
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-439, ,2017
č. záznamu: 439/2017-007

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 zverejnila dňa
24.4.2018 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu, sp. zn.: OcU-S-439/2017, í. záznamu: 439/2017-005

uzatvorenú dňa 24.4.2018

účinnúod: 25.4.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424PoproČ

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Ľubomír Katušák

04424 Poproč

Predmetom zmluvy:

- kúpna zmluva - predaj pozemku nachádzajúceho sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na
LV c. 1190, parc.č. 178/2 vo výmere 89 m2 - zastavané plochy a nádvoria za cenu 112,14
  vzmysle znaleckého posudku zo dňa 17.1.2018, vypracovaného znalcom Ing.
Ľubomírom Vincom

VPoproči, dňa 24.4.2018

Eva Benková

zamestaanec obce poverený zverejňovam-m
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Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle ust. & 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi

ZMLUVNÉSTRANY

^ť

Predávajúci: OBEC POPROC

Obecný úrad Poproc, Školská 2, 044 24 POPROČ
v zastúpení: Ing. Štefan JAKLOVSKÝ - starosta obce
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 0404770001/5600
100:00324639

(ďalej len "predávajúci")

Kupujúci:
Meno a priezvisko: 1.) Ľubomír KATUŠÁK, rod. KatuŠák
Bydlisko: 04424POPROČ
Dátum narodenia:

Rodné číslo:

2.) Katarína KATUŠÁKOVÁ, rod. Sopková
04424POPROČ

(ďalej len "kupujúd")

sa dohodli na uzatvorenítejto kúpnej zmluvy:

^ť

Článok 1

PREDMETZMLUVY

1. Predávajúci je výtuéným vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Poproč/ LV
č. 1190, parc. č. 178/2 vo výmere 89 m2 - zastavané plochy a nádvoria.

2. Predávajúd touto zmluvou predáva kupujúdm a kupujúci touto zmluvou kupujú od
predávajúceho do svojho podielového spoluvlastníctva v podiete 1/1 predmet kúpy
uvedený v Čl. I, ods. 1 tejto zmluv^ ktor/ bol zameraný geometrickým plánom č.
70/2017 zo dňa 28.11.2017 vypracovanom geodetom Ivanom Popovicsom/ úradne
overeným Okresným úradom KoŠice-okolie, katastrálnym odborom dňa 6.12.2017
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Clánok II

Kúpna cena

1. Predávajúci predáva a kupujúd kupujú nehnuternosť uvedenú včfánku I/ ods. 1 tejto
zmluvy za kúpnu cenu 112,14  , slovom: jedenstodvanásť eur 14/100 centov.
Majetkový prevod bol schválený Obecným zastupiterstvom obce Poproc uznesením č.
A.1/2.P./2018 zo dňa 26.3.2018.

2. Na predmetnú nehnuternosť bol spracovaný znalecký posudok č. 9/2018 zo dňa
17.1.2018 vypracovaný znalcom Ing. Ľubomírom Vincom/ Ul. mieru 150, 044 24 Poproč.

3. Kupujúci sa zaväzujú uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu 112,14   priamo do pokladne
Obce Poproč pri podpise kúpnej zmluvy.

^ť

ČIánok III

Platnosťa účinnosť kúpnej zmluvy

í

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na web stránke Obce Poproč.

2. Vlastnícke právo k predmetnej nehnuternosti kupujúd nadobudnú povolením vkladu do
Katastra nehnuterností. Návrh na vklad do Katastra podajú kupujúci.

3. Kupujúci vyhlasujú/ že stav kupovanej nehnuternosti im je známy avtomto stave ju
kupujú.

4. Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuternosti neviaznu žiadne ťarchy/ dlhy/
vecné bremená ani iné právne povinnosti, predmet kúpy nebol prenechaný do nájmu
tretím osobám a k predmetu kúpy neexistujú žiadne iné práva tretích osôb.

5.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno meniť len písomnými dodatkami, podpísanými obidvoma zmluvnými
stranami.

2. Zmluvné strany vzájomne vyhlasujú, že zmtuva bola uzatvorená slobodne/ vážne, nie

vtiesni, za nápadne nevyhovujúcich podmienok. Obsahu porozumeli a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpisujú.
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3. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, každý na troch stranách/ z ktorých po
jednom rovnopise obdržia všetci účastníci tejto zmluvy a dva rovnopisy sú určené
pre katastrálne konanie.

V PoproČi, dňa ...^...^:...^ú/^

Predávajúd: Kupujúd:

v /

Ing.StefanJAKLOVSKÝ
.f

starosta Obce PoprQL Ľubomír KATUŠÁh/

"""^Katanna^ru^KOVÄ"'"

K <

.^rj^.^v A-> . .J ^H,ť d*

Obecný vrad PoproČ
Í Dátum

2^,'^ ?^>

\^^f^' -^ ;:"'?- W ,7^7
SpÍSK:^_ 7rCislo sáynamu. Číslo

h.1

'̂>
Príiohy: f^av^c:

^f- ^^ii) í/^ Jf

/
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Obec P OPR O Č, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 1/2018 zo dňa 26.3.2018

::?ibť?^-z?ftuí)it?ľ.sÍľ° l???r?či .na SVOJOm Plánovanom zasadnutí dňa
26.3.2018 prijalo uznesenie č. A.l/2.p./2018, ktorým

s chv a ľuje

Í[Í^^?_O^CI^.^ČO^^l^^^l^^e'^'§.9^t^e^'r^!5NI-^l
k^epo^okna^.e.sav obci Pop., k... Pop.e, ^písanynaU^O^:
^?ilľJ-T^l-7^/?_vo v^ne^,8,9-??! ľ zastavMlé Plochy a nádvoria, zacenu 112,14   v zmysle
znaleckéhoposudku zo dňa 17.1.2018, vypracovaného-znalcom Ing. ĽubomfromVincom;

Ing. Sjkfan J^ŕk^vský
jáaroslaobce

Hlasovanie:

PhDrBanflcová, MgrBradová, Ing. Hanko, p. Jasaň, Ing. Komora,za

prítomní poslanci Mgr. Špegárová, Bc. Vincová
na hlasovaní: 7 proti o

zdržalsa o

VPoproči, dňa 27.3.2018

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


