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AUToRIzovA}lA KÚPNA, ZMLuvA
vyhotovená v Advokátskej kancelárii VEREB, s.r.o./ so §idLom

Košicíach, ul , Hrnčiarska č. 3, do]e uvedeného dňa za
nasledovných podmienok :

Dostavili sa do mojej advokátskej kancelárie mne menom a
o s <;bne neznámi účastníci ;

Predávajúci:
1, VLARo s.ř-o. / s1ij,crn sť]..]..a :19, |:11 1a :j,.r,]:ica, iČt-;;

36 J86 l|9, spcloč.]a:jt] zaplsaná -.I .)i.ioa]].ir ieg_s:r,
ckJ:csróho s,.iciu F,oš..e i, o.lii.l :]rů, i,] llžka č. i |.-. 

€) i','- /-,j',
spC]Cil.,.]:jt' Za3iupl_.ilc ,<onatci: Ing, Matéj Bradowka, r.
Bradovka, :i,,:a]e ]:i,[.m Syin]cá č, 6a, l]41 45 Syin]ca, r:] |,.

l-- :::i:lé čls,c: GJ št, lrlsl. SI1,

. l_a],ažnasť pr,-.r<ázaná lcčlars}:.u,lll ,j..i]<azan č. Il
a ...:,cilčskl,,n r::eutazc:l č. 

=ř
ci'afe' ,,: n ,,predáwalúcí" ,

a ,, a]:_aa l st,:ar,"

Kupuj úci :
1. Obec Svinica, CL]..,i]-,; jr.lci 3vrl:ii,- - !4.]i 45 -q-.lnl.a a. 2i3r:,

. j:.,: :a_l2i-a,, ]iČ: 2)2l2!.5aa|, zastúpená siarostom obce;
Ing. Iubomír šimt<o, 1]-r. Jr-a rconé člsic:

- 

šr_. !:isi. sti,,
o :,::::,i:c,.:- !,:eLliazaná caa]ansk],ir pIeuka:a-In a. 

-

: -;-_il:s.<;.,n D:,a,:{-azaí: č. 

-D 

cs- _,:ičlerim a z,jaL,oa
. .-<i .i::]s:l; .]i]ce :c -',ňa 5. j2, ]013 ineodcje li:,-lr^rá sl'lčasť

: iI:.3- ]:- ] ,,,li aki; prÍloha ě. 1] , pa]-v.ccrliŤ, c priieLenl

]'dle 1 d] a\:,l: ,,kldpujúci",

ktorí sú podla vlasťného vyjadíenía spósobi}í k právnym úkonom
a zároveň ma požiadali, aby som v súlade s ust. § 43 a nasL. a
§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka vyhotovi1 v ich prospech
za nasledovných podmienok túto

Kůpnu zm].uvu:



Predávajúei

í./

je zapísaný v
u Okresného úradu Košice - okolie,
okres Košíce - okolie, obec SVTNTCA,
listé vlastníctva ě. 1321 pod rad.č.B.
(v celosti) k nehnutefnosti:

katastri nehnutelnosti
odbor katastrálny, Pre
kat. územie svinica na

1vpomerekce]_kuv1/1

- s tavba - pol .obj. so stipísnýn ěíslom 2?4, situcvaná na parc.
registra .,C* č. 846/2 zastavaná plccha a nádvcrie vo výmere
338 fr2, parc. regis|.ra ,,C* č. 846/3 zastal,aná plocha a
nádvorie vo ../í.,Ťne re 136 m2. Popis pot.obj.: jedná sa o
die 1ňu .

- Pťedmetná stavba - po1.ob]. so súpisným číslom 274 sa .a
zák]-adg nasledovných príloh:

o rozhodnutie obce Svinica ako stai,ebléhc úradu - :.
164/2022 - Sv (prílo}:a ě. 3) 1:oz:.;:::::ie nacoi]:]_c
právopJ_atnosť dňa 21 . C: .2322'; ,

. Oznámenie obce Sv:_nica č. t86/2022 ó urč€ll s,1::s:é::l
čisla (priloha ě. 4) a

. Zameranie aciresného bodu geodetóm - Mírosla1,o:
Antolíkom (príloha ě. 5),

ktoré všetky tvcria neodde}ite-lnú súčasť tejto zmluvy, rozdeli.
na novovytvol ené:

1. pol .obj. so súpi§ným ěíslom 274 - ob_-=.: - S: :'-a
po Inohospodá rs ky objekt - dielňa s pč,.-:,: . - ,,:žitírl.
o úžitkove j výmere 339,0i fr2, pcs:a-.-E:-- :.1 parc.
registra .,C" č. 846/2 zastavaná p.i:::,= :_ _,, --.-:rie vc
výmere 338 nr2, ktorá nie jé predírétom převod§

poI . obj . so súpisným číslom 22O (súpisné čís-:
pr:iradené na zák]-ade Oz:ánenia o ulčení súpisného č1_,_a
186/2022 obce Svinica) - objekt so 01c
polnohospodá rs ky objekt s novým využitím - j,:_=:
inventáru pre obec Sviníca o úžitkovej výmere - - : , -:
m2, posca.rený na parc. reqisLra ,,C" č. 846/3 ,-:1-. 1 ,::.-=

p}ocha a nádvorie vo výmere 136 m2. ktorá je Prei*€ coE
prevodu.

a

2

(d'ale j a j ako .,PREDMET KÚPY" )
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Na zákfade tejto Kúpnej zm}uvy odpredáva predávajúci
kupujúcemu do v,ýluěného vlastníctva Ý porteíe k celku v !/L
píedmet. kúpy - podla čl. I . tej to zmluvy novovytvorený
pol.ob3. so súpisnýxr čí.slom 220 definovaný v č1. 1.,r tejto
Kúpnej zmluvy a kupujúci od predávajúceho predmet kúpy
v celosti odkupuje do svojho výlučného Vlastníctva v pomere
k cefku v l /L.

íí,L /

l, Predávajúcí ručí za vlastnictvo a za bezbremennosť
predávanej nehnutefnosti a kupujúci prehlasuje, že stav
nehnutelnosti dobre pozná a že predmet ktlpy od predávajúceho
v stave, v akom sa nachádzajú ku dňu vyhotovenia tejto
Kúpnej zmluvy. do výlučného vlastníctva odkupuje,

2. Predávajúci vyhlasuje, že na prevádzanej nehnute.Inosti
uvedenej v Čl. I. tejťo kúpnej zmluvy nebola V minulosLi
uzatvorená žiadna iná kúpna zmluva, zmluva o budúcej kúpnej
zm]-uve, alebo darovacia zmluva, zmluva o zabezpečení závázku
prevodom práva ani iná obdobná zmluva/ ktorá by nrala vplyv
na túto kripnu zmluwu, a zároveň predávajúci prehlasu;e. že
na n€hnutelnosti uvedenej v Čl. ]. tejto kúpnej zmluvy
neviaznu žiadne dlhy, vecné blemená a iné ťarchy.

3. Predávajúci berie na vedomie, že vyhLásenia uvedené v tomto
článku zmluvy sú pře kupujúceho podstatnou skutočnosťou na
uzatvorenie te-i to zmluvy a predstavujú vyhlásenia
ovlastnostiach výslovne vymienených kupujúcíni. Zmluvné
strany sa dohodli, že kupujúcl je oprávnený odstúpiť od
ťejto zm}uvy v pripade, ak sa kťorékolvek z vyhlásení
predávajúceho uvedených V t,omto článku Zmluvy ukáže ako
nepravdivé alebo neúplné.

--)

Zmluvné sťrany sa taktiež
oprávnený odstúpiť od tej to
v plnej výške uhradená kúpna
podpisu tei to Zmluvy.

dohodli, že predávajúci je
zmluvy v pripade, ak nebude
cena cio 30 pracovných dní od

Kupujúc1 prehlasuje, že berie na
rr odseku 2 tohto čIánku zmluvy.

v€domie skutočnosti uvedené



ív. /

Kúpna cena bofa ustálená na základe dohody účastníkov Kúpnej
zmluvy na sume celkom 18.000,OO Et R s DPB, s}ovom:
osemnásťtisíc eur.

Strany sa dohodli na úhrade kúpne] ceny nas}edovne:

a) Celú kúpnu cenu vo výške 18.000.00 EUR s DPH, s]_owom:
osemnásťtisíc eur uhradí kirpujúci v deň podpisu tejto
Kúpnej zmluvy na bankor;ý, účet predá.rajúceho v tvale
]BAN: Sk98 0200 0000 0019 2804 8559.

2. Kúpna cena sa považuje za úplne splatenú v deň zap]_atenía
celej kúpnej ceny.

v./
Kupujúci berie na vedomie poučenie o toí1, že na základe

tejto Kúpnej zmfuvy predmet kúpy nadobudne do výlučného
vlastníctva až vkladom vlastnickeho práva v jeho prospech do
katastra nehnuteInosti vedeného Okresným úradom Košice
okolj-e pre kat. územie Sviníca, ktorým rozhodnutím o vklade
táto Kúpna zmluva nadobudne účinnosť.

ví.l

Kúpa označenej nehnutefnosti bola schválená uznesením
obecného zastupite]stva obce Svinica č. 22/2a22 Zó dň3
23.05.2a22, (ktoré je neoddelitefnou súčasťou tej:c xlpnej
zmluvy ako prÍ.lo}ra ě. 2).

1.

ÝTí. /

Na základe dohody účasinikov tej-.. íúp:-e; z:niuvy uhradí
trovy spo j ené § j e j vyho'Lc,Jeniť -: -i rovnopisoch a

predložením na vkladové konanle ? ce:os--] kupujúci.

Účastníci zmluvy zár.veř. s.D:;1.r,cciJ; j vyhotovitela tej to
Kúpnej zmluvy aj k jej predlcžei:iu Ckresnému úradu KoŠice -
okolie, odboru katastrálner,tu, za úče}om vkladu vlastníckeho



3.

4,

J

práva v prospech kupujilceho do katastra nehnutelností ako aj
k ich za§tupovaniu v správnom konaní o povolenie vkladu do
katastra.

Zm}uvné stlany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne
a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni, za nápadne
nevýhodných podmienok, úkon je urobený v predpisanej forrne,
sú oprávnení nakladať s nehnute.Inosťami, ich prejavy vóle sú
dostatočne určité a zrozumitefné, ich zm]-uvná vclnosť afe}:o
právo nakladať s nehnuteInosťami nie je obmedzené, zmluva
neodporuje zákonu, neobchádza ho a neprieči sa dobrým
mIavom, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli- a na znak
súhlasu zmluvu podpi sujú.

Zmluvné strany vyhlasujú, že boIi pred podpisom Kúpnej
zmluvy oboznámeni s poi§tným krytím 1.500.000,00 EUR
v poiSťovni KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 1nsurance
Group, v ktorej je Advokátska kancelária VEREB, s.I.o.
poistená pre prípad škody v súvis]-osti s autorizációu tejto
Kúpnej Zmluvy. Ak z dóvodu nesplnenia afebo porušenia
zmluvnej povinnosti ktorejko.Ivek zo zmluvných strán, afebo
uvedením nepravdivých údajov alebo vyh]ásení kto.rejkolvek zo
Zmfuvných strán, afebo konanim v rozpore s dobrými mravlni,
aIebo konaním zakIadajúcim povinnosť vrátiť alebo zaplatiť
kúpnu cenu. a]-ebo konaním v zmysIe Trestného zákona/
Ýznikne zmluvnej strano škoda, za túto vzniknutú škodu
nenesénie zodpovednosť advokát, ktorý zmluvu vypracova1
á allt-orizoVa1.

Predávajúci a kupujúci svojimi podpismi na tejto Kúpnej
zm],uve udeJujú advokátovi súhlas s tým, aby spracovával
osobné údaje zmluvných strán (najmá meno, priezvisko. rodné
priezvisko, trvaié a prechodné bydlisko, dátum narodenia,
rodné číslo, čísIo preukazu totožnosti, označenie bankového
spojenia. teIefónne čislo, ako aj všetky ďalšie ich osóbné
údaje, ktoré sú ako ich osobné údaje chránené podla zákona
č. l8/2aI8 Z, Z. a nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EÚ) 20L6/619 ). Predávajúci a kupujúci svojimi podpismi na
tejto Kúpnej zmluve udeIujú advokátoví súhlas so spracovanim
ich osobných údajov získaných kopírovaním, skenovaním alebo
inýn zaznamenávaním ťrradných dokladov na nosič informácii.
Predávajúci a kupujúci svoj imí podpismi na tejto Kúpnej
zmJ,uve udelu j ú advokátovi tento súh.]_as výlučne pre potrebu

5.



3.

3

práva v pIospech kupujúceho do katastra nehnuteIností ako aj
k ich zastupovaniu v správnom konaní o povolenie vkladu do
katastra.

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli s],obodne, vážne
a bez omy.Lu, nebola uzavretá v tiesni, za nápadne
nevýhodných podmienok, úkon je urobený v predpísanej forme,
sú oprávneni nakladať s nehnutefnostami, ich prejavy vó],e sú
dostatočne určité a zrozumitelné, ich zmluvná voInosť alebo
právo nakladať s nehnutelnosťami nie je obmedzené, zmluva
neodporuje ZákonuI neobchádza ho a neprieči sa dobrým
mravom| zm.Iuvu si prečita]-i, jej obsahu porozumeli a na znak
súh]asu zm.} uvu pcdpisuj ú.

Zmluvné strany vyhlasujú, že boli pred pcdpisom Kúpnej
zmluvy oboznámení s poistn]im krytím 1.500.000,00 EUR
v poisťovni KoOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance
Group. v ktorej je Advokátska kancelária VEREB, s.r.o.
poistená pre prípad škody v súvis]_osti s autorizáciou tejto
Kúpnej zmluvy. Ak z dóvodu nesplnenia alebo porušenía
zmluvnej povinnosti ktorejkolvek zo zmluvných strán, a}ebo
uvedením nepravdivých údajov alebo vyhlásení ktorejkolvek zo
zmluvných strán, alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi,
alebo konanim zakIadajúcim povinnosť vŤátiť a}ebo zapIatiť
kúpnu cenu, a]ebo konanirn v zmysle Ťrestného zákona,
vznikne zmluvnej stran€ škoda, za túto vzniknutú škodu
nenesenie zodPovednosť advokát, ktorý zm],uvu vypracova1
a autorizoval.

Predávajúci a kupujúci svojimí podpismi na tejťo Kúpnej
zmluve udelujú advokátovi súhlas s tým, aby spracováva1
osobné údaje zmluvných strán (najr,á meno. priezvisko, rodné
priezvisko, trvalé a prechodné bydlisko, dátum narodenia,
rodné číslo, číslo preukazu totožnosti, označenie bankového
spojenia, telefónne čis1o, ako aj všetky d'alšie ich osobné
:daje. kio::é sú ako ich osobné údaje chránené podla zákona
a. -tiZC:,8 Z, z. a nariadenia Európskeho parlamentu a rady
(EUr ;a]a 6-9 l. Predávajúcí a kupujúci svojimi podpismi na
tejto Kúpnej znluve udelujú advckáioví súh.las so spracovaním
ich osobných úda,i9v získaných kopírovaním, skenovanínr alebo
iným zaznamenávai:ln úradný,ch dckladov na nosič informácií.
Predávajúci a kupujúci sl,,.jimi podpismi na tejto Kúpnej
zmluVe udelujú acvokátoy_i čen.o súhlas výlučne pre potrebu

}
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súviSiacu s realizáciou tejto Kúpnej zmluvy, pre potreby
zápisu Vlastnickeho práva do katastra nehnutefností.

6. Zmluvné strany ako konajúce osoby zároveň žiadajú
vyhotovitefa tejto Kúpnej zm],uvy AdVokátsku kanceláriu
VEREB, §.r.o. so sidlom v Košiciach/ o jej autorizáciu podla
§ 1a zákona č, 586/2a03 Z. z. o advokácii v znení neskorších
predpisov.

V Košiciach, dňa 12.08.2022

Ťr_^,.a---i.i^.i.

VLARo s.!.o- v. z. obec Svrnrca v. z,
ín9. Matéj Bradovka - konalel rng. Éubonít Š:.mto

starosta



O SVED ČENIE
Miesha {l]ebná komisia v
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a!es_§yi!i§4,_*§u1,!r9€_š- _?E. o44 45 Kešlge_j !l(9!i9
č, .i. t l+lzozz Svinica,23.5.2022

VLARO s. r. o. v zasfupení
Ing. Matej Bradovka

Svinica č. 309
044 45 Košice - okolie

Vec: Uzneserlie OZ vo *vÁtci č. 22/2022.

1, Obecné zastupitel'stvo vo Svinici Uziesením č. ?Zl7072 schval'uje odkůpenie
časti budoly so súp. č. 274, ktorá je postávená na paIce]e registra,,C"
č, 84613, zastavaná plocha a nádvorie vo lýmere 13ó m2, k. ú. Svinica
za cenu :18,000,00 EUR s DPH,

2. Obecné zastupit€ťstvo vo Sr.,inici Umesením č, ?2iž022 taktiež sch\.al'uje
odkripenie pozemkov, a to parcelu registra ,,C" č, 854/16, dluh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie vo rr,ýmere 77 m2, parcelu registra ..C" č.854117
druh pozemku zaslrvŤLá plocha a nádvorie vo vlhlere 75 m2 a parcelu
Ie§istra ,,C" č. 846/3, druh pozemkrr zaslayaná plocha a nádl,orie vo
qimere 136m2, k. ú. Svinica za cenu =15,000,00 ELrR.

Pťedmetné nehnutefnosti spolu v cene:33,000,00 ELT{ budú rlrrživa,lré ako
skladovacie pdestory a odstavné plochy pre hnutel'ný raajetok vo vla§tnictve
obce svinica,

Frí].oha č. 2



ť'islo: ] a}.l']():],s\ svinica.dňa 0(1,07.]0]]

Obe{,,,.,.,,,.,l,.:.i].,,.-,,.,.,,......"-,..

Toto ri:zho,1ll,;l rc nrrdobudlo

prtvoplatno,iť C;9: ..;l,.]",jj
fupi, .....,.-...a.

RozHoDNtlTlE

( )htc Svinica ako sta\ ťbn) úmd. prislrtš&i podra § ] pism. §) /áLona č. .+ l 61:(){i l Z./.
o prcchodť nickto 

" 
ch Jx)§obností 7 olgáno! št.itlÉj §p*iv) na obcc it n{ \.!.,ššiť ťucmDó cťlk}

! znťni n.skoršich plcrlpisov. prxll'a /;ihona č,369,]1990 Zb. o obccnorn líirdcni \ ./nťni
nesloršich prr.,dpisot rl § l17 7ákona a-j0/l976 Zh. rr riz.r:mnom plánovnni n sldvcbnol]l
poriadlu ;slrt\.bltj ziikon / r znclli neskoíšiiJh |růdpisor r súlar]c s § 85 otlst.I star.ebnibrl
/:i*oůa. v sllladc § § l_t vlhtášl.r.' č..{_S.i11{}()0l,z, lll)rúu 5a \}ko i\ajú niťktori ll§l n{}vťOia
stl\ebntlho Zikona v Zn!,ni ncskoťšich prcdpiso\ a u§lanorcní 

^ikona 
č,7llIi)ó7 lh, o

spriirnonl konani

poyol'újc zm€íu ! užiyaní §tat,b} Pol'Ďoho§podár§ky objehí - dielňi, §trt,b.
§úpi§rró či§lo 2?,.í sa pařc€le KNC č.8{6/2 ka(. úz. Sl-inica zapisanqi na l,\ č. t2J2 prc
nirr rhor atcl'a \ t,ARO s.r.o. so sidlom Sr inics č. _109. lČo: .1ó 58ú ?jr.

lmcna \ užilaní sPočiva ro vr,lloreni \ntitorn!,i nanosn('i dclicc!.j §len] \ obieLla s()
()la.čimdošk) k ro/dcl!-niu objcktil naSOOla PolnLrhtrsprtititk_t ohickl Ltaclňi{ Ň\(}dl)é
!}u7ilic ) (r úiilkot!,i pkrche i_'j9.(ll nr:. r StJ 1)|f Sk|ad intcnliir.tr prc obcc Slifiicil
o úžitkovr,i plo§hc l]9.7] nt],

.lšdnú §a (t§ta\bu ncpodpirrričcnú. nuro\anei konštrukciť_ jťdlloíFdlažnťl.
atstraŠcnú s.,dk)}otl slrechou.

VjšliJ slrcch} ic na ki)le - J.950 od pr,\,ého Nl'ní k(il. na ki)tc 1().01) il UP.o\cnÉho
lr,řéno na kólť (l. |fi).

sta\hn j(. napoiťňá na nrzrody zdrar otr",chn ik) . cl, rozlod,. kanirliz;icia jc zr.r:rJcná drr
\ oilotcslllj žuntp\ a objckt jc napoicný na lrbccn! rodolod. vtkuíLNani. n'lL''\' nlť lť
r lrbjckle rit,šcne.

Plť uživanjc §la\by na dan} účcl 5a ilanoYuiri lic1o podmienk\. :

l- Pr' uži!ani slavby je íx)trcbnó dodřirl' !šclk} do ú\ah! priťhádzajúr:e lrygicnické.
bezpťčnostné i! ProliíDžiarnt, predpisv a prcr-lpis} na ochl3nu žilollréhtr prrrstredia,

Pri].oha č_ 3
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iC

Ki)nš!aluic sa.7t účit§lnici konania n§r,()dtlli áirrdrr.,niirnict|1 ilni /lisird ť irripotnid}k}
pr({i 

^r]cl]ť 
\ ttŽi\ ni sta\h!,

t)dóvrrrlncnic
(ihcc §rinica Ltlo slil\.hn! Liríd. ot rnh diu 2l) ílť1,]0]] )ilcitrrt' narthrrreteI'a

Vl,ÁIi()s,r_o.stlsirlkrntSr,inicač. i0q. lČ(). :ió 58ó 7.t9. o porolcnic znrenr \ {ri\irnl §latb\
l'trlixlhosporlrlrsk} ohiť\t - diclna_ star hir súpisnó čislo ]7-t ná piiťcclť KN('i, 8.16 1 ldl, ('lZ

Sliniea zapisaur,i lln l-\'č. l]4]. lta SO tiIa |\r|'rr,llrrlrpodúrsl\ llhickl di.lňn { B1lodnc
v}lliiti(, l(, llžilko!ťi pl()chť.']_'lí}.{}| m:. a§() 0lc skIad inrťnlifu p.c obťc srini.n
o ížittorci ploch,: I.1t).75 nr:

()hr,c Sriuitu ilko §la\ťhn! !iritd o/nitmilil rjňLr ]],t](t_]í)]] lnčali. konalltil (, znrenc
t uži\áni sln\h\ lbl-n(,ho§podíř§k}- obi§},t diclňtl nl l'ollr()h(rspl)d.irskJ ohi{kl diťlňá lt
]\klad in\ťnliiru prď o,-{a s\ini!n. ťlairslnikonr konania a drtt\rtutjm orgilnon} italln!,l \Fr.l\\ J
dt]ll íJ-l {)7 ]n]: \1ki)n.rlir rrstnc p,,ictlru t lrrrrc sp,,icrlc. nric.lnrr,r ,/l\I',l\.lllllll

Sla\ťlJn( úri]d na zúklarlr \!§lťdkov 1ťlslnťho pl),icdnii\ tln ia sprrierlciho s nricstnrrr,
/i§litlirnim /irlil. ie ./mcnr ! t!ži\ani §hvb\ l'ol'nrrhtlsptrr,liit ;k.,- trbickt - diclňo, stirrha
sli|li§nl"ia,isi(t ]7] na ParcťIť KN('.'. 8.J6i] lat, ri,, Srinica /api§lflei n1 |-V č. l].l]. |lit s()
(}llI l'ol\rrlhosprdiirsk] (}biťtt diclň3 1 Bi|odnó \\uiilic lo úžill(,vcj pk,clrc i3v_(tl m],

lr S() 0Ii; Sllerl in\ťnlinl nrť obťc:i\inica o rižitlrrrr-,i pk)ťhť l,r{}.75 ni]. Pf§ na\rho\alel'a
Vl,Ált() s.t.o so si.lloot Srinica l. _ri}q. I(1), 'ih sR6 7Jg, iť |( \ r(l,/|1,1( str ršctlhecn!,ni
/,juinlt]tii splll(Jčnosli. dolknuljťh olgiirr(l1 iliittti spriir1 l rlchut|ti r.thrr,ztnc llrala
! oPr.i\llť!ú ziuirll! účirshilo\ koB nia. K nofrh(rťln!,i /fiťnc p( nl ní\ího\nlťl'rr()ickl(]\ú
d(jk!rnlcntá.iu \,}pr3.(]!ltnú Pr()icltlnktllr lng J,,z..t ipirl,r. l)|r.l 1_1 llťínrJtlo\cť naJ
lr.rplilLr t- J{tl - kt)laudačni rozhodnrrtic \\,dln{ obcotl Srinica ptr,.| č. :50](l]l-S\ lo Jn
]].{}8.:l):l, lk)r.lnid(}budk} pfii\,(trrhtnosl'dňa :j,(l8,:í):Ii - §píá!! o Cút{]m.] p.lhli.rJlť
a skritkc cltktriekcho /itíindťnia lo dňa l0-0(),:{):l, Ntinliclk} nl,Bkl.tl nilil, 1Uť,rilni]'o\
lornniu. Na rrillar-h tjchltr rlutrtrro,ti holo nrožné fo/hodnui t3l, .ll,r iť tn u\ťdťl!ť \o
\ )íol(l\(,i č3§li 1()lío rl)zhoinutia,

|'oučcnie:

|'rilti trlnulrr rou]rtxlntrtiu nrrržot, p,rrrll'a § i-l /iLo l č, 7l l967 lb. o sprál nonl
k(,nanl ir)dal'( \olaniť i lťh{ll!, d(} l: r]ni rx]o Jň;l iťllo Jortl.(, lit n0 ()b$ t]ilčl,iotik. 044
-r5.

lot() r\)/hodnuliť ic nrrržno rrrcslumli:udon ;rž po \]čťrpnli riad lch opral !r!c:l

Proslíiťúlo\,
sFra\ n\ rDplatok bol Zaplaten! Jo íŇLi.ldne ()|x"!, sfinica \. \,}škc jí.tll $l! i\,.]: J

prl, Ol rxls atrirm. l' Sld/t}hnikl sprárnlch Jrtrplatkol. ttory jť §úšr.r'{,,i: ;*.Jií-,n.,i a].lo
1_15/l9qj /./ o sp.ávlrlch prrplarkllch r lnťnl ncsLor_iích píá\,n]ťh r,ítrdPiý]l

lng. ljúbobi. Š im k o

Príloha č. 3
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. 
' Doruči r{r:

! l, VI,AR(] §.í o,. 0.1.t.l5 s\ inica č- 309

:, lng. rtíll.i l}íado\kn.OJJ ]5 s\i ic č, ó(l

i llťřr! G{]rdell r,r,o.. 0]],l5 §rinics i l59

j, lns, J\1/§l'Špiíto- )f J^] rlcrin8no\ce nad Tlrp|iN č ]íl / projehl,nl /

r

! í)hťc s\ inica lasl, §l§ro§lofi obc§. oJJ !l5 svi,ricí a, ]E:

v)h.vllj.: ltjt)r Jarl}\la! ln dii í tel l'ó9ó,1(l l ). sPklah! ob,ci! úrud Ý l]iJolcií,h

PríIoha ě. 3
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()bee Svinica
0.1.1 45 . Svinica č. 2S?. okr, Košice - okolie

Vl,AIt() §- r_ n.

svinicll č. _109

0l.{ {š Košice _ okolic

Naše č'§lo] VyběVtlje/linka obe./dátum

'a6|2o22 
Rudolí Revák, 055/6965225 sÝinicd, z8.g7,2o72

V.cl@

obec §viíica Podl'a § ó fti§. ] v},htášk}, Mini§terstva Ýnúrra slovenskej íepubliky
č.]li2003 Z.z,,ktorousa ustanovujú p(ťrobnosti o oenačovaní ulica iných vcrejných
prie§l,.an§tic! á o či§lovani st!ýieb v i.ncni nťskorších prcdpi§ov infonnu.ie žiad4!el'á-
VL^R() §_ť.(}.. Svinica ]o9.04445 Košicť _ okolie. lČ():.]ó5tló749 žc Da 7áklade
žiadosd zo d*a 26,07.2022

rozhodl, zápi§om do regi§trs ,drie§ dňs 26.07.7o2x, a určíla
sripisné číslo 220

budovc lso Ql../ postavenej Ý obci §Yinics; ói§clný kód obce: 522040;
kataslrálnc ťlzemie sviBics. Budoys /so otc,' jc Poslavcná na pozc§lku
s parcelným čistom 846/3. k. ú. sr.inicri Kitd druhu staÝh1. : 20, a je lo
inl budov! /§klad/,
l]udova bola dokončcnó a íoldclcná ná dví sarno§talni objgkt}- lso ol:L so olc,'
podl'a rozh(}dnuria č.l64lzo22-sv ,,§ dňa 06.07.2022 \,",-danih() obcou svirrics.
poučcnici
I\rdl'a úkon, sloi,nskej ná|óírl.j |íló. {'. 3ó9 1990 Zh lrbeffiLrn .riud(hi \,|n!ni
neskoršich :nliea a do1llnk0ť - § 2., ods. 1 .'lt§lnik hulo\,yic pl,yinn! nar' ,r,i.lilcl'ne t):n.Él!n!i
bl&Jov bbt!ťko|:lo slirí§IÝm čillo r.Ibul'kolsorieudénýnčirh,tn,uk.iL,r.lcné_,4k.i.,rd
spriav bulovy :. o:tn.' sPl)l.,če,r§l..,o |,l.!§ani*.Jý b.vl.^, a nťb,l.,|,ý.,h přic§rí,roý ý.lomť.
Poýirnosť po.|ťu přťei ýel! plní lok, §Fohlč?,1sl\:o. ,4k ie na sprdtu ,lomu uzttttorená zmllvt
o $kone sprúty. 1x,Ýinnošl' podla prJcj ýeíy Prní §Pr.iva,u sluý.hní*.je ?||inný .l}be.pc..il'
pript\wenie labul'ky ,o stiPilným čishm í.lbuř4, s orlorrr,rr' oíslom na b doýu 2 hlaýbej
ulíce tak, že ohidl,c klhurk),budli uníeslheké Ledl'u scbu ct hudú úobř? vidilelfté.
sPňl,ncho deliklu sa .ůrPk\ití t,rriýni&á .,§oba alebo íylicfui osoba - |ndrlkaleí. oh ponlíi
F,rinro!ť podro § 2€ ods. 4 o obec ulaži pokulu do 6 638 eur.

Dostunú
l. Žia,lu,eI - :í
2 Ocl ] - sPis

Príloba ě. 4
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z:rtrrcratric adrcsnólrcl btlclrr

1| CllllÝndku(§.(\iťtl.Lt)l\;t§,,dl$,rhl)húl

(ll|l( ,w,Lld,k,,th. \ (nňl v n,l.nn,r lk llril/J

Lll l( 
^ 

{r^t u|r.,lr \nn.] ! bnd.n! iu{hr,.j/

F

Prí].oha č, 5

a

l llilllí,l
]

l

i

_ ] dlFdJi.u (*§rJe,lj|,l.]1i1l1!1
.hn!Ňli *J íla]illlk ttri (ll}kl dt.{L,h,, lirll!

--__ _: i,]1!!1'
]jl,,ril,]il7r]

- --,- -i -,-]85.1il nl

-1-

llk!U, xi.,l§|., J PlýltlN loh,. k!, id&uý t{Yl lrilkJ.ll rtfo\lJ. Alú.hL
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DoLožKA o AuToRlzÁcrr

a) vyhlasujem, že som zmluvu autorízoval
zákona č.586/2a03 Z. z. o advokácii a

podla § ].a odseku 1

o zmene a doplneni
živnostenskom

znení nes kořších
z.

zákona č-455/1997 zb. ó
podni kani (živnostenský Zákon) v
predpisov v zneni žákona č,304/20a9 Z,

b) Zmluva obsahuje 15 listov

c) V Košiciach, dňa ]"2. a8.2022

d) AdvokátSka VEREB, s. r. o.

e)

!J
odtlačok pečiattyVvokata

ád"ikii,kr kot.roi, ,i,' '.,_,, 
,,

, i:::rl"r,ti t 0'1 Jj Xr' r : 
,

' ",i;",li:,;::,,;,,,,,_,
0ROS Ku:,,i , C]ji ý, l, L" , ;-,/,


