
Obec Poproč
V

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-Š-124/2017
č. záznamu: 124/2017

Z ápis v spis e

V súlade s ust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pnstupe k informáciám
a o zmene a doplnem niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení neskorších
predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa 1.8.2017 na
webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu, sp. zn.: OcU-S-124/2017, Í. záznamu: 124/2017

uzatvorenú dňa 1.8.2017

účinnúod: 2.8.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Ľudmila Jankovová

Moldava nad Bodvou

Predmetom zmluvy:

- notárska zápisnica - vo veci predaja nehnuteľného majetku parc.č. 4027/8 vo výmere
92 m2, k.ú. Poproč na mene predávajúceho pod Bl v celosti v pomere celku, zapísanú
naLVč.1190.

VPoproči, dňa 1.8.2017 Obec POPROČ
'/

//Obecný úrad Poproč
usek Obecného uradu
Skolská 2, 044 24 Poproc

Bc. Lucia Molnárová
zamestnanec obce poverený zverejňovaním



N 209/2017
Nz 26 456/2017

NCRls 27009/2017

Prvá strana Osvedčený odpis
Notárska zápisnic

napísaná dňa 1.8.2017 (slovom prvého augusta dvetisícsedemnásť) naNotárskom úrade
JUDr. Jozefa Gimerského - notára so sídlom v Moldave nad Bodvou, Hlavná č. 17.
-Dostavili sa predo mňa, notára JUDr. Jozefa Gimerského, mne menom a osobne neznámi:-

Obec Poproí, Obecny úradSkofská 632/2, 044 24 Poproč, JČO: 00 324 639, konajúca úhonmi
starostu obce PoproČ Ing. Štefanom Jaklovskfm, rod.

trvale bytom PoproČ, , na záklaäe schválenia
preäaja Obecnym zastupiteFstvom vPoproči č. uznesenia A.3/2J./2017 prijatého dna
19.6.2017, v ďatsom texte Obec Poproč ako predávajúci,
Jankovová Ľudmila. ŕ trvale bytom Moldava
nad Bodvou, v ä'alšom texíe ako kupujúca,

ktorých osôbnú totožnosť som zistil z občianskych preukazov a z osvedčenia o zvoleni za
starostu zo dňa 17.11.2014, ktorí sú podľa vlastného vyhlásenia na právne úkony spôsobilí a
požiadali ma, aby som formou notárskej zápisnice spísal túto:

K úpn u zmluvu
I.

-Predávajúci - Obec PoproČ je výlučným vlastaíkom nehnuteľnosti v kat. ýz. Poproc,
vedených na LV č. 1190 v registri E ako parcela 4027/8 - omá pôda o výmere 92 m2, na mene
predávajúceho pod B 1 v celosti v pomere k celku.
-Predmetom prevoduje iba vyššie uvedená parcela Č. 4027/8" omá pôda o yymere 92 m2, a to
v celosti v pomere k celku, pričom ostatné parcely a stavby, vedené na LV č. 1190 zostávajú
naďalej v doterajšom výlučnom vlastníctve predávajúceho.

II.

-Predávajúci predáva nehnuteFnosti uvedené v časti I. tejto zmluvy, označené ako predmet
prevodu, t.j. parcelu registra E Č. 4027/8 - omá pôda o výmere 92 m2, v celosti v pomere k
celku kupujúcej, za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu v sume 160,-   (slovom stošesťdesiat eur),
za ktorú sumu kupujúca uvedenú parcelu takto kupuje do svojho výlučného vlastníctva.

m.
<

-Učastníci zmluvy prehlasujú, že si dohodnutú kúpnu cenu v sume 160,-   (slovom
stošesťdesiat eur), navzájom vyplatia a prevezmú fonnou hotovostného vkladu do pokladne
Obce Poproč, a to najneskôr do desiatich dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy, čo
úéastaíci potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve, čim budú všetky povinnosti vyplatiť
a prevziať kúpnu cenu, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy medzi účastníkmi splnené a ďalŠie
povinnosti na vyplácanie voči sebe nebudú mať.

IV.

-Predávajúci oboznámil kupujúcu so stavom prevádzaných nehnuteľností a prehlasuje, že na
prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu dlhy, vecné bremená, záloŽné práva ani iné právne
povinnosti a že uvedený prevod nehnuteľností schválilo Obecné zastupiteľstvo v PoproÉi dňa
19.6.2017 uznesením Č. A.3/2.J./2017.
-Kupujúca prehlasuje, že fyzický a právny stav prevádzaných nehnuteľností dobre pozná
a berie na vedomie uvedené schválenie prevodu.

r

-UČastníci zmluvy prehlasujú, že si prevádzané nehnuteľnosti navzájom fyzicky odovzdali
a prevzali a že poplatok za spísanie notárskej zápisnice a poplatok za vkladové konanie uhradí
kupujúca v celosti, ktorá sa zaväzuje podať návrh na vkladové konanie.



druhá strana
V.

-Táto_zmluva nadobúda platnosť aúčinnosť jej podpísaním a povolením vkladu dôjde
k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zo strany kupujúcej.

VI.
f

"Učastníci zmluvy prehlasujú, že táto zmluva je súhlasným, slobodným a vážnym prejavom
ich skutocnej vôle, že zmluvu neuzavreli vtiesni alebo za nevýhodných podmienok a že
s obsahom zmluvy bez výhrad súhlasia.

/,

-Učastníci vyhlasujú, že boli notárom oboznámení s platobnými podnúenkami dohodnutými
vtejto kúpnej zmluve, svýškou poistného krytia notára a s poÍsťovňou, vktorej je notár
poistenýpre prípad škody v súvislosti s vyhotovemm tejto kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 36
ods. 4 NP. p

-V zmyskzákonaä 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov účastaíci dávajú pre úcely
zmluvy súhlas, aby ich osobné údaje boli spracované a poskytnuté.
-Učastaici súUasia, aby notár vykonal opravu tejto notárskej zápisnice doložkou pod skonéený
text notárskej zápismce, ak sa zistí chyba v písaní, počítaní alebo iná zrejmá nesprávnosť až po
vydaní notárskej zápisnice.
-O tomto právnom úkone som túto notárshi zápisnicu napísal, účastníci sijuprečítali, bola im
vysvetlená, jej porozumeli aju schválili a na znak súhlasuju vlastnomČne podpísali.

d.a.h.
v

Predávajúci: Obec Poproč, Ing. Jaklovský Štefan - starosta obce v.r., MP
Kupujúca: Jankovová Ľudmila v.r.
JUDr. JozefGimerský, notár, MP
-Dosvedčujem, že tento osvedčený odpis sa doslovne zhoduje s notárskou zápisnicou
uloženou v Zbierke notárskych zápisníc pod č. N 209/2017, Nz 26456/2017 na Notárskom
úrade JUDr. Jozefa Gimerského, notára so sídlom v Moldave nad Bodvou, Hlavná í. 17 a
v notárskom centrálnom registri listín pod c. NCRls 27009/2017.

JUDyG fozeí Gimerský
notár
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