
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-375/2017
č.záznamu: 375/2017-007

Zápis v spis 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 mformácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejniladňa
23.4.2018 na webovom sídle obce Poproč:

v

zmluvu, sp. zn.: OcU-S-375/2017, č. záznamu: 375/2017-005

uzatvorenú dňa 20.4.2018

účinnúod: 24.4.2018

zmluvné strany:

1./ObecPoproc
v

Skolská2,04424Poproč

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Kovácová Anna

04424 Poproč

Predmetom zmluvy:

- notárska zápisnica - kúpna zmluva - predaj pozemku nachádzajúceho sa v obci Poproé, k.ú.
Poproč, zapísaný na LV č. 2962, parc. KN-E č. 3119/101, konkrétne 1/15 z danej parcely t.j.

220,47 m2 - zastavané plochy a nádvoria, záhrady (omá pôda) za cenu 50,00   v zmysle
znaleckého posudku zo dňa 4.1.2018, vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom.

VPoproČi, dňa 23.4.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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N 142/2018
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NCRls 12771/2018
Prvá strana Osvedéený odpis

Notárska zápisnica
napísaná dňa 20.4.2018 (slovom dvadsiateho apríla dvetisícosemnásť) 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 Poproc, Obecný úrad Školská 632/2, 044 24 Poproc, IČO: 00 324 639, konajúca úkonmi
starostu obce Poproč Ing. Štefana Jaklovského, roä. Jaklovsky, nar. r.c.

y

trvale bytom Poproč, č. OP: na základe schválenia

predaja Obecným zastupiteľstvom vPoproči Č. nznesenia A.l/2.0./2018 prijatého dna
26.3.2018, v ďalsom texte Obec Poproč ako predávajúci,
Kovácová Anna, roä. Beníková, nar. r.č.

y trvale bytom Poproč,
č. OP: v ďalšom texte ako kupujúca,>

ktorých osobnú totožnosť som zistil z občianskych preukazov a z osvedčenia o zvolení 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 up nu zmluv u-
I.

"Predávajúci - Obec Popročje podielovým spoluvlastmkom nehnuteľnosti v kat úz. Poproc,
vedených na LV c. 2962 v registri E akoparcela3119/101 - omápôdao výmere 307 m2, na
mene predávajúceho pod B 14 v podiele 1/15, v zodpovedajúcej výmere 20,47 m2.
--Predmetom prevoduje iba vyššie uvedená parcela č. 3119/101 - ornápôda o výmere 307 m2,
a to v podiele 1/15 z celku, pričom podiely predávajúceho k ostatným parcelám, vedeným na
LV č. 2962 zostávajú naďalej v doterajšom podielovom spoluvlastníctve predávajúceho.

II.

-Predávajúci predáva svoj podiel k nehnuteľnostiam uvedeným v Časti I. tejto zmluvy,
označeným ako predmet prevodu, t.j. k parcele registra E č. 3119/101 - omá pôda o výmere
307 m2 vo veľkosti 1/15-iny z celku, kupujúcej, za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu v sume
50,-   (slovom päťdesiat eur), za ktorú sumu kupujúca uvedený podiel k predmetnej parcele
takto kupuje do svojho podielového spoluvlastníctva.

III.
f

-Učastníci zmluvy prehlasujú, že si dohodnutú kúphu cenu v sume 50,-   (slovom päťdesiat
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 účastníci potvrdzujú
svojimi podpismi na tejto zmluve, čím 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 Poproči dňa
26.3.2018 uznesením č. A.l/2.0./2018.

-Kupujúca prehlasuje, že fyzický a právny stav prevádzaných nehnuteľnosti dobre pozná
a berie na vedomie uvedené schválenie prevodu.

F_

-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 zároveň zaväzuje podať návrh na vkladové konanie.
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ľ-Tát^^Inlu^.?ad^u?a,platr?o,sť,aú^inn(?sť JeJ. PodPísaním apovinným zverejnením a
Povolením vkladu dôjde k nadobudnutiu vlastníckeho práva k nehnuteŕnostiam zo strany
kupujúčej.

VI
<

^?č^s.t?ÍCJŕ.zmlu^y PrehlasuÍÚ' že tátô zmluva je súhlasftým, slobodným a vážnym prejavom
ich skutočnej vôle, že zmluvu neuzävreli v tiesni alebo za nevýhodných pocínienok a že
s obsahom zmluvy bez výhrad súhlasia.
vteft^^^T^^^i^pžec^L^t^^+^^^^^í!.?^b?^L^^i^?aniLdo^o?nut^i
^+Tr>^!le^^u^e^?^?!^i?ľ^th^^lí_n.t?aia^p oyňou? vktorei -ie notár
poistenypre prípad škody v súvislosti s vyhotovením tejto kúpnej zmluvy v zmysle ust. § 36
ods. 4 NP.

^ii^yc^iffkľ^^i,l^^lL^Ť^i?^!I?l.T^bn^chi-úlaJ<?y účastníci dávaiú pre účely
zmluvy súhlas, aby ich osobné údaje boli spracováné aposkytnuté.
te^tč^^l^f^TrtiÍy^^^o^^á^^o^^Í?i^?TÍC"e-^^ľ-^?ľ-d-s^^
!!XLn?ár;ÍeJizapisnlce'.ak sa zistí chyba v Písaní. počítaní alebo iná zrejmá nesprávnosť až po
vydaní notárskej zápismce.

v^J^tróp^^^^^isaoj^^v^^^^^TiSll^jl^l^^^^iji^^sčdT-i-'-b-ol-a-'m
d h

Predávajúci: Obec fr&proč, Ing. Jaklovský Štefan v.r. - starosta obce
Kupujúca: Kovácová Anna v.r.
JUDr. Jozef Gimerský v.r., notár, MP
,^Í^Č^J^L^ !!TJtľ-^lv^^^?-dJ^S ^a^ Í?s^ľľ<.ZJ?°^UJ^^
uloženou v Zbierke notárskych zápisníc pod č. N 142/2018, Nz "12532/2018 na Notárskom
úradeJUDr. Jozefa Gimerského, notára so sídlom v Moldave nad Bodvou, Hlavná c. 17 a
v notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRls 12771/2018.

4ÚDr. JozefGimerský
aotár
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Obec POP R O C, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
é. 1/2018 zodňa 263.2018

Obecné zastupíteľstvo vPoproči na svojom plánovanom zasadnutí dňa
26.3.2018 prijalo uznesenie  . A.l/2.0./2018, ktorým

s chv a ľuje

prevod majetku obce PoproČ priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona
Č. 138/1991 Zb. o majetku obcí p. Anne Kováŕovej, bytom Poproč, , konkrétne
pozemok nachádzajúci sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapisaný na LV č. 2962, parc. KN-E č.
3119/101, konkrétne 1 /l 5 z danej parcely t.j. 20,47 m2 - zastavané plochy a nádvoria, záhrady
(omá pôda) za cenu 50,00   v zmysle znaleckého posudku zo dňa 4.1.2018, vypracovaného
znalcom Ing. Ľubomírom VÍncom.

Y^QGv

Ing.S^fanJaElS^lq^ '?3
ttíosta obce t^ ^o ?í'eft

% fu^ /^^y. f^ *.
o.* Äs^
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Hlasovanie:

za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,
v

prítomníposlanci Mgr. Spegárová^Bc^Vincová
na hlasovani: 7 proti

> o
zdržalsa o

VPoproci, dňa 27.3.2018

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


