
Obec Poproé
Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč
OcU-Š-467/2017sp. zn.:

č. záznmnu: 467/2017-007

Z ápis v spise
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode infomiácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa
14.5.2018 na webovom sídle obce PoproČ:

zmluvu sp.zn.: OcU-Š-467/2017, c. záznamu:467/2017-005

uzatvorenú dňa 11.5.2018

účinnú odo dňa: 15.5.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč
v

Školská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., HarÍariková Mária

044 24 Poproč

Predmet zmluvy:

- prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, oísmeno b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí p. Márii Harčarikovej, bytom PoproČ,
konkrétne pozemky nachádzajúce sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísané na LV c. liyU,
2678,3077,2173,parc.Č.:
730/13, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0/22 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 0,31  
730/4, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0,05 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 0,07  
730/1, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, vymeral,5 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 2,13  
730/11, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 1,31 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 1,86  
730/12, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0,02 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 0,03  
730/10, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0,15 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 0,21  
722/2, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 2,55 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 3,62  
730/16, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 10 m2, podiel obce 1/1, hodnota podielu 14,20  
730/6, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 17 m2, podiel obce 1/1, hodnota podielu 24,14  
730/17, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 16 m2, podiel obce 1/1, hodnota podielu 22,72  
spolu za cenu 69,00   vzmysle znaleckého posudku zo dňa 15.1.2018, vypracovaného
znalcom Ing. Ľubomírom Vincom.

VPoproči, dňa 14.5.2018

Eva Benková

zamestaanec obce poverený zvercjňovaním



Sp L-.Qc^A- S.-í/ŕ?/zc/^
c-l^i^ ^LI ^ )^c^ ^

N 124/2018
Nz 15096/2018

NCRls 15402/2018
osvedčený odpis

Notárska zápisnica
napísaná na Notárskom úrade v Košiciach dňa 11.05.2018 (slovami: jedenásteho mája
dvetisícosemnásť) notárom JUDr. Dagmar Lukáčiovou.
^i?OÄ^la^som.sa.Ja'JUDr:Dagmar Luk^wvÁl notár so sídlom v KoŠiciach, Skladná 38, do

sídlaObecného únxiu Popn,., na ad.su školská 2 vPap^i, p.d n,ne osobnene^án^
účastníkov:

Obec Poproč, adresa sídla: Školská 2, 044 24 PoproČ, IČO: 00 324 639,
v zastúpení starostom obce:
Ing. Štefan Jaklovský, dátum narodenia: rodné číslo: t bytom Poproč,

, číslo OP:

^Í^i^n^^^ T^^i^^^rt^^^^^r1^^^^^Í^l^M^^^^ai!l^^^.*^^T^^.^^-^^^^?^^ _^^^^^?< ľobcianskym pn.ukazom a Osvedcen.m Miestnej volebnej komisie v Poproíi zo-dňa"Í7:ll;2014
(sl^^^n^n^ ^etis^, ^ tvo^neoddeHtem^-tejto
no;^zápLsmce,.ako.prilohalpITAázalavyhlásil'ženaprav"eúkonyjespôsobi'y'
v ďalŠom texte ajäko predávajúci

a

Mária Harôaríková rod. dátum narodenia:f:

rodné číslo:
< trvale bytom: Poproč, občan Slovenskej republiky, číslo OP:

ŕ, osobný stav:
v.ďalšom texte aj ako kupujúca,
vďalšomtextespoločneajako zmluvné strany.

.PMlLMá[La.Harčľíkoya_ako kupllj"ca syqiu osobnú.toto&iosť preukázala zákonným
spôsobom - občianskym preukazom a vyhlásila, Že na právne úkonyje spôsobilá.

^gjj^ zroz^ľe'^, n^TSl^ú Iy^lal^ad^ n^So( ^l^o(^u°^io^dbrópr^^^j foi^e'
^t<TIlUt^,st? ^Lpľ?!ľčcz^j)oredŕv?"^_ap,alľ M^ia Harčaríková ako kupuJúca ma

POBada!Äsom Ľúlade.sust-§ 588 anasi-občianskeho ^onn^vplatnom^mdotejto
notárskej zápisnice spísala túto:

Kúpna zmluva
I.

Predmetanluvy
í^ii]^^^^^^^^^i^íŕ'^^^^^^^ii^l^^^^7^^^^*f^^ii^^í^.^^-^^^^y^^^^^ i^-^_^-í ^^^j ^*^^^^^^
^Lu?lynli^la^k^m..nehnu?e?ostí v, katastrálnoi" ázemí: 848506 Poproc, obec 521892
Poproč, okres 806 Košice - okolie, zapísaných na:
* liste vlastníctva císlo 1190, ako parcdy registra "E":
parcelnéčíslo 4029/1, vymera 61 m2, druh pozemku: omápôda,
éoje vedené na liste vlastníctva pod Bl na Obec Poproč, Školská 2, Poproí, PSČ 044 24,
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v podiele 1/1 t.j. v celosti;
* liste vlastníctva ííslo 2678, ako parcely registra "E":
parcelné číslo 3328/102, výmera 609 m2, druh pozemku: omá pôda,
čo je vedené na liste vlastníctva pod B42 na Obec Poproč, Školská 2, Poproč, PSČ 044 24,
v podiele 35/3360-inách a
* liste vlastníctva číslo 3077, ako parcely registra "E":
parcelné číslo 3329, výmera 55 m2, druh pozemku: omá pôda,
čo je vedené na liste vlastníctva pnd B48 na Obec Poproí, Škokká 2, Poproí, PSČ 044 24,
v podiele 35/3360-mách.

1.2. Pr^netom tejto zmluvy su nehnuteľnosti podľa Geometrického plámi číslo 53/2017 na<

majetkoprávne vysporíadanie pä'c.č. 730/1, ,4-17, 722/1-3 azMneranie budov na parc.č. 730/1,
,4-6, 730/9,10, vyhotoveného dňa 25.09.2017 (slovami: dvadsiateho piateho septembra
dvetisícsedemnásť), úradne overeného Okresným úradom Košice - okolie, katastrálnym odborom
dňa 13.10.2017 (slovanú: trinásteho októbra dvetisícsedemnásť) pod císlom 257/2017 (ďaleJ aJ
ako GP č. 53/2017 alebo len GP) v katastrálnom území: 848506 Poproť, obec 521 892
Poproč, okres 806 Košice - okolie, zapísané na:

*

listc vlastníctva číslo 2678, a to: ^

od parc. č. 3328/102, * diel č. 5 vo yýmere 1,5 m2 n& podiel 35/3360
knovovytvorenej parc.č.JSO/l^+

y-

od parc. č.^328/102, * diell č. 6 vo výmere 1,31 m2 na podiel 35/3360
k novovytvorenej parc.Í. 730/11,
od parc. č. 3328/102, * diel Č. 7 vo výmere 0,02 m2 na podiel 35/3360
k novovytvorenej parc.č. 730/12,
od parc. č. 3328/102, * diel č. 8 vo výmere 0,15 m2 na podiel 35/3360
k novovytvorenej parc.č. 730/10,
od parc. č. 3328/102, * diel č. 9 vo výmere 2,55 m2 na podiel 35/3360
k novovytvorenej parc.í. 722/2

* liste vlastníctva číslo 3077, a to:
od parc. É. 3329, * diel  . 10 vo výmere 0,22 m2 na podiel 35/3360
k novovytvorenej parc.č. 730/13,
od parc. C. 3329, * diel í. 11 vo výmere 0,05 m2 na podiel 35/3360
k novovytvorenej parc.č. 730/4 a

* liste vlastníctva číslo 1190, a to:
od parc. č. 4029/1 * diel í. 16 vo výmere 10 m2 v celosti k novovytvorenej parc.č. 730/16>
od parc. č. 4029/1 * diel c. 17 vo výmere 17 m2 v celosti k novovytvorenej parc.č. 730/6,
od parc. č. 4029/1 * diel í. 18 vo výmere 16 m2 v celosti k novovytvorenej parc.Č. 730/17,

spolu vo výmere 48,8 m2, pripadajúcej na podiely predávajúceho - Obec Poproč.
(v ďalšom texte ako "prevádzané nehnuteľnosti").
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1.3._Diely č. 1, 2, 3,_4, 12, 13, 14 a 15 v zmysle predmetného GP, spolu vo výmere 241 m2, sú
predmetom vysporiadania na zátíade osvedčenia vyhlásenia" ovydržaní týchto éastí
novovytvorených parciel.

lAGeometrický plán éíslo číslo 53/2017 na majetkopróvne vysporiadanie parc.c. 730/1, ,4-17,
722/1-3 azameranie budov na parc.Č. 730/1, ,4-6, 730/9,10, vyhotoveneho dňa 25.09.2017

S'K T": <S^r *Ä"'S"TS.Ä
dvetísicsedemnásť) pod Číslom 257/2017, tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej zápisnice
ako príloha 2.

II.^ Prevod vlastnfckeho práva
2.1. Predávajúd Obec PoproČ p re d áva prevádzané podiely na nehnuteľnostíach
uvedených a špecifíkovaných včl. I. bodoch 1.1. a 1.2. tejto notárskej zápisnice v celosti
kupujúcej Márii Harčaríkovej rod. Žakaiovskej za dohodnutú kúpnu CCTU stanovenú v

znaleckom posudku, uvedenú v Čl. UL tejto notárskej zápisnice do jej výluíného vlastníctva.

2.2. Kupujúca Mária Harčaríková rod. ku p uj e od predávajúceho Obce Poproc
prevádzané podiefy na nehouteľnostiach uvedených a špecifikovaných v61. I. bodoch 1:1. a
1.2. tejto notárskej zápisnice do svojho výlučného vlastníctva v cdosti za dohodnutú kúpnu
cenu stanovenú v znaleckom posudku uvedenú v Čl. III. tejto notárskej zápisnice.

m.

Cena a spôsob jej zaplatenia
3.1. PredávajúcÍ Obec PoproČ predáva akupujúca Mária Harčaríková rod.1 kupuje
^^J1^1^^I^°SÍJ1V!^?!SJ! S!fi^^I?^h -vlčl.LI^^?d^_b^_ ch}'!' ^ '2* t,JO

rljR; ^^^lc^o^^c^os^ýlši^1^ ^^^?^ap^?^. m> so všetk^mi Prävami a povinnosťami
3.2. Kúpna cena za prevádzané nehnutefaosti bola stanovená vpredloženom znaleckom
^^.^LJÍÍ! ^?^!L;^.>d^.u^^l^<<Í!^a^l.i.: 1^^^0^^^ dvetisícosemnásť),
^ľ^^Slé^/i^co^^s' ^ŕI1^TnfLV^^^V'č* ^lal^?^, ..7?^,y° ľ^i,Atan?ľ?n-?
všeobecnej hodnoty parciel Číslo (KN-E 3328/102) - p.č. 730/1, 730/11, 730/12, 730/10
zastavanéplochy anádvona oyýmerách 144, 126, 2, 14 m2, p.Č. 722/2 2áhrady o výmere 245
m2'. ^KN~?.-3329\:_ p'č- 730/13> 730/4 zastavané plochy anádvoria ovýmerach 2'1,5 m2, v
podiele 35/3360, _(KN-E 4029/1) - p.í. 730/16, 730/6, 730/17 zastavané plochy anádvoria
ovymCTách 10, 17, 16 m2 vpodiele 1/1 vedených na LV číslo 2678, 3077, Í 190,'2173, GP č.
53/2017, k-ú. Poproč, obec: Poproč, okres: Košice - okolie, pre účel: prevod nehnuteľnosti, spolu
vo výške 69,00   (slovami: šesťdesiatdeväť Eur).

?ci3^"^?n^^l^.-f^,O^J^.-^^T!!^!?eľ?^van.o?fl ?"^c/k?m POSUÍI*ÍU vo vyske 69>00  
(slovami: Šesťdesiatdeväť Eur) bude uhradená najneskôr do 10 (slovom: desiatich) dní odo dňa
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podpisu jtejto kúpnej zmluvy a to v hotovosti, do pokladne prcdávajúceho - Obecného úradu
Poproč, Školská 2, Poproč.

TV.
Právny a technický stav

4.1. Predávajúci ruČÍ za právny stav prevádzaných nehnuteľností a svoje výlučné vlastníctvo a
vyhlasuje, že na prevádzaných nehnuternostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, ťarchy
alebo práva tretích osôb, ktoré by obmedzovali zmluvnú voľnosť a výkon vlastníckeho práva
predávajúceho alebo kupujúcej.

4.2. PredávaJúci v zastúpení vyhlasuje a ubezpeéuje kupujúcu, že:
a) prevádzané nehnuternosti predávané touto kúpnou zmluvou nepreviedol skôr uzavretou

kúpnou zmluvou, zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy alebo inou zmluvou, na
základe ktorej by bolo vzniklo a/alebo malo vzniknúť vlastníctvo k nej tretej osobe,

b) nie sú mu známe také vady prevádzaných nehnuterností, na ktoré by mal kupujúcu
osobitne upozomiť,

c) kprcvádzaným nehnuteľnostiam nie sú uzatvorené žiadne nájomné zmluvy,
d) kprevádzaným nehnuteľnostiam sú vysporiadané dane apoplatky k prísluŠnému

správcovi dane,
e) kprevádzaným nehnuteľnostíam neviaznu žiadne práva tretích osôb. napr. právo

prechodu a pod.

4.3. Kupujúca vyhlasuje, že stav prevádzaných nehnuteftiostí de iure aj de facto je jej dobre
známy, a tento v celom rozsahu akceptuje, nakoFko predmetné nehnuteľnosti užíva apredtým
užívali jej právni predchodcovia v dobrej viere, že sú vlastníkmi predmetného pozemku.

7

V.
Skutočnosti hodné osobitného zreteľa

5.1. Obecné zastupiteľstvo vPoproči na svojom riadnom zasadnutí dňa 26.03.2018 (slovami:
dvadsiateho šiesteho marca dvetisícosenmásť) prijalo uznesenie č. A.l/2.r./2018; ktorým
schválilo prevod majetku obce Poproč primiym predajom vsúlade s § 9a. ods. 8,písm.b)
zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obcí pani Márii HarčaríkoveJ, bytom PoproČ, t

na

konkrétiie pozemky nachádzajúce sa v obci Poproč, k.ú. Poproč, zapísané na LV č. 1190, 2678,
3077, parc. č.:
730/13, zastavané plochy anádvoria, záhrady, výmera 0,22 m2, podiel obce 35/3360, hodnota
podielu0,31 ,
730/4, zastavané plochy anádvoria, záhrady, výmera 0,05 m2, podiel obce 35/3360, hodnota
podielu 0,07  ,
730/1, zastavané plochy anádvoria, záhrady, výmera 1,5 m2, podiel obce 35/3360, hodnota
podielu2,13 ,
730/11, zastavané plochy anádvoria, záhrady, výmera 1,31 m2, podiel obce 35/3360, hodnota
podielul,86 ,
730/12, zastavané plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0,02 m2, podiel obce 35/3360, hodnota
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podielu 0,03  ,tj
1

730/10, zastavané plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0,15 m2, podiel obce 35/3360, hodnota
podielu0,21 .^

722/2, zastavané plochy anádvoria, záhrady, výmera 2,55 m2, podiel obce 35/3360, hodnota
podielu3,62 ,.i

7.30^ zastavané plochy a nádvoria, záhrady, výmera 10 m2, podiel obce 1/1, hodnota podielu
14,20  ,

730/6 zastavané plochy a nádvoria, záhrady, výmera 17 m2, podiel obce 1/1, hodnota podielu
24.14  ,

1

Z?0/!7^ zastavané Plochy a nádvoria, záhrady, výmera 16 m2, podiel obce 1/1, hodnota podielu;

22,72  ,
?p-°ll? ^?^eDU-69'oo  (slovami: šesťdesiatdeväť Eur), v zmysle znaleckého posudku zo dňaa 15-OL2018 (slovami: pätnásteho januára dvetisícosemnásť), vypracovaného znalcom Ing.
Ľubomírom Vincom.n

^íi!y^^en^L^iTn^lľrn^aí^^lr^LIf^ro^Lí ^^^i:?ľi^l?a-.?J5*??^^8 ^sloya7u:
dyadsiateho šiesteho marca dvetisícosemnásť) tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto notárskej*

zápisniceakopríloha3.
1

VI.
Osobitné ustanovenia1

ÍrLIS^S? ^Ti!^ÍJ!?^y/s.lÍ^dl!!-žei-^5tky.p_?p!aľky.resp' ná^lady SP°Jené sprevodom
prevádzaných nehnuteľností (správne poplatky vsúvislostí s podaním návrhu na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, náklady spojené s vypracovaním zmluvnej
dokumentácie a pod.) znáša kupujúca.

6ť^'--()?stúpfD!eod znduvy: KUPUJÚCa má právo odstúpiť od zmluvy vprípade, že prísluSný
okresný úrad, katastrálny odbor zastaví katastrálne konanie alebo zamietae'povoliť vklad do

^Jfc katastra nehnuteľností atoto rozhodnutie nadobudne próvoplatnosť. Totoprévokupujúcanemá
v prípade, ak bolo konanie o návrhu na povolenie vkladu prerušené z dôvodov, ktoré je možné
-s-^s^ s^t^s"4y~^Ä ;s
scudzí, zaťazí alebo dá užívania ti-etím osobám. Predávajúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy
:ÍS^S^.^^S^^ys.tS  -" :^
Písomne. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a každý z účastníkov je povinný
^kd^L?i^Ín!ľi,ľS^-.č^- .od.ľa-ne).dostaL pri vydávaní sa Primera"e použije ust. § 560
Občianskeho zákonníka v platnom znení.

6.3.Doručovanie pisomnosti: Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doruéujú na adresy účastnikov
uvedené v záhlaví tejto zmluvy Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou
^l^^i ^^^^ls^l^^Si^vS^^^p^^v!&^^Ž -^ľ^l__??ni^nutia prevzatia
písomnosti alebo dňom vrátenia zásielky odosielaterovi z dôvodu neprevzatia príjemcom
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v stanovene) lehote.

r_

^PrT^^,ícro^h^^vi? d^žk^yk ?^poadi'^ái^^ápis^ia^od?^>č§t^íoSIseb? z^)nTtlí^
323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

vu.
Záverečné ustanovenia

7.1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Keďže ide
opovinne zverejňovanú zmluvu podľa prislušných ustanovení rfkona č. 211/2000 Z.z.

m^^^^^^^^^^^^^^^^l^^Mi^?^htó^nn'^l^^^i^is^>^
'KlI1^^^^fl^^^^n^ii^Í^^^^r^\^^Í^^^^^^^!?n^i+^l^^t^^^'/lí ^??^^? ^^Í!^..^^Í??!^L^^ -^ ^-?^^^^^^;?^.'
^S^C,^ľ^Í>^ IÍi,f^^^ŕ-i!1fhn^t!?osti.doi _SV.OJ1?? vlastníctva dňt>1" pravoplatného
rozhodnutia príslušného katastrálneho odboru opovolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností. Účinky vkladu vlastníckeho práva nastanú dňom jeho povol'enia do katastra
nehnuteľností.

7.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že v súlade s prislušnými ust. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
^s+^!?r^ntÍi?^iY.^ÍaT^ľlJ?l.^i-!i?li,a?^J1^ ?T?.oľ^1a.is^oJich.,os?D?c?úda]ov uvedených
v tejto kupnej zmluve, a to za účelom konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností a zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa osobitného zákona.

7.3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia
Stl°!rôiaS 7t°^, MM^Te^mp[&vrvIm^sm:
^= liSi tSlÄ^^^- ^^0-zmluvy dostanú, budú riešené predovšetkým dohodou. Ák nedôjde k dohode platí, Že spory budú
rozhodované príslušným súdom.

<

7-4- Uíastníci vyhlasujú, Že boli notárom oboznámení splatobnými podmienkami uvedenými
v tejto kúpnej zmluve v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 Notárskeho poriadku v platnom znení.

^^^^t^0^^^ ^O^J^^^.^^nlcu-na^is^[ úča^fc\ si,JU prcd,° mnou
doslovneprečítali,_ ako úplnú a správnu schválili a na znak súhlasu s jej obsahompredo nmou
vlastnoručne podpísali.

D. a. h.
r_

Učastníci: Notár:
Ing. Štefan Jaklovský, v.r. za Obec Poproč
Mária Harčaríková, v.r.

JUDr. Dagmar Lukáčiová v.r.

Odtlačok úradnej pečate so štátnym znakom SIovenskej republiky v strede a textom: JUDr.
Dagmar Lukáčiová Notár 4 KoŠice.
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OsvedÔujem, že tento mnou vyhotovený osvedčený odpis sa doslovne zhoduje so
šesťstranovým prvopisom notárskej zápisnice napísanej na Notárskom úrade JUDr. Dagmar
LukáÔÍovej, notára so sídlom v Košiciach, Skladná 38 a uschovanej tamtiež v zbierke notárskych
zápisníc pod tíslom N 124/2018, Nz 15096/2018.
V Koäiciach dňa 11 .mája 2018.

JUDr.DagmarLukáciov
notár
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OsveOčujem, že temo "..,.,.. stronový &^p*<^. ;^^G /fotokópia doptovne súhlasl s predioženým y^oT^
originátom^ _sí(isd3júcim sa o-
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1 ;.=3Na Ijstine neboli vykonané zmeny, doplnky, vsuvky, <̂->

škrty, opravy nezhôd s predioienou listinou. *̂^
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V Knciniafh dňa *

t 1 -05- Z018 áPšicá̂
8

í? ^

f
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stnanec-ptyťrok
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Geometffcký ptín je podkladorn na prdvne úkony. keď údaje doteraj&ieho stavu výkazu výmcr eú zhodné e úd^jm) platných výpisov 2 kataatra nehnuteftuatl

VyhotoviteT KraJ Okres Obec

Košický KoSiceokolie PCjP/Dff
Popovics Ivan Geodézia-Kras Kat člsto Mapový

Bsté.BudovateFov 22 územie Popmč ptinu 53^017 GelnfCa 3-9/32.3-9/41
045 01 Mofdava nadBodvou na mafeíkoprävne vysporiavianie parc.č.f r

GEOMETRICKY PLÁN 7wl/ti7:w:3. aza^^nalCO: 37016610 parc.č. 730ŕí./4-6, 730/9.10
Výhohnril Autorfzačne overi) Uradneoverfl

lng.Sih^S?.M.AVOVÄMttno:

Dfta; Meno: Dfta: Meno Dňn: Cfeto

2S.9.2017 Ivan Popovics swtM Ing. V^Jakub PhD. f3./6.t0ff 2^/Zo/7*.;

* *.<.^.

Nové hranice boli v prfrode oznaäené Ná vcW1 predpistxn Uradneovmené^d^* VS^Í. 21Sf1995y
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VYKAZ VYMER

Doterajä f stav Zmeny Nový stav
Clsto

DruhVýmera k od
Htkn Brtu Dmli Dtel ČlBlO Výmera Vlastník,

paroely paretíe rt2 panaely mí pozemku
vkrihy vtorti. pozemku  !slo paroaly (Iná oprňv. osoba)

ŕisto fllslo adresa. (sldlo),žPK LV PK KN.C KN^C ha m ha m* kód

Stavprávny
3009 3324 29 omáp. / 730/7 29 (3324 zanÍhí)
3000 3325/102 200 omáp, 2 730/8 69 (3325/102 30 om&p.) Doteraj&í

3 730/9 15

4 722/J 86

2678 3328/102 609 omáp. 5 730/1 144 (3328/102 78 ornap.) ťŕeno
6 730/11 126
7 730/12 2

8 730/ÍO 14

9 723/2 245

3077 3329 55 omáp. 1Q 730/13 2! (3329 29 omáp.) detto
11 730/4 5

} 7 47 3331/101 112 onwp,
p ,2 730/14 2 (3331/102 70 omáp.) detto>

13 730/5 3

14 730/15 8

15 722/3 29

1190 4029/1 6} omáp, 16 730//6 10 (4029/1 IS omdp.) defto
,7 730/6 ,7

18 730/17 16

5 3328/IQ2 144 73Q/1 144 sasl.pl. fíarčarämvá Mária
15 r. '. žakarovská

Obchodná 62. Poproe
naparc. 10 fíarčariklvan
73W Obchodná 62, PfsproS

11 3329 5 730/4 5 íast.pl. HarearihBvá Märía
15 r. takarmshá

Obchodná 62. Poproč
naporc. 10 IfeirSarik Iwn

736/4 Obchodná  2. Poproč
13 3331/1Ú2 3 730/5 3 zast.pÍ. Harčoriková Mória

15 r. žakarovská
Obcfiodná 62, PoproS

tä. 6.77-1997
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VYKAZ VÝMER

DoterajŠf stav Zmeny Nový stav
čfeto Druhk odVýmera Druh Dial ôfeto Výmera Vtastnili,

(Bkn Ktíu pareedf paroole pancety pozemku (iná opräv, osoba),2 2
m m

vtotky vtotln. poizemku Člslo parotíytilslo fifoto adresa, (sldlo)
i a

PK LV PK KN-E K C ha m ha m kód

naparc. /o Harearik Ivan
730/5 Obchodná 62, PoproS

17 4029/Í 17 730/6 17 zast.pl. HarSaribavá Máría

,5 r . Žalcaravshá

Obchodná 62. PoproS
naparc. 10 Harôariklvan

730/6 Obchodná 62, PoproS
3324 29 730/7 29 zast.pl. Harfarihová Afdria

18 r. Žakarovská

Obchodná 62. PoproS
2 3325/102 69 73G/3 69 zast.pl. detto

1S

3 3325/102 15 730/9 IS zasí.pl. áetto

16

7

8 3328/102 14 730/10 14 zast.pl. rfeKo

16
*

7

6 3328/102 126 730/11 126 zast.pl. detto

18

7 3328/102 2 730/Í2 2 zast.pl. detto

18

10 3329 2, 730/J3 21 zast.pl. deíto
18

,2 3331/102 2 730/J4 2 zast.pl. detto

/s

14 3331/102 s 730/15 8 zast.pt. detto

18

16 4029/1 /o 730/16 10 zast.pl. detto

18

18 4029/1 !6 730/17 !6 zasf.pi. detto
18

4 3325/102 86 722/1 86 záhrada detto

4

tC. 6.77-1997
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VÝKAZ VÝMER

Doterajét stav Zmeny Nový stav
ätslo Druhk od Vlastník.Výmera Druh Diel člalo Výmera

P*n tBtu m2 parcefy m2 pozBmku (iná opräv. osoba)parcely paroole
ototky vUtn. pozBmku ŕtslo paroelyfitsto Clslo adreaa, (Btdto)
PK LV PK KN-E ww ha m' m2 kódí ha

9 3328/102 245 722/2 245 záhrada defío

4

15 3331/102 29 722/3 29 záhrada detSo

4
** -*~m>uu.an ^w> h ><>^ww ŕ* . . <n -J-^m i1-W - <>.

'polu'. 1066 841 841 10661

Stavpodľa registra CJCV
730 481 zastpl. 730/1 144 z.ast.pl. HarCaríková Mária

2/73 naparc. rod.dam IS r. Žokaravská

Obchodná 62, Poproč
730 s.Č. 829 naparc. 10 HarSarikIvan

730/1 Obchodná 62. PopfoS
73Q/4 5 zast.pl. ffarČariková Mária

J5 r, '. Žákarovská

Obchodná 62. Poprož
naparc 10 fíarčariklvan

73W4 Obchodná 62, Poproč
73W5 3 zast.pí. HarSarikováMái-ia

15 r. Žskaravská

Obcfiodná 63. Poprož
naparc 10 ffarfarik Ivan

730/S Obchodná 62, Popťoí
730/6 17 zast.pl. Harčaríková Mária

15 r, ., Žakamvská

Obchodná 62. PoproS
naparc, 10 Harčarik Ivan

730/6 Obchodná 62. PoproS
730/7 29 zast.pl. Haríariková Mária

18 r, ; žakarovská

Obchodná 62, Popmf
73W6 69 last.pl. detío

18

730/9 15 zast.pl. detto

16

7

t& 6.77 - 1SS7
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VYKAZ VYMER

Doterajéf stav Zmeny Nový stav
člsto

DruhVŕmera k od
fOäm HBtU Druh Diel Clslo Výmera Vlastnlk,

pareety pareele w parcBty mi pozemku2
vktíky vtíMn. pozamku eisio paroely (iná opráv. osoba)

ŕfslo filslo admsa, (sldlo)PK LV PK KN-E KN.C ha nť ha i kódm

730/IQ f4 zast.pl. detto
16

7

730/11 126 zast.pl. detto
/s

73Q/12 2 zast.pl. áetto
18

730/13 2]. zashpi detttí
,5

730/14 2 zast.pl. detto
19

730/15 8 zast.pl. detto
18

73M 10 zasí.pi deito
18

730/H 16 zost.pS, áetto
ÍS

722 360 záhrada 722/1 86 záhrada defío
4

722/2 245 záhrada detío
4

722/3 29 záhrada detto
4

. .*> ** ŕ> >. * f# ** * ,^**h*T^r .^..^fn >><I*hnrt>> t* ŕ^ * .*<>. dŕ" ... m.* * **ŕ^ .* <..ľf . Mri ť< ><>.>>*..>. I" nr* >.ufr* h- ** >h p ** . - .* ff #* - hrt-M-^ b**. >**f >. ŕ-*<M^< ** .h-ŕ" *. h*>w* *> ŕ>n f^m>̂ * .>>.>. ** H' *> * ľ<..>p>- .> -. >n<- w>< m.+* vŕ t*n **w->*. >* .^ > *111'- .>>*

^polu: 841 841

Legenda: kódspôsobu využívania 4-PozeMokprevcSmvzastavamm áxemí obce alebo v záhracfíedrskej osade, na kíorom sa pestttfe zelenina, ovocie. okrasná nízko a
vysoká zeleň a iné poľmhospodárske plodiny

!5 - Pozemoh na kloromje postavená byíová bitdova oznaéená súpísnym čÍslom
16 - Pazemok m ktoromje postavená nebylová budova oznaäená súpísttým ňíslom
18 - Pozemok. na ictoromje dvor

icóddruítu stavby 7 - Samoslatne stojaca garaS
/O - Rorfŕnny rfom

t.t 6.77-1997
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Na listine neboli vykonané zmeny, doplnky, vsuvky, ^

škrty.opravy nezhôd s predloženou listino'u. *
*V Knsidqnh dň?i 8
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Obec POP R O Č, okres Košice - okolie

UzDCsenie Obecného zastupiteľstva v PoproČi
c. 1/2018 zodňa 26.3.2018

Obecné zastupiteľstvo vPoproČi na svojom plánovanom zasadnutí dôa
26.3.2018 prijalo uznesenie í. A.l/2.r./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. omajetkuobcíp.MáriiHarĎarikovej, bytomPoproČ,Obchodná62,konkrétne
pozeDaky nachádzajúce sa v obci Poproť, k.ú. Poproč, zapísané na LV Č. 1190, 2678, 3077,
2173, parc. č.:

730/13. zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 0^2 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 0,31  
730/4, zastav. plochy a nádvoria, zéhrady, výmera 0,05 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 0,07  
730/1, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmeral,5 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podielu 2,13  
730/11, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 1,31 m2, podiel obce 35/3360, hodnote podielu 1,86  
730/12, zastav. plochy a nádvoria, zihrady, yymera 0,02 m2, podid obce 35/3360, hodnota podiclu 0,03  
730/10, zastav. plochy a nádvoria, zänady, výmera 0,15 m2, podiel obce 35/3360, hodnoita podielu 0,21  
722/2, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 2,55 m2, podiel obce 35/3360, hodnota podíelu 3,62  
730/16, zastav.plochyanádvoria,2ährady,y^mcra 10 m2,podielobce 1/1, hodnota podiclu 14,20  
730/6, zastav. plochy a nádvoria, záhrady, výmera 17 m2, podiel obce 1/1, hodnota podielu 24,14  
730/17, zastav. ptochy a nádvoria, záhrady, vymera 16 ma, podiel obce 1/1, hodnota podielu 22>72  

spolu za cenu 69,00   v zmysle znaleckého posudku zo dňa 15.1.2018, vypracovanéfao znalcom
Ing. Ľubomírom Vincom.

E-0
^

'^
oiss Ing.S íaÚovský

v
ttí

cn ^
% s bsta obce
^ ff.
% >

.* o *.

* ^

Hlasovanie:ŕ

za 7 PfhDr.Banfková, Mgr. Bradová, Ing. Hariko, p. Jasaň, Ing. Komora,
prftomní poslanci Mgr. Špegárová, Bc. Vinoová
na hlasovaní: 7 proti o^

L^

zdržalsa o'/

lí

I VPoproČi, dňa 27.3.2018
ŕ
Í
Í

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková
^

a
í

i

?
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Osvetíčujem, že tenti.)..,....',., Stianovyutípifr- <^^^
fotokôpia dosiovne suhla$f s predioíeným ^s*

Qriglnďom osvedťeným odpisom, sktad )úcin^ sa <3 f^1 'Cŕ
ä

z.'""^.'" strán ide u odpis úpiný - Éiaslocft^ o-9 "':/

1Na listine neboi) vykonané zmeny, doplnky, vsuvky 0/*skrty, opravy nezhôd s predloženou listinou.
*V Kosícisch riňa B

ÍŠÁ^.

1 I -05- 2018 ^t

M etra Gro^erová.

zamestnaneg^prävnik
_poverený/otárpm

JUDr, Daänisf LĽltaaovou


