
Obec PoproČ
v

Obecný úrad PoproČ, Skolská 2,044 24 Poproč
OcU-Š-444/2017sp. zn.:

č, záznamu: 444/2017-007

Zápis v spise

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. É. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
mformáciám 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:

v

zmluvu, sp. zn.: OcU-S-444/2017, í. záznamu: 444/2017-005

uzatvorenú dňa 24.4.2018

účinnúod: 25.4.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Popro 

zastúpená Ing. Štefanom Jaklovským starostom obce

a

2., Eva Idcánová a spoluvlastníci

4424 Poproč

Predmetom zmluvy:

- kúpna zmluva - predaj pozemku nachádzajúceho sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísaný na
LV Č. 1190, parc.č. 177/2 vo výmere 64 m2 - záhrada cenu 80,64   v zmysle znaleckého
posudku zo dňa 17.1.2018, vypracovaného znalcom Ing. Ľubomírom Vincom

VPoproči, dňa 24.4.2018

Eva Benková
zamestnanec obce poverený zverejňovaním



Kúpna zmhava
uzatvárajú v zmysle ust. § 588 a nasl. Občicmskeho zákonmka túto

kúpnuzmiuvu meäzi:

Predávajuci:
v

Obec POPROC
w

sidlo: Skolská 2, 044 24 Poproč
IČO: 00324639

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
v

zastúpená: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

"ďalej len predávajúci"

Kupujúci:

Eva Idcánová, rod. Kozelová, nar; r.c
v trvale bytom 044 24 Poproč,

č.OP

Roman Idčán, rod. Idčán, nar. r.c.
v trvale byto 44 24 Poproč,

í.OP:

Jaroslav Idčán, rod. Idčán, nar r.c.
v , trvale bytom 04424 Poproč,

č.OP:

Eva Benková, rod. Idčánová. nar , r.Č. trvale bytom 04424

Poproč, Č. OP:i

"ďalej len kupujúci"

sa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy (ďalej len "zmluva")

v

Clánokl.

Predmet zmluvy

Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej
republiky, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Košice - okolie, na liste vlastníctva č.

1190, pre katastrálne územie Poproč, Obec PoproČ, okres Košice - okolie a to pozemok - parcela
registra "KN-C":

parc. č. 177/2 - zahrada, vo výmere 64 m2 (KN-E parc.č. 2577 - omá pôda o výmere 553 m 2

a KN-E 2576 - omá pôda o výmere 123 m2 ).

Parcela zameraná Geometrickým plánom č. 70/2017 zo dňa 28.11.2017 vypracovaným geodetom
/.

Ivanom Popovicsom, úradne overeným OÚ Košice - okolie, katastrálnym odborom dňa 6.12.2017.



t

w

ClánokU.

Kúpna cena a spôsob jej zaplatenia

1. Predávajúci predáva kupujúci kupuje nehnuteľnosť uvedenú včlánku I. tejto zmluvy za

kúpnu cenu 80,64  , slovom: osemdesiateurašesťdesiatštyricentov.
2. Majetkový prevod bol schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Poproč dňa 26.3.2018,

uznesením číslo A.l/2.q./2018.

3. Na predmetnú nehnuteľnosť bol vypracovaný znalecký posudok Č. 9/2018 zo dňa 17.1.2018
znalcom Ing. Ľubomírom Vincom.

4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu vhotovosti do pokladne Obce
Poproô pri podpise kúpneJ zmluvy.

Článok m.

Plátnosť a úíinnosť kupnej zmluvy

1. Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami aúčinnosť
'*

'nasledujúťi deň po zverejnení na web stránke Obce Poproč.
f

2. Vlastnícke právo prevádzanej nehnuteľnosti kupujúci nadobudne povolením vkladu do
katastra nehnuteľností. Návrh na vklad do katastra podá kupujúci.

3. KupujúcÍ vyhlasuje, že stav kupovánej netínuteľnostije mu známy a v tomto staveju lcupuje.
4. Predávajúci vyhlasuje, že na predávanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy, dlhy, f

vecne

bremená ani iné právne povinnosti, predmet kúpy nebol prenechaný do nájmu tretím osobám
a k predmetu kúpy neexistujú žiadne iné práva tretích osôb.

v

Clánokrv.

Záverečné ustanovcnia

1. Zmluvné strany podpisom Zmluvy zároveň potvrdzujú, že sú oprävnené s nehnuteľnosťou
disponovať, právny úkon je urobený vpredpísanej forme, prejavy vôle sú hodnoverné,
dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nieje ničím obmedzená.

2. Zmena Zmluvyje možná len písomným dodatkom Zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch. a to dva rovnopisy pre príslušný katastrálny

odbor Okresného úradu, jeden rovnopis pre FWávajúceho ajeden rovnopis pre každého
Kupujúceho.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že Zmluva je

zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasuju vlastnoručne podpÍsali.
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Obec POP R O Č, okres Košice - okolie

Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Poproči
č. 1/2018 zodňa 26.3.2018

Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom pláňovanom zasadnutí däa
26.3.2018 prijalo nznesenic Í. A.l/2.q./2018, ktoiym

s chv a ťujc

prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno b) zákona
ô. 138/1991 Zb. o majetku obcí p. Eve Idčánovej, bytom Poproŕ, spoluvlastmkom

<r

Romanovi IdČánovi, JaroslavovÍ Idčánovi a Eve Benkovej, konkrétne pozemok nachádzajúci
sa v óbci Poproô, k.ú. Poproč, zapísaný na LV Č. 1190, parc.í. 177/2 vo výmere 64 m2 -
záhrada, za cenu 80,64   vzmysle znalecfeého posudku zo dňa 17.1.2018, vypracovaného
znalcom Ing. Ľubomírom Vincom.

Ing. §^aíÍaklovský
^fírosta obce

Hlasovanie:

za 7 PhDr. Baníková, Mgr. Bradová,Ing.Hanko,p.Jasaft, Ing.Komora,
pritomní poslanci Mgr. Špegárová, Bc. Vmcpvá
na hlasovanf: 7 pTOtÍ

> o
zdržalsa o

VPoproči, dňa 27.3.2018

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


