal. Pri vydávaní sa primerane použije ust. § 560
ObČianskeho zákonníka v platnom znení.

6.3. Dorucovanie písomnosti: PÍsomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy účastníkov
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou
zmluvnou stranou. Písomnosti sa považujú za domčené aj dňom odmietnutia prevzatia
písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielateľovi zdôvodu nq)revzatía príjemcom
v stanovenej lehote.

d>
<

6.4. Učastníci súhlasia s tým, aby prípadnú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmúV

.k

nesprávnosť, notár opravil opravnou doložkou podľa § 43 ods. 2 zákona číslo 323/1992 Zb. v
znení neskorších predpisov.

VII.
Záverecné ustanovenia

7.1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu zmluvnými stranami. Keďže Íde~f

opovinne zverejňovanú zmluvu podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k mformáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
infomiácií) v platnom znení, účinnosť nadobúda táto kúpna zmluva dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Kupujúci nadobudnú prevádzané nehnuteľnosti do svojho vlastníctva dňom právoplatného
rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností. Učinky vkladu vlastníckeho práva nastanú dňom jeho povolenia do katastra
nehnuteľností.

7.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s príslusnými ust. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochranet^

r
4

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.

L

7.3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadiaL-
n

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.*

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, do ktoiých sa pri plnení tejto kúpnej
zmluvy dostanú, budú riešené predovšetkým dohodou. Ak nedôjde k dohode platí, že spory budúi

rozhodované príslušným súdom.
ŕ,

7.4. Učastníci vyhlasujú, že boli notárom oboznámení splatobnými podmienkami uvedenými
v tejto kúpnej zmluve v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 Notárskeho poriadku v platnom znení.
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Otomto právnom úkone som notársku zápisnicu napísala, účastníci si ju predo mnou
doslovne prečítali, ako úplnú a správnu schválili a na znak súhlasu s jej obsahom predo mnou
vlastnoručne podpísali.

D. a. h.
<

Učastníci: Notár:
v

Ing. Štefan Jaklovský v.r. za Obec Poproč
Odtlačok úradnej pečate s erbovým znakom Obce PoproČ v strede a textom OBEC POPROČ,
Slovenská republika, 2.
Ing. Ján Mihók, v.r.
RNDr. Božena Mihóková, v.r.

Odtlačok úradnej pečate so Štátnym znakom Slovenskej republiky v strede a textom: JUDr.
Dagmar Lukáčiová Notár 4 Košice. ^

JUDr. Dagmar LukáČiová v.r.

Osvedcujem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis sa doslovne zhoduje so
šesťstranovým prvopisom notárskej zápisnice napísanej na Notárskom úrade JTUDr. Dagmar
Lukáčiovej, notára so sídlom v KošicÍach, Skladná 38 a uschovanej tamtiež v zbierke notárskych
zápisníc pod číslom N 89/2017, Nz 9135/2017.
V Košiciach dňa 20. marca 2017.

JUDr. Dagmar Lukáčiová
notár
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Gcomefrický plánje padtíadom na próvne Úkony, keď údqe daterajäeho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi ptalných výpteov z katesfra nehnutethostí

Vyhotovitef Kraj Okres Obec

Košický Košice ototie Popľoč
Popovics Ivan Geodézia-Kras Kat. Cisto Mapový

Budovatefov 22 územie Popmč plänu 43/2016 listč. Gelnica 3-9/24
045 01 Moldava nad Bodvou

r r

GEOMETRICKÝ PLÁN "^^n^m^,IČO 37016610 1512/1 a zameranie buiíovyna parc.č. 1513
m

VyhatoviÍ AutorizaEne overil Uradne overil

ÍBg. Silvia SZALAVOV.ÍMeno:

Dna: Meno: Dňa: Dňa; CiSi^eno:

.enf12.6.2016 Ivan Popovícs 14 íť s/^O^. V- Jakub Pjsp. 2?.ď6. 2^fC f7t)/^/c,1 ^
^

^y^y^Nové hrantee boli v prirode oznacené Nél om Ďradne overen^pť^Etíg6 Íakbi'^prR.SR Č. 215/1995
^
?<^ Z.2. o geod ä* réflim- smúrom, p/ptom fl \ t^ ^^ŕ^; f)n. .< ~t '/. / tV-- i /

^áznam podrobného merania (meracský náčrt) Č. -^- ^ '^

11^ f^r-^- '^f^-i;I; ^\z r^i^ ^1166 .ť -. \ /> ť ^J ^--

Súradnice bodov mnaŕBných itslami a ostatné meraiské údaje sú ^ P'eSt.rtk
/
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Do fe rajš Í stav Zm eny Novy stav
Clslo

Druh
Výmera k odpzkn llalu Dnih Oiel Ďfslo Výmara Vlastnlk,

parcely 2 2 pozemku
vloíky tflastn. eisio parcels m parcely m (Inä opräv. osoba)pozemtuj parcelySIslo SíslD adresa. (sldlo)

i 2PK LV PK KN.E KN-C tia m ha m k6d

Stavprávny
1190 456/IQQ 5 3 7 omáp

f_ 1512/1 J24 (456/100 413 omáp.) Doterajsiv_'

'*

1190 4001/1 4 3181 lesnyp. 2 1512/1 134 (4001/1 4 3047 lesnýp.) detto

603 1513 570 sast.pl. 3 1512/1 706 I5J3 164 zast.pl. MihókJán a Bozena r. Haková

rod.dom }5 Orsavska31,Popro 
s.c.863 10

1 456, 'J 00 124

2 4001/1 134

3 1513 706 1512/1 964 zast.pl. deiio

18
ff,'ipohn 4 4S88 964 964 4 4588>

Stavpodľa registra CKN
603 1513 570 zast.pl. 1513 164 zasí.pl. Mihók Jan a Sozena r, Hakova

rod.dom 15 Oľsavska 3/, Poproc
s.É.863 10

1512/2 116 zast.pl. 1512/2 zamká

1512/1 142 zast.pl. 1512/1 964 zasí.pl.
}8

Ľ 1128 H28Spolu:

Legenda: kôdspôsobu vytiSívania 15 . Pozemok, na kíoromjepostesvená bylová budova oznacená súpisným číslom
18 - Pozemok, na kforomje dvor

kód druhu stavby ÍO'Rodinnýdom

t.c. 6.77-1997
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Obec P OPR O C, okres Košice - okotíe

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 1/2017 zo dňa 20.2.2017

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
20.2.2017 prijalo uznesenic č. A.l/2.e./2017, ktorým

schvaľuje

prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona
č. 138/1991 Zb. omajeťku obcí, konkrétne pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú.
Poproč, zapísaný na LV č. 1190, parc.č. 1512/1 vo výmere 124 m2za cenu 135,00  , v zmysle
znaleckého posudku zo dfia 12.7.2016, vypracovaného znalcom Ing. Jurajom MiŠkovičom, prc
p. Ing. Jána Mihóka a RNDr. Boženu Mihókovú, obaja bytom Poproč, E m? ÍJ
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Z celkového počtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prftomných 9 (deväť) poslancov.

Hlasovanie: PhDr. Zita Baníková za tákéto uznesenieJl

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie(

Ing. Branislav Hanko zatakétouznesenie
Jozef Harčarik zatakétouzneseoie

^ Martin Jasaň za takéto uznesenie
Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie

Peter Mudroň zatakétouznesenie

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

VPoproČi, dňa 21.2.2017

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková
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