
Obec PoproČ
v

Obecný úrad Poproc,^kolská 2,044 24 Poproč
v

sp. za> OcU-S-105/2018
č.záznamu: 105/2018-007

Z ápis 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 zverejn la dňa
13.7.2018 na webovom sÍdle obce PoproČ:

zmluvu sp. zn.: OcU-Š-105/2018, c. záznamu: 105/2018-005

uzah^orenú dňa 13.7.2018

úcinnú odo dňa: 14.7.2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč

Školská2,04424PoproČ
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

2., Zdeno Kissimonyi

97101 Tmava

predmet zmluvy:

prevod majetku obce Poproč priamym predajom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno
b) zákona č. 138/1991 Zb. omajetku obcí, konlcrétne pozemok nachádzajúci sa
v obci Poproč, k.ú. Poproc, zapísaný na LV Č. 1190, parc. reg. E Č. 4002/104 vo

2vymere 22 m za cenu 365,00  .

VPoproči, dňa 13.7.2018

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním
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Kúpna zmluva

uzavretá v zmysle usfc § 588 a nasl. Obéianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov

(ďalej aj aho >zmluvatf)

r_

Učastníci tohto zmluvného vzťahu uzatvorili doleuvedeného dňa, mesíaca a roku túto kúpnu
zmluvu

I.

Zmluvné strany

Predávaiúci:

ObecPoproč
sídlo: Školská 2,044 24 Poproé, SR
ICO: 00 324 639

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001
zastúpená: fag. Štefan Jaklovský, starosta obce

( ďalej len ako "predávajúci ")

Kupuiuci:

Zdcno Kissunonyi,rod. Kissimonyi
trvale bytom ť,'91701Tmava,SR

v
r.č.

nar. ^^BlSBHISlBN^
štátna prísluänosť: SR

( ďalej len ako "kupujúci")

(predávajuci a kupujúci spolu ďalej aj ako "zmluvné strany" ajednotiivo aj ako
"zmluvná strana")

VyššÍe uvedení účastaíci tejto zmluvy prehlasujú, že sú spôsobilí k prävnym úkonom
a uzatvárajú túto kúpnu znaluvu:
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ČLH
Predmet kúpy

L ,pli^S^?J! vý^n^m vlastmkomnehnuternosti(vpodiele 1/1 ) nachádzajúcej sa

&'^l^^^i^^!^ ?^^?ŕi<^>^^^^h^i^^/^^^^1^ ^^^^i^^^^^.-'e^i^i i^^i^ OkreM^Buúradom Košice - okoUe, katasträlny odbor na liste vlastaíctva číslol 190 ako:

Parcely registra ,JE"

- parcelačíslo 4002/104 voyýmere 22 m2-omápôda

(ďalej aj ako "nehnuteľuosť", alebo "predmet kúpy")

ČLffl
Predmet zmluvy

1. Pr&dáyajuci ako výlučny vlastaík i^edáva a kupujúci kupuje nehnuteľnosť uvedenú
LČ^St^i5? ??ŕ^L<Í?iT)Jho vylu&ného ylastmctva a kupujúcisa zaväzujez^platiť
za predmet kúpy dohodnutú ktqmu cenu podfa článku IV. tejto zmluvy.

ČLF^
Kúpna cena

^^',J?^Ía-d??_(^.^rľhnuteľnos^ ,kt^ráJe Prcdmetom tejto kápnej zmluvy1.

PrcdávaJuci Predáva a kupujúci kupuje za dohodnróu kúpnu cenu 365,-Í (slovom:
tristoŠesfdesiatpäť euro).

2- M<;dnulkúpn?Lcmuvo,výäke.365':  < s!woffl: tnstošesťdesia^äť eu> )"-
kupujúapredávajúcemu na í. ú. predávajúceho mAN: SK07 5600 0000-00040477~OÍ)OÍ
^MjneÍ6Ldo..LPITVných dní od PrtvoP^ho roAodnutia Ota^sného úradu
Ko^ -_"koUe^tatetílny odbor opovolení vtíadu pre kupujúceho Ao^ÍuenAo
vlastníka prcdmetu kúpy.

3. Maietko^preyod b61 schválený Uznesenim Obecného zastupitefstva v Poproä c. 3/2018
zodňa 18.6.2018.

4' NaJ5redmetoú.neImuteľDosť b01 vyPTovaný znalecký posudok Ď. 27/2018 zo dňa
03.05.2018 znalcom Ing. Daňko Peter.

ČLV
Práva a povinnosti

L ^á^úc^^hlasuje\že ,na Prcdmete kúpy neviaznu žiadne ťarchy, dlhy ani vecné
=."^'K^  aJSS=to^°"<-predmetu kúpy neexistujú žiadne iné prava tretích osôb.

2' äSÍU^L^!nľi^ dS??iil.?^a?immstratívne P°Platky súvisíace s prcvodom predmetu
kúpy uhradí v plnej výške kupujúci.
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ČLVI
Nadobudnutie vlastníckeho práva

1 * ^?^^??^?^ v^^ke ^rá^?,k nehnuternosti uyedenej v článhi D. tejto znaluvy
?^ILF^VC la?osti rozhodnutia Okrcsného úradu KoSice-okoíie, katastiänyodbor
o povolem' vkladu.

2' ^^f strany sa dohotm' že návrfl na vklad na prfslušný katastrálny odbor podá
kupujúci.

ČLVH
Osobtínéné ustanovcnia

1 * ^?^f ^L^ n?/eÍomie! ^ PodPlsaním teJto zmluvy sú svojimi zmluvnými
 TvmLviazane až do ^.-lobudnutia práv^latnosti -n,zhodnutia prisluäného
^s!r^^c^d??or".. LP(?vol,eDÍ a?ebo zamietnutí vkladu ylastrtícňiopávak í^toetu
^p.spech^ehodo^nehnuter^podra^-^:

2. Vpripade.AprisluänyKatastílnyodboTp^íkonanieoná^unavldadvlastníckeho
^^^M^ ^^^ta^=
stTy sú Povumé poskytoyaf si vzájonme súémnosť a odstamif nedostatky tejto^Íuvy
a^VThunavklad^ckehoprávadokata^ne^rností.pripa&eJeho-p^

3. Vprípade, ak prislušný Katastrálny odbor rozhodne o zamiäautíaÍeboo zastavení
konama ° Itóvrhu.navklad. vlastaíckTho präva do katastra nehnuterností, poffiTteJto
^^7-ÍTTä ^l??c^ho> .zmluvné stranysú povinné; podpís^ znovakúpnu
^lwmwy)äwetísamako .Y teJto -luvev^sdôvodnu-uved^
v rozhodnutí príslušného Katastráhieho odboru.

4. v~S^:^SSt^^^ ^
Zmluvné strany sa y takom _pripade zavteujú, že takéto nepiatné a/alebo neuľmró
ust^=mtavďú.Dahradenéa me^. budúzaPln^ ustanoveni^;-^
^edaiu^bli<ie obsahu a úôelu tejto zmluvy, ak bola títo ^eätosť^ľuvnýmÍ
stomami uvážená pri uzavretí tejto zmluvy.

5 ^S^' !t^>Lľi,,^^?J-!??l?ľsti--akJ) d°PonrôeIlé zasieU^ na adresu uvedenú
.r^°'^H=?^^M/.=iť^Cinky doručenía písomností má aj odmietauäe zásielky
písmmostí- zfsieík& sa považu-ie za dorucenú aJ v Pripadejej nevyzdvihnutíaa todňom
jej vrátenia odosielateFovi.

6* ^S!ľ^T^iL^ľÍti^-liL??ito-^all?ve musia mať písomnú fomlu a musia byť
odsúhlasené a podpísané oboma zmluvnymi stranami.

ČLVffl
Závereíné ustanovenia

1. Táto_2mluva sa spravuje prisluänymi ustanoveniami Obéiamkeho zákonníka. Zml uva

nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnymi stranami.
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2. Uéastníci zmluvy vyhlasujú, Že k prevodu predmetu kápy nedošlo v tiesni a pod
nátíakom, a zmluva vyjadmje ich pravú, slobodnú, dohromysernú vôfu. Práva a
povinnosti výslovne v zmluve neupravené, vyplývajúce z tohto piávneho úkonu sa riadia
Obäianskym zákonníkom plataým v Slovenskej republike v čase uzatvorenia kupnej
zmluvy.

3. Kúpna zmluva bola preáávajúcim a kupujúcÍm prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom
a vyhláseniami podpísaná v 4 exemplároch, ktoré budú odovzdané v 2 exemplároch ku
katastrálnemu konaniu, na ktorých je overený podpis predávajúceho, 1 exemplár pre
kupujúceho a 1 exemplár prc predávajúceho.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci splnomocôuje kupujúceho, aby ho zastupoval
pred prísluŠným katastráhiym odborom Okresného úradu KoŠice - okolie na opravu
prfpadných chýb v písaní, v poíítaní a Íných zrejmých nesprávností tejto zmluvy a návrhu
na vklaá, pričom kupujúci toto sphiomocnenie prijíma.

5. Zmluvné strany dávajú si navzájom, ako iosobe, ktorá znaluvu spísala, súhlas so
spracovaním ich osobných údajov uvedených v tejto zmluve v znaysle ust. §11 zákona č.
122/2013 Z.z. oochrane osohaých údajov vznení neskorSích predpisov, ato na účely
spísania tejto zmluvy, jg evidovama, jej predloženia prísluäným orgánom
a organizáciám, ktoré budú o nej a na jej základe rozhodovať alebo overovať jej údaje.
Pri spísaoí tejto zmluvy boli použité tieto osohné údaje: meno, priezvisko, rodné
priezvisko, dátum narodenia, rodné Ííslo, trvalé bydlisko a státna príslušnosť. Sútías je
vyjadrený podpismi zmluvných strán na tejto zmluve.

VPoprocÍ, dnal3.07.2018 VPoproči, dnal3.07.2018

Predávajúci: Kupujúci:

v

, ^ >>

^ >T

Infi^Stefan Jaklov Zdeno Kissimonyi
íťl/overený /podpis/

* '-'1T-A<.

-^-

Obecný úrad Poproč
-4- 1 Dáfum: ^3', Z^

Cislo Čislo
f_

4&.^ '^Wf (M^ ^VSIm
SpfSÍi: ?

í/1 ^7e^w^/'\
^Prilohy: Yybcfvuje:


