
Obec Poproč
y

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč
v

sp. zn.: OcU-S-439/2017
č.záznamu: 439/2017-012

Z ápis v spis e

V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
infonnáciám a o zmene a dophiení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverej nila dňa
7.6.2018 na webovom sídle obce Poproč:

y

Dodatok í. 1 ku kúpnej zmluve, sp. zn.: OcU-Š-439/2017, í. záznamu:
439/2017-011

uzatvorený dňa 7.6.2018

účinnýod: 8.6.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
y

Skolská 2, 044 24 Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským starostom obce

a

2., p. Ľubomírom Katušákom,' 044 24 Poproč,
p. Katarínou Katušákovou, 044 24 Poproč.

Predmet dodatku:

spresnenie predmetu prevodu v čl. 1 kúpnej zmluvy a oprava vlastníckeho vzťahu.

VPoproči, dňa 7.6.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



Dodatok č. 1

ku Kúpnej zmluve zo dňa 24.4.2018
uzatvorenej v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

medzi:.

v

Predávajúci: ObecPOPROC
v

sídlo: Skolská2,04424 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")

v r

Kupujuci: 1. Ľubomír KATUŠÁK, rod.
v

04424 POPROC

nar. rodné císlo:

2. Katarína KATUŠÁKOVÁ, ro
04424POPROČ

nar. rodné číslo:

(ďalej len "kupujúci")

sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve 20 dňa 24.4.2018 (ďalej len "dodatok
č. n:

V

Upravuje sa Clánok I. PREDMET ZMLUVY, odsek 1 - nasledovne:

1. 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, a to pozemku - parcely reg. KN-E
č. 2576 o výmere 123 m2 - orná pôda.

Predávajúci predáva kupujúcim časť pozemku - parcela reg. KN-E č. 2576 - ako diel 3 o
výmere 89 m2. Na základe Geometrického plánu č. 70/2017 zo dňa 28.11.2017,
vypracovanom geodetom Ivanom Popovicsom, úradne overeným Okresným úradom Košice-
okolie, katastrálnym odborom dňa 6.12.2017, sa táto časť parcely ako predmet prevodu
stane súčasťou novovytvorenej parcely č.178/1 podľa reg. KN-C - zastavané plochy
a nádvoria.
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UpravujesaCUnokL PREDMET ZMLUVY, odsek 2 - nasledovne:

2. Predávajúci touto zmluvou predáva kupujúcim akupujúci touto zmluvou kupujú od
prcdávajúceho predmet kúpy uvedený v čl. I, odsek 1 tejto zmluvy do svojho bezpodielového
vlastníctva manželov v podiele 1/1 .

Ostatné Články Kúpnej zmluvy zo dňa 24.4.2018 zostávajú nezmenené.

<

UČastníci Dodatku č. 1 prehlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzavreli na základe ich slobodnej
vôle, Dodatok Č. 1 nebol uzavretý vtiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č. 1 si
prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu sjeho obsahom ho podpisujú.

Dodatok Č. I je vyhotovený vpiatich rovnopisoch, ato dva rovnopisy pre príslušný
katastrálny odbor Okresného úradu, jeden rovnopis pre Predávajúceho ajeden rovnopis pre každého
Kupujúceho.

ff/,^ Zy/?V Poproči, dňa

Predávajúci: KupuJúci:

^^^^n Ŝtefan Jaklovský
T

ĽubomírKatušák
starosta obce Poproô

"LKaftarína Katušáková

At. UtfdU , ffu-.ľ. ^ ^ "^ <*<W #

Obecny úrad PoproČ

Dátum: z_/_ ĉ ' -^

sjo^az^'jin^. ^ ^ ^ ^ y^ ^i. ^ c.^-ť
Číslo scizľufmu. Císlospisu: >r
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PríÍohy: Vybavuje.
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