
Obec Poproč
y

Obecnv úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproč

r

sp. zn. OcU-I-67/2020

č. záznamu: 67/2020

Zápis v spise
V súlade s ust. § 5.a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k infomiáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov som
ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejnila dňa 11.2.2020 na webovom sídle obce
Poproč:

/

Zmluvu, sp. Zn. OcU-L-67/2020, č. záznamu: 67/2020^*

uzavretú: 11.2.2020

účinnúod: 12.2.2020

zmluvné strany:

1.) Obec PoproČ
v

Skolská 2

044 24 Poproč
zastúpená starostkou obce, Ing. Ivetou Komorovou Hiľovskou

2.) PeterPetráš
K.ošice - Staré Mesto

04001

Predmet zmluvy: - kúpa do svojho výlučného vlastníctva nehnuteľností uvedené
v bode 2.3 v celkovej výmere 972m2.

VPoproči, 11.2.2020

Lucia Molnárová

zamestnanec poverený zverejňovaním



r_

KUPNA ZMLUVA

v^^^á^^i 5Q8!^a!LZ?nľ'^/lo9^í?'-y^enín^f^?1 PredPisov -
ObĎianskýzákonmk apodľaust. § 9aods. Spísm. c)Zák. c. 138/1991Žb.^ení

neskorších predpisov - o majetku obcí, medzi:

v

Clánok 1

Zmluvné strany

Predávaiúci ; Obec Poproč

so sídlom : Školská 2, 044 24 Poproc
v zastúpení: Ing. Iveta Komorová Híľovská, starostka obce

v

ICO: 00324639

bank. spoj.: Prima Banka Slovensko a.s., c. ú. SKOl 5600 0000 0004 0477 001
SWIFT/BIC: KOMASK

tel. spoj. 0948 808 0674
*

e - mail: starosta(%poDroc.sk

Kupujúci : Peter Petráš, rod. Petráš, občan SR
11

narodený:

rodné Č. .
.

trvale bytom: 040 01 Košice - Staré Mesto

bank. spoj.:

tel. spoj.:

v

Clánok2

Predmet zmluvy

2.1 Predávajucije vylučným vlastníkom nehnuteľností zapísaných na LV č. 1 190, k. ú.
PoproČ,Obec: PoproČ, Okres: Košice - okolie a to :

parc. reg. "E", parc. č. 456/100, vo výmere 413 m2, omápôda ?

parc. reg. "E", parc. č. 3450/102. vo výmere 41 m2, omá pôda;
parc. reg. "E", parc. c. 4001/1, vo vymere 43047 m2, lesnypozemok s

parc. reg. "E", parc. č. 4001/2, vo výmere 4679 m2, trvaÍý'trávny porast.



2.2 Geometrickým plánmi a to :

c. 40/2018 a c. 41/2018
geodet: Gabriela Matkovská - GEAT, so sídlom Moravská 91,040 01 KoŠice
vyhotovené: 11.09.2018
autor. overené: 12.09.2018

Ing. Igorom Zatkovícom, autorizovaným geodetom a kartografom
úrad. overené: 20.09.2018

/

Ing. Silvia Szalayová, č. Gl-214/2018 OÚ KE-okolie
r.

Č. Gl-213/2018 OUKE-okolie
vvtvorené tieto parcelv:

. parc. reg. "Ctí, parc. c. 1508, vo yýmere 192 m2, zast. plocha
- vytvorená z parc. reg. ,,E", parc. Č. 456/100, vovymere 151 m2 a z parc. reg."E",

2parc. č. 4001/1 vo výmere 41 m

. parc. reg. "C", parc. c. 1507, vo výmere 88 m2, záhrada
- vytvorená z parc. reg. "E", parc. č. 456/100, vo výmere 5 m2 a z parc. reg."E",

2parc. Č. 4001/1 vo výmere 83 m

. parc. reg. "CM, parc. c. 1505, vo výmere 182 m2, zast. plocha
- vytvorená z parc. reg. "E", parc. Č. 456/100, vo vymere 144 m2 a z parc. reg."E",

parc. č. 4001/2 vo výmere 38 m2

. parc. reg. "C", parc. c. 1502/3, vo výmere 102 m2, zast. plocha
2- vyťrorená 2 parc. reg. "E", parc. č. 456/100, vo výmere 102 m

. parc. reg. "C", parc. č. 1506, vo výmere 83 m2, záhrada
- vytvorená z parc. reg. "E", parc. Č. 456/100, vo výmere 11 m2 a z parc. reg."E'\

2parc. č. 4001/1 vo výmere 72 m

. parc* reg. "C", parc. c. 1527, vo výmere 325 m2, záhrada
- vytvorená z parc. reg. "E'\ parc. č. 3450/102, vo výmere 39 m2 s z parc. reg."E" ?

2parc. č. 4001/2 vo výmere 286 m

2.3 Touto zmluvou predávajúci predáva a kupujúci kupuje do svojho výlučného vlastníc -
t^a nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1190, k. ú. PoproČ, Obec: PoproČ, Okres: Ko -
šÍce - okolíe, novovytvorené parcely a to :

. parc. reg. "Ctí, parc. c. 1508, vo výmere 192 m2, zast. píocha

. parc. reg. "C6Í, parc. c. 1507, vo výmere 88 m2, záhrada

. parc. reg. "C<ŕ, parc. c. 1505, vo výmere 182 m2, zast. plocha

. parc. reg. "C", parc. c. 1502/3, vo výmere 102 m2, zast. plocha

. parc. reg. "C", parc. č. 1506, vo výmere 83 m2, záhrada

. parc. reg. "C", parc. c. 1527, vo výmere 325 m2, záhrada

SPOLU v celkovej výmere 972 m2

v zmysle usí. § 9a ods. 8 písm. e)Zák. č. 138/1991 2b. vplatnomzneni ~o majetku
obcí, ako prípad hodný osobítaého zreteľa ;

a kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu za podmienok a
spôsobom dohodnutým v íejto kúpnej zmluve.

2.4 K zmluvnému prevodu nehnuteľností uvedených v bode 2.3 tejto zmluvy dalo súhlas
Obecné zastupiteľsívo v Poproči Uznesením t AJ/2w./2019 20 dňa 28.01.2019.



v

ClánokS
Kúpna cena

3.1 PredávajúcipredaYapredmetzmluvyuvedený v cl. 2 bod 2.3 za dohodnutú kúpnu
cenu vo výŠke 1,07   /m2 (podľa znaleckého ohodnotenia súdneho znalca Ing. Ľubo -
míraVincuzo dúa 13.06.2017).

Cellcová kúpna cena bola zmluvnými stranami dohodnutá
vovýške 1.040,04  
slovom : tisícštyridsať euro a Štyri centy.

3.2 ^^^iu^L^ns^ejíf^diií^?n^^e^.i?.o^-ŕ^ui. 3iLT_ho^vosti,pri podpise
^^^^JI^^^lerI^°^^ el^r^ ^^Gh^^áby^ dilu PodPisu bo3[l na
účte predávajúceho pripísané fmanČné prostriedky rovnajúce sa kúpnej cene.

v

Clánok4

Vyhlásenia zmluvných strán

4.1 Predávajúci prehlasuje, že jeho vlastaíctvo k predmetu tejto zmluvyje bezspoméa
právo užívania a disponovania nie je obmedzené žiadnymi vecnymi bremenami, ani
inými právami tretích osôb.

4.2 Predávajúci preMasuje, že nie sú mu známe také vady a poškodenia nehnuteľností, na
ktoré by mal kupujúceho osobitne upozomiť. Nehnuteľnosti sú ku dňu podpisu tejto
zmluvy spôsobilé riadneho užívania.

4.3 KupuJúci vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámií s právnym aj faktickým stavom nehnu -
teľností, a obhliadkou na mieste samom a nahliadnutím do aktuáineho LV č. 1190,
^^ ^^!i^?t^ ^SU^^t^tLÍio^^T ^?^?^' ^?UJ^C-\SSSne vyhlasuie'
Že si v súvislosti s prevodom nehnuteľností nevymienil žiadnu korikrétnu vlastnosť ,i

nehnuteľností.

4.4 Kupujúci v súvislosti s nadobudnutím predmetu zmluvy podÍa Článku 2 bod 2.3 tejto
zmluvy do svojho výlučného vlasínícŤva vyhlasuje, že vo vzťahu k predmetu podľa
tejto zmíyvydošlo k zúženiu rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manžeíov podľa
?ftľAl_43a-obč'zákomlíka?a to na základe Dohody vo forme Noíárskej zápisnÍce Č.
N324/2019, Nz 33123/2019, NCRIs 33878/2019 spísanej Notárskym úradom JUDr.
Dagmar Lukácovej v Košiciach dňa 09.10.2019, kde predmet kúpy nepatrí do bezpo -
dielového spoluvlastnícťva manželov.

'V

Clánok 5

Návrh na vklad vlasfníckeho práva

5.1 Predávajúci sa zaväzuje podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra najneskôr
do 7 dní odo dňa uhradenia kúpnej ceny podľa bodu 3.2 tejto zmluvy.

5*2 ^^ít^^>e^^^n^T^^?^^^"?á^^i^v^^^!n?m^c^JJÚ<??luv,né,strany
advokátku JUDr. Janu Bajužíkovú, so sídlom Štefánikova 8, 071 01 Michalovce
re c 1436v

fl p 5



ktorá je zároveň splnomocnená na vykonanie prípadných opráv zmluvy pri prerušení
vkladu a na prevzatie rozhodnutia o povolení vkladu v mene účastmkov zmluvy. ^,

5.3 Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy podľa tejto zmluvy rozhodnu-
tÍm príslušného okresného úradu - katastrálny odbor.

5.4 Náklady spojené s návrhomna vklad hradí kupujúci, spolu s úhradou kúpnej ceny
podľa bodu 3.2 tejto zmluvy.

t

v

Clánok 6
Záverecné ustanovenia

6.1 Táto zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch.

6.2 Všetky ostatné otázky touto zmluvou neupravené sa spravujú ustanovemami tých
predpisov, ktoré sú im svojou povahou najbližšie. V prípade, ak niektoré ustanovenie
tejto zmluvy stratí platnosť, zostávajú ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy v platnosti.
V takom prípade zmluvné strany dohodnú nahradnú úpravu, ktorá najviac zodpovedá
cieľu sledovanému neplatným ustanovením.

6.3 Táto kúpna zmluva sa zverejňuje na webovom sídle Obce Poproč, v súlade s ust. § 47a
Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákomuk, v znem neskorších predpisov a podľa ust.
§ 5a Zák. č. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infonnáciám a o zmene a doplnení
níektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

6.4 Zmluvné sti-any vzali na vedomie, že táto kúpna zmluva sa pre nich v zmysle ust § 47
Občianskeho zákonnÍka stáva právne záväznou momentom jej podpísania. avšak k pre -
chodu vlastníckeho práva dochádza vkladom vlastnickeho práva v prospech kupujúcich
do katastra nehnuteľností v zmysle tejto zmluvy, príslušným katastrálnym úradom.

6.5 Zmeny a dodatky tejto kúpnej zmluvy vyžadujú písomnú formu.
6.6 Prílohami tejto zmluvy sú :

6.6.1 výpis z Uznesenia Obecného zastupiteľsŕva v Popro i, c. A.l/2w./2019 zo dňa
28.01.2019,

6.6.2 Notárska zápisnica JUDr. Dagmar Lukáciovej, notárky so sídlom v Košiciach
c. N 324/2019, Nz 33123/219, NCRIs 33878/2019 zo dňa 09.10.2019

6.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva
nebola uzavretá v tiesnÍ a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečííali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasuju vlastnoručne podpísali.

-' ^

VPoproči,dňa 11.02.2020

Za predávaiúceho : Za kuuujúceho :

/

Ing. Iveta Komorová Hiľo^Sfeá- Peter Peícs^

starostka Obce PoproČ Obecny w\ x/ PoproČjt

Dátum, ^ďLmo
Čisio sáznamu:

r Čislo spisu,
^/^ow ^&c/^-čP/UZQ

Príií^y: f^bfivu/e:
ŕ~

/^. ww w^'/ŕ
y
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Obec P OPR O C, okres Košice - okolie

Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľshľa v Poproči

Obecné zastupiteľstvo vPoproci na svojom plánovanom zasadnutí dňa
28.1.2019 prijalo uznesenie c. A.l/2.w./2019, ktorým

schvaľuje

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Poproc, konkrétne parc. Č. 1508 vo
výmere 192 m2 , parc. Č. 1507 vo výmere 88 m2, parc. č. 1505 vo výmere 182 m2,
parc. č. 1502/3 vo výmere 102 m2, parc. Č. 1506 vo výmere 83 m2 , parc. č. 1527 vo
výmere 325 m2 , všetky zapísané na LV c. 1190 a to v zmysle § 9a, ods. 8. písm. e),
zákona císlo 138/1991 Zb. o majetku obcív znení neskorsích predpisov ako prípad
hodaý osobitného zreteľa t.j. zdôvodu, že tíeto pozemky sú priľahlé
k nehnuteľnosti žiadateľa, na tieto pozemky neexistuje priamy prístup, prístup je
možný iba cez pozemok žiadateľa o odkúpenie - p. Petra Petráša, bytom Košice,

Tento osobitný zreteľ zverejnený na úradnej tabuli obce aweb stránke obce
v období od 1.2.2019 do 18.2.2019.

HlasovanÍe:

za 9 PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová, Mgr. Katarína HarČariková,
prítomní poslanci Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam Komora,, Ing. Eva Petrášová,
na hlasovaní: 9 Ing. BranÍslav Petráš, PhD., Íng. Ján Spišák, PhDr. Dominika Vincová

proti o

zdržalsa o

Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce, v.r.

VPoproči, dňa 1,2.2019

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková


