
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
OcU-Š-274/2017sp. zn.:

č. záznamu: 274/2017-004

Z áp is v spise

V súlade susí. § 5a ods. 5 zák. Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístups k
infonnáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
4.7.2017 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu, sp. zn.: OcU-S-274/2017, c. záznamu: 274/2017-003

uzatvorenú dňa 4.7.2017

účinnúod: 5.7.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Ing. Ján Mihók a manželka RNDr. Božena Mihóková

obaja Poproč, Oľšavská 31

Predmetom zmluvy:

- notárska zápisnica dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 20.3.2017 vo veci
predaja nehnuteľného majetku parc.č. 1512/1 vo výmere 124 m2 , k.ú. Poproč,
zapísanúnaLV č. 1190 a doplnenie o predaj nehnuteľného majetku parc.č. 1512/2 vo

2výmere 116 nť-, k.ú. Poproč, zapísanú na LV č.1190.

VPoproči, dňa 4.7.2017 pbec FOPROC
Obecný úrad Poproč
^ObecnéHaur^u
Skolskä 2,0^ 24 p^;;č2

í
Eva Benkbváenkoi

zamestnanec obce F_ . v /

^overeny zverejňovamm
/



Obecny úradPoproč
Dátum: ^ . y. ^

ÁCfaio zásnam
osvedčený od 1̂S y^Wfc ČÍs/o sptsu:^ /-l<2^ ^

'<,.

Opravná dolc^K^ ^bavs^e. f

^7W.f^{
k_n.ot-a.rs-ke_j záPisnic> c.'-N-89720T7, INz 9135/201^ /
NCRls 9324/2017

^ls^t2t^^árÍ^^úr^-v^^!i.ciľh,.^na °4*07-2017 (slovami: štvrtého júla
dvetisicsedemnásť) 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: ? rodné číslo: bytom
Poproč, císlo OP;

^^^a^^^^0^^^ní^^^^<;^ŕ>^^^^I^^^Í^\ľ^^^T^L ^^f^^^^ ^^<?^i^ ^,^^?^<^^
, S^=> SÄ=2  ^(^= tejto opravnej

^'^yi]^ pľl]>^ ppmtí^^^lúíTl' že m prävtle úkonyje SPÔSObiIý,
a

Ing. Ján Mihók rod. Mihók, dátum narodenia: , rodné číslo
trvale bytom: PoproČ, 1, občan Slovenskej republiky, číslo OP: a
manželka,

RNDr. Božena Mihóková rod. Haková, dátum narodenia: , rodné číslo;
, trvale bytom: Poproč občan Slovenskej republiky, číslo OP:3

vďalšomtexteajako kupujúci,
vďalšomtextespoloéneajako zmluvné strany.
^^MÍ^ž^^n^n^^^ns^,so^^^,^^flÍ^'?,?T-i^!"ká?llá'

S;^ÄT"SM.t ľ  LU"Äúkon
>

.<:

poámienok a v predpísanej fonne.

ZľÍOTSL^taro.sta,ob?.e poproč za PredávaJúceho a manzelia Ing. Ján Mihók aRNDr.
B^enaiMihóková,ako kupujúci ma Požiadali' aby som vsúlade sust. -§ 588~anasl:
Obcianskeho zákonm'ka vplatnom zneni a podľa § 43 ods. 2 zákona císlo 323/ľ992-Zb~v
znení neskorších predpisov do tejto notárskej zápisnice spísala tento:

Dodatok č.l ku kúpnej zmluve/a

!?f^tJ ^ň^?-0^3;??l?.í.siovalni: dvadsiateho marca dvetisícsedemnásť) pod číslom N
89/2017, Nz 9135/2017, NCRls 9324/2017 (v ďalšom texte aj ako Zmhiva).

<

Učastníci tohto dodatku uzavreli dňa 20.03.2017 (slovami: dvadsiateho marca

dvetisicsedenmásť) kúpnu zmluvu, spisanú do notárskej zápisnice pod císlom N 89/20177Nz
i91.35í2-o,r7:.NC,]?ls 9324/201.7- Nazáklade rozhodnutía Ókresného úradu Košice-- okolie,
katastrálneho odbom, pracovisko Moldava nad Bodvou číslo konania OU-KS-K02-
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V319/2017 zo dňa 11.03.2017 (slovami: jedenásteho marca dvetisícsedemnásť), ktoré bolo
účastníkom právneho úkonu ako sú uvedení vyššie doruČené dňa 19.04.2017 (slovami: 1

T

devätnásteho apríla dvetisícsedemnásť), bolo konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva f

podľa ust. § 31 a písm. c) katastrálneho zákona prerušené na dobu 30 (slovom: tridsiatich) dní.
t
p

1
i
?
^

Účastníci právneho úkonu na strane kupujúcich dali yyhotoviť znalecký posudok číslo
ť

97/2017 vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty parcely číslo 1512/2 (častí parc. KN-E Č.
4001/1 ovýmere 134 m2) zastavané plochy anádvoria ovýmere 116 m2 vedenej na LV
čísloll90, 603, GP 43/2016, k.ú. PoproČ, obec Poproč, okres Košice - okolie a účastník
právneho úkonu na strane predávajúceho Obec Poproč predložil uznesenie Obecného
zastupiteľstva vPoproči, ktoré na svojom plánovanom zasadnutí dňa 19.06.2017 (slovami:

i.

devätnásteho júna dvetisícsedemnásť) prijalo uznesenie č. A.3/2.k./2017 (ďalej len ako Č. t

3/2017), ktoiým schváliio prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a,
ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, konkrétne pozemok nachádzajúci sa
vobci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na LV č. 1190 ato časti pozemku reg. E KN parc.č.
4001/1 ako diel č. 2 vo výmere 134 m2 (v reg. C KN parc.č. 1512/2 vo výmere 116 m2) za
cenu 125,00   (slovami: jednostodvadsaťpäť Eur) vzmysle znaleckého posudku zo dňa

1.

13.06.2017 (slovami: trinásteho júna dvetisícsedemnásť) ako je uvedený vyšŠie, '}.

/
h

vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom. t

I

*. t
f

V súlade s citovaným rozhodnutím d op Iň a sa kúpna zmluva spísaná vo forme
T

notárskcj zápisnice dňa 20.03.2017 (slovami: dvadsiateho marca dvetisícsedemnásť) pod
Číslom N 89/2017, Nz 9135/2017, NCRls 9324/2017 t a kto :

.I

Článok I. bod 1.1. Zmluvy s a ruši
a správne znie takto:

I.
Predmet zmluvy

v

1.1. Predávajúci v zastúpení starostom obce hig. Štefanom Jaklovským vyhlasuje, že
je výlučným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území: 848506 Poproť, obec ^
521 892 Poproč, okres 806 Košice - okolie, zapísaných na:
* liste vlastníctva físlo 1190, ako parcely registra "E":
- parcelné Číslo 456/100, výmera 537 m2, druh pozemku: omá pôda a
- parcelné číslo 4001/1, výmera 43181 m2, druh pozemku: lesné pozemky, v

Čoje vedené na liste vlastníctva pod Bl na Obec Poproí, Skolská 2, Poproc, PSC 044 24,
v podiele 1/1 t.j. v celosti.

v

Článok I. body 1.3. a 1.4. Zmluvy sa rušia
a správne znejú takto:

1.3. Predmetom tejto zmluvy sú:
nehnuteľnosti podľa Geometrického plánu číslo 43/2016 na majetkoprávne
vysporiadanie parc.č. 1512/1 a zameranie 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
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druhéhojúnadvetisícšestnásť) pod číslom 179/2016 (ďalej aj ako GP Č. 43/2016 alebolen
GP) v katastrálnom území: 848506 Poproč, obec 521 892 PoproČ, okres 806 Košice -
okolie, zapísané na:
* liste vlastníctva Ííslo 1190, a to:
časť parc. Č. 456/100, pozostávajúca z:
* diel č. 1 vo výmere 124 m2 k novovytvorenej parc.č. 1512/1;
časťparc.č. 4001/1 (v registri C KN parc.č. 1512/2),pozostávajúcaz:
* diel c. 2 vo výmcre 134 m2 k novovytvorenej parc.č. 1512/1;
parc. č. 1512/2, druh pozemku: zastavaná plocha, vo výmere 116 m2 (zaniká),
(v ďalšom texte ako "prevádzaná nehnuteľnosť").

1.4. Podľa geometrického plánu Č. 43/2016, uvedeného a špecifikovaného vbode 1.3. sa
parcela Číslo 1513, výmera 870 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, katastrálne
územie 848 506 Poproč, zapisaná na LV č. 603, ktorej bezpodielovými spoluvlastmkmi sú
kupujúcí, rozčleňuje a mení tak t o :
* diel č. 3 od parc.Í. 1513 sa odčlenila výmera 706 m2 k parc.č. 1512/1 a
* parcelné císlo 1513, výmera 164 m2, dnih pozemku: zastavané plochy, (kód spôsobu
užívania: 15 - pozemok, na ktorom je postavená bytová budova oznacená súpisnýmä'slom
akód druhu stavby: 10 - rodinný dom) a novovytvorcná parcela ííslo 1512/1, druh
pozemku zastavané plochy (kód spôsobu užívania: 18 - Pozemok, na ktoromje dvor) bude
mať výmeru 964 m2.

V článku III. Zmluvy sa dopÍňajú body 3.2. a 3.3.
a správne znejú takto:

III.

Cena a spôsob jej zaplatenia
3.1. Predávajúci Obec PoproČ predáva a kupujúci hig. Ján Mihók a manželka RNDr. Božena
Mihóková rod. Haková kupujú prevádzanú nehnuteľnosť uvedenú a špecifikovanú v Čl. I.
bode 1.3. tejto notárskej zápisnice so všetkým zákonným príslušenstvom, so všetkými
právami a povinnosťami snimi spojenými do bezpodielového spoluvlastníctva 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 dvetisícšestaásť),
v^pracoyaného znalcom Ing. Jurajom Miškovičom, vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty
nehnuteľností pozostávajúcej zpozemku diel 1 podľa GP č. 43/2016, k.ú. PoproČ, obec
Poproč^okres KoŠice - okolie, pre účel prevodu nehnuteľnosti, spolu vo výške 135,00  
(slovami: jednostotridsaťpäť Eur). Dohodnutá kúpna cena za prevádzané nehnuteľností bola
stanovená aj podľa znaleckého posudku císlo 97/2017 zo dňa 13.06.2017 (slovami:
tnnasteho júna dvetísícsedemnásť) vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty parcely Číslo
1512/2 (KN-E 4001/1) zastavané plochy a nádvoria ovýmere 116 m2 vedenej'na LV Číslo
1190, 603, GP 43/2016, k.ú. Poproč, obec Poproc, okres Košice - okolie, pre'úcel prevodu
nehnuteľnosti, spolu vo výške 125,00   (slovami: jednostodvadsaťpäť Eur)

3.3. Dohodnutá časť kúpnej ceny stanovená vo vyššie Špecifikovanom znaleckom posudku Č.
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^l/^li6A^/.V^^^Jfi?'^.' .ís.loľ^mi.:-'Lednos?otridsaťpäf Bur) bude. kuPUÍÚCimi uhradená
najneskor do desiatich dm^odo dňa podpisu kúpnej zmluvy ato vhotovosti do pokladne f

^

O^cného úradu Poproč, Školská 2, Poproč a áohodnutá časť kúpnej ceny stanovená vo
vyššie špecifikovanom znaleckom posudku č. 97/2017 vo výške 125,00   (slovami: J

jednostodvadsaťpäť Eur) bude kupujúcimi uhradená najneskôr do desiatich dm odo dňa
T

podpisu tohto Dodaťku č. 1 ku kúpnej zmluve a to v hotovosti do pokladne Obecného úradu
Poproč, Skolská 2, Poproč t.

ŕ

V článku V. Zmluvy sa dopl'ňaju body 5.1. a 5.2.
a správne znejú takto:

V. 1

Skutočností hodné osobitného zreteľa
5.1. * Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.02.2017 ŕ

(slovami: dvadsiateho febniára dvetisícsedemnásť) prijalo uznesenie c. A.l/2.e./2017 (ďalej
!^^cčK ^2^?okS^l^c^á!!.lo^pr^?^TfyS?cu obcep°Proč Priamym predajom

>
v

:^.^v^-^mss^'s^^
výmere 124 m2 za_cenu 135,00   (slovami: jednostotridsaťpäť Eur) vzmysle znalecltého .<

Posudku zo dňa.l2>o'7;2016.íslovamľ dvanásteho júla dvetisícšestnásť) vypracovaného /

^^o^éj^^msl^i3ätoďii^m pre Ing Jána Mihóka a RNDr- Boženu Mihókovú, obaja
I

* Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa 19.06.2017

 ^SS^?SSSS°,^"^17S
^^J-^^-c: ww^m^ ^onkretae. ?oz(mok
nachádzajúci sa vobci Poproé, k.ú. Poproč, zapísaný na LV c. 1190, parc.é. 1512/2 vo
výmffe 116 m2 za_cenu 125,00   (slovami: jednostodvadsaťpäť Eur) vzmysle znaleckého
posudku zo dňa 13.06.2017 (slovami: trinásteho jtoa dvetisícsedemnásť)'vypracovaného
^^o^ič^'^^rsY.1"00"1 pre Ing Jána Mihóka a RNDr' Boženu Mihókovú, obaja ^
^v2flH^^S^Jh^^n^^T^[T^ L^P!!Í^LiL/?i°-l7 ^-^a_2?^oí201J^^
^^d^a^^n^r^^^fti^^^^T^^ľJÍ^^ÍlÍ!f^^^-no^!ceJ-?á?Tmce zo
dňa 20.03.2017 (slovami: dvadsiateho marca dvetisícsedemnásť) ako priloha3. Uznesenie
?^et^^^^p^el^L^^fi^^/?,?iLZ?^a^^?!.L^-loXT,Ldev?^
dvetisícsedemnásť) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice ako príloha 2.

^+^?Ji^hi^s^a^T^á^^!laT ^^a,,Ts^l^oJ?^ ľ^Í!l^?^m^.^^^^^
^.N.c^?^l,ú!:afie JUDr, Dagmar Lukáčiovej, notára so sídlom vKošiciach, Skladná 38,
?ňa_20-03:201Z_^slovami: dvadsiateho mE""ca dvetisícsedemnásť) pod číslom N89/2017, Nz
9135/2017, NCRls 9324/2017 nezmenená vplatností.

Otomto som opravnú doložku knotárskej zápisnici spisanej dňa 20.03.2017 (slovami:
dvadsiateho mM-ca dvetisícsedemnásť) pod číslom N 89/2017, Nz 9135/2017, NCRls
9324/2017 ako Dodatok Č 1 k predmetnej kúpnej zmluve napísala, účastníci si ju predo mnou
doslovne prečítali, ako úplnú a správnu schválili a na znak súhlasu sjej obsahom predo mnou
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vlastnoručne podpísali.

D. a. h.
<

Účastníci: Notár:
Ing. Štefan Jaklovský, v.r. za Obec Poproé

OdtlaČok úradnej pečate s erbovým znakom Obce Poproč v strede atextom OBEC
POPROC, 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.

Osvedčujem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis sa doslovne zhoduje s
päťstranovym prvopisom opravnej doložky napísanej na Notárskom úrade JUDr. Dagmar
Lukáčiovej, notára so sídlom v Košiciach, Skladná 38 a uschovanej tamtíež v zbierke
notárskych zápisníc pod číslom N 89/2017, Nz 9135/2017.
V Košiciach dňa 04. júla 2017.

JUDr. Dagmar Lukáčioy
notár^iO^

y. V- ^OT^ff ^̂.

/
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/Osveoéujem, ze tento .....''..".. stranový otípís - 5^/ŕS
fotokópia'doslovne súhlasi s predlozeným cr^°T^eftgmálom-osYedČenýmotípisofnskladajucJmsa w
z. "y.... strán Ide o odpis úplný - 6Ía5tocný o ^ť ^

c.
r-i 11Na listine neboli vykonané zmeny. doplnky. vsuvky, =) r-3 <,-n>

*w
\,..n jŕ*.škny, opravy nezhôd s predloženou lislinou. .*

*

\/ Košiciach dňa 2 O -03- Ž017 * 2 *

ys'. ^^ aková
.?J-.;L. ,./bt i;overeny notárom

 ./Dsgm?T Lutééiuvyu

Osv/eačujenr ze lento ^~~' stíanovy ô^pis. ^R,^fotokópia doslovne súhiasi s predtozenvm y^^orŕyiNt-j!(VT-)'. osťedč&nym odpiscm s^lsdajúci'Ti sa
kľ ^z strán Ide c odpi? upiný étíetocRý oQ

Na lisline nebď vykonané zmeny, dopinky vsuvky, =5 <
škrty. opre^y nezhôd s^r^dloženou lislino^' ^-t

sviV Košiciach dňa 07-20 <t 2 >ŕ

&0&^

ámMgr.Adri rom.

zamestnarecpo/Rreny
jUDr.Dag^Lutóäovou

^



Obec P OPR O Č, okres KoŠice - okolie

>

Uzncsenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
Č. 3/2017 zodňa 19.6.2017

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
19.6.2017 prijalo uznesenic í. A3/2.k72017, ktoTým

schvaľujc

prcvod majetku obce PoproČ priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona
č. 138/1991 Zb. omajetku obcí, konkrétne pozemok nachádzajúci sa vobci PoproČ, k.ú.
Poproč, zapísaný na LV  . 1190,parc.c. 1512/2 vovýmCTell6m2zacenul25,00 ,vzmysle
znaleckého posudku zo dňa 13.6.2017, vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom, pre
Ing. Jána Mihóka a manželku RNDr. Boženu Mihókovú, obaja bytom PoproC,
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Z celkového počtu 9 (deväť) poslancov bolo na hlasovaní prítomných 7 (sedem) poslancov.

Hlasovame: PbDr. Zita Baníková za takéto uznesenie

Mgr. Zuzana Bradová za takéto uznesenie

Ing. Branislav Hanko za takéto uznesenia
Martin Jasaň za takéto uznesenie

Ing. Viliam Komora za takéto uznesenie
Peter Mudroň za takéto uznesenie

Mgr. DaJána Špegárová za takéto uznesenie

VPoproči, dňa 20.6.2017

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková
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