
Obec Poproč
y.

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-416/2017
č. záznamu: 416/2017-007

Z ápis v spís e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zve rej n ila dňa
11.1.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu, sp. zn.: OcU-S-416/2017, c. záznamu: 416/2017-005

uzatvorenú dňa 11.1.2018

účinnúod: 12.1.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc

Školská2,04424Poproc
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Eduard Jasaň

Lipová3,04424 Poproč

Predmetom zmluvy:

- notárska zápisnica -kúpna zmluva - predaj pozemku parcela č. 4024/4 vo výmere
2107 m2 zapísaná na LV č. 1190

Obec POPROČVPoproČi, dňa 11.1.2018 ^(äLI:s(í-po]Dro.č^^".^.'^
Skolská2,M4'24'Po^ -/^

Eva Benko^á

zamestnanec obce poveŕený zverejňovaním



^ ^r Cli^- ^-V^/,//
C ČCCl^ /L ^U L ^'. ^/^y/'- ,?^^

N 5/2018
Nz 684/2018

NCRls 696/2018

Prvá strana Osvedčený odpis
Notárska zápisnica

"äpísaná dna 11.1.2018 (slovom jedenásteho januára dvetisícosemnásť) na Notárskom úrade
JUDr. Jozefa Gimerského - notára so sídlom v Moldave nad Bodvou, HÍavná č. 17.
-Dostavili sa predo mňa, notára JUDr. Jozefa Gimerského, mne menom a osobne neznámi:-

Obec Paproc, Obecny nraä SMská 632/2, 044 24 Poproc, IČO: 00 324 639, kon^ca nkonn^i
starostu obce Poproč Ing. Štefana Jaklovského, rod. Jaklovsky, nar. r.č.

trvale bytom Poproč, č. OP: na záklaäe schváleniap

P^^^OO^e^^o^tt^eOsb^^opr^^čpr^dá^^ma--~^]-/-20-17---prvateh^..Ma
Jasaň Eduard, rod. Jasan, nar, r.č. \ trvale byfom Poproč, /

'f

č. OP. v ďalsom texte ako kupujúci,

ktorých osobnú totožnosť som zistil z občianskych preukazov a z osvedčenia o zvolení za

s^&^^'^^^m^^^^o^o^^eď^^^^í^^m-a-na-PI{wneúkony.s.posobiu.a
Kúp nu zniluvu

^lr^ÍI^Coi T~\/OJ3eici^no?,r^JlJ:2UT?^"-v.lTtn^^/.nehuuJeľ??sti v?tat úf^"po?roč'
vedených na LV č. 1190 v registri E ako parcela 4024/4 - omá pôda o výmere 107 m2, na
mene predávajúceho pod B 1 v celosti v pomere k celku.
-Predmetom prevodu je iba vyššie uvedená parcela Č. 4024/4 - omá pôda o výmere 107 m2,
ato vcelosti vpomere kcelku, pričom ostatné parcely astavby, vedené na LV č. 1190
zostávajú naďalej v doterajSom výlučnom vlastníctve predávajúceho.

II

"Predávajuci predáva nehnuteľnosti uvedené včasti I. tejto zmluvy, označené ako predmet
pr^du^parcelu registo E 0.^24/4 - omá pôda o vyme.l07m2, v celosti v p^ k
^u7^ ^T?^^\^i^f^^^^d^^^?^^^,v;!^e"?^^l .ä1^eur), za ktorú sumu kupujúci uvedenú parcelu takto kupuje do svojho výlučného vlastníctva."

m
r_

"Učastníci zmluvy prehlasujú, že si dohodnutú kúpnu cenu v sume 215,-   (slovom
^heŕ^T^^f ^' ^^S^ ^p^^+^]SI,re/^ZT/?<f^o^^ľ^s.tn^1^ ^^do_? .k^adľ
i?^^n^p^',Jl^??^^rjÍ^!^^.ch+SIÍ ^Í"?a  ?d^ís^ia^to kúpnei zmluvy^ co
^Tr^^ťp^^^nsiYOJl^Í4p^1S^L^aJ^^l^!L ^^^^^J^" ľy3p-?^ťap_r^vziaÍ. kúPnucenu' ktoré vyplývaju z tejto zmluvy medzi účastníkmi splnené aďalšie
povinnosti na vyplácanie vočí sebe nebudú mať.

TV

-Predáyajúci oboznámil kupujúceho so stavom prevádzaných nehnuteľností aprehlasuje, že
naprcvádz^ychnehnuteľnostiachneviaznudlhyvecnébr^enaz^
Povimlostila že uvedeny prevod nehnuteľností schválilo Obecné zastupiteľstvo v Poproči dňa
11.12.2017 uznesením č. A.6/2.J./2017.
-Kupujúci prehlasuje, že fyzicky a právny stav prevádzaných nehnuteľností dobre pozná
a berie na vedomie uvedené schválenie prevodu.
flnr^s^l ^^^^hJ^ŕaffo !?^Jľc^z^^?Í?^t^?^Ln^z^?^-?fÍ^a prevzali a že poplatok za spísanie notárskej zápisnice a poplatok za vkladové konanie uhradí
kupujúci v celosti, ktorý sa zároveň zaväzuje podať návrh na vkladové konanie.



druhá strana
v

ľJ??J?uľL?ad^?ŕa,plat?°,sť,aúcum<?sť JeJ. PodPísaním. apovinným zverejnením a
Povolenímvkladu dôjde k nadobudnutiu vlastaíckeho'práva k nehnutefaostiam'zo'stany
kupujúceho.

VI
r_

^k^Í^L!?1!^ PJ!h^^^.že-táto_znÍluvaJe súhlasnym' slobodným a vážnym prejavom
kh sh^ejvôle; ze Z.IUVH neuzavreli vtiesni alebo za nevyhodnych podnuenok-a-Íe
s obsahom zmluvy bez výhrad súhlasia.

^rasta_.h^umze^notmomobmntemsp^bn^^m^Aam^o^o^ii^m
polstentpre prípad škodyv súvislosti s vyhotoven"> tejto kupnej zmluvyv zmysle ^36
ods. 4 NP.

ľ^i^^T^ľ^^i- 1-22C20.1L^'Z', °,ochrane osobných udajov účastníci dávajú pre účely
z?íl^n^^lÍ^1^iÍ<?!.^^é,?í^"lio?Í5)^a<Í^?lé-^ °isk?^ ..'
Xtč^^l^^Tni^yľ^^'o^hT^J?ito^ti^?^STf-Íl.^oup^dsko,nô.enýt^ársN^ce.aksaristíchybavpísaní.pocítaní^eboinázrejmánespÍavnosť-aŕpo

vydaní notársKej zápisnice.
v^J^i^'^^^^;8^ ^^fT^ !%^ľ"a?Ís.a?;i?í!.s-to!í?_si^" ?rečí?ali'bola imvysvetíená, jej porozumeli aju schválili a na znak súhlasu ju vlastnomčne podpísalL

d h

Predávajúci: Obec Poproč, Ing. Jaklovský Štefan v.r. - starosta obce
Kupujúci: Jasaň Eduard v.r.
JUDr. JozefGimerský v.r., notár, MP
>i^!^!?.č,ulei^J^ ^^!^dSĽ°.d(lis ,s? ^(!si°^n"e ^ho/^J.^S notal^kou zápisnicou
ulozenou v Zbie_rke notárskych zápisníc pod c. N 5/2018, Nz 684^2018 na Notárskomúrade
Ju^^zefaGme"kého-.notán>.sosfdlom^MO!da-na<I°^vou,HUvn,Tl7a
v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRls 696/2018.

^jyrpr.JozefGimerský
/ / notár
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