
   Darovacia zmluva 
a 

Dohoda o vyporiadaní   vlastníckych  vzťahov 
k pozemkom  ich zlúčením a znovurozdelením 
uzatvorená v zmysle  ustanovení  § 51, § 141  a nasl.  Občianskeho zákonníka : 

a  § 628 a nasl.  Občianskeho zákonníka medzi: 

 

Pavol  Šingľár  r. Šingľár 
r.č.                        nar.   

bytom 083 01 Sabinov,  Fraňa Kráľa  49, SR 

štátne občianstvo:  SR 

 

Ján Šingľar  r. Šingľar 
r.č.                       nar.  

bytom 082  14 Pušovce  85, SR 

štátne občianstvo:  SR 

 

Jozef  Šinglár  r. Šinglár 
r.č.                       nar.   

bytom 082  14 Pušovce  66, SR 

štátne občianstvo:  SR 

 

Peter Mazúr  r. Mazúr 
r.č.                     nar.   

bytom 082  14 Pušovce  17, SR 

štátne občianstvo:  SR 

 

Jozef Mazur  r. Mazur 
r.č.                         nar.   

bytom 082  14 Pušovce  18, SR 

štátne občianstvo:  SR 

 

Mária Talpašová  r. Mazurová 
r.č.                            nar.  

bytom 082  12 Podhorany  117, SR 

štátne občianstvo:  SR 

 

 

Peter Mazur  r. Mazur 
r.č.                       nar.   

bytom 082  14 Pušovce  19, SR 

štátne občianstvo:  SR 

 

 

 



Jana Millá  r. Šinglárová 
r.č.                           nar.  

bytom 082  14 Pušovce  147, SR 

štátne občianstvo:  SR 

 

František Mazur  r. Mazur 
r.č.                           nar.   

bytom 082  14 Šarišská Trstená 14, SR 

štátne občianstvo:  SR 

 

Mária Šinglárová  r. Šinglárová 
r.č.                                   nar.  

bytom 082  14 Proč 6, SR 

štátne občianstvo:  SR 

 ( ako „ darujúci a aj účastníci dohody “  ) 

 

a 

 

 

Pavol  Dreveňák  r. Dreveňák 
r.č.                                      nar.   

bytom 080 01  Prešov, Arm. generála Svobodu  38, SR 

štátne občianstvo:  SR 

( ako „ darujúci“  ) 

 

a 

 

Obec  Pušovce 
IČO :  00 327 654 

sídlo:  082 14 Pušovce  14, SR 

zastúpená   Jánom Namešpetrom – starostom obce, nar.                   , bytom Pušovce 45, SR 

( ako „obdarovaná“ ) 

za týchto vzájomne dohodnutých  podmienok za účelom úpravy vzájomných práv a povinností 

spojených s existenciou spoluvlastníctva a vlastníctva k nehnuteľnému majetku  a  zároveň aj 

darovaním pozemkov  do vlastníctva obce za účelom prístupovej cesty. V súlade s týmto 

a dobrými mravmi je potrebné vykladať obsah týchto právnych úkonov. 

 

I. 

 

1.Účastníci dohody sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku registra KN- E parc.č.  137/22 

orná pôda o výmere  5975  m2  v kat. území  Pušovce, okres Prešov zapísaný  na LV č. 478 

a to : 

Pavol Šingľár  r. Šingľár  v podiele   3/5 k celku, 

Ján Šingľar r. Šingľar v podiele 1/5 k celku,  

Jozef  Šinglár  r. Šinglár v podiele  1/5  k celku. 

 

 

 



 

 

2.Účastníci dohody sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku registra KN- E parc.č.  142/2 

orná pôda o výmere  8116  m2  v kat. území  Pušovce, okres Prešov zapísaný  na LV č. 422 

a to : 

Peter Mazúr  r. Mazúr nar. 29.04. 1965  v podiele   91/360 k celku, 

Jozef Mazur  r. Mazur v podiele 57/360 k celku,  

Mária Talpašová  r.  Mazurová  v  podiele  91/1080  k celku, 

Peter Mazur  r. Mazur  nar. 15.04. 1971 v  podiele  91/1080  k celku,  

Jana Millá  r. Šinglárová v  podiele  121/360  k celku, 

František  Mazur  r. Mazur  v  podiele  91/1080  k celku. 

 

3.Účastníci dohody sú podielovými spoluvlastníkmi pozemku registra KN- E parc.č.  137/23 

orná pôda o výmere  5980  m2  v kat. území  Pušovce, okres Prešov zapísaný  na LV č. 713 

a to : 

Peter Mazúr  r. Mazúr nar. 29.04. 1965  v podiele   91/360 k celku, 

Jozef Mazur  r. Mazur v podiele 57/360 k celku,  

Mária Talpašová  r.  Mazurová  v  podiele  91/1080  k celku, 

Peter Mazur  r. Mazur  nar. 15.04. 1971 v  podiele  91/1080  k celku,  

Mária Šinglárová  r. Šinglárová v  podiele  121/360  k celku, 

František  Mazur  r. Mazur  v  podiele  91/1080  k celku. 

 

 

4. Darujúci  Pavol Dreveňák  r. Dreveňák  je vlastníkom  v celosti 1/1  pozemku   registra  

KN-E  parc. č. 142/1 orná pôda  o výmere  6512  m2   v kat. území   Pušovce, okres Prešov 

zapísaný  na LV č.  694. 

II. 
 

1.Na podklade Geometrického plánu  č.142/2020   zo dňa  29.12.2020,  ktorý vyhotovil  

GP – 3 s.r.o., úradne overený   pod číslom G1 – 3/2021  a so súhlasom všetkých  

spoluvlastníkov a vlastníka  pre nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom v kat. 

území   Pušovce bol vytvorený  nasledovný stav: 

 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/3  orná pôda o  výmere  2408  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/4  orná pôda o  výmere  1057  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/5  orná pôda o  výmere  1057  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/6  orná pôda o  výmere  1057  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/7  orná pôda o  výmere  1586  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/8  orná pôda o  výmere  1042  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/9  orná pôda o  výmere  1042  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/10  orná pôda o  výmere  1042  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/11  orná pôda o  výmere  1042  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/12  orná pôda o  výmere  1155  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/13  orná pôda o  výmere  1811  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/14  orná pôda o  výmere  1587  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/15  orná pôda o  výmere  1987  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/16  orná pôda o  výmere  1184  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  373/17  orná pôda o  výmere  1621  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  375/4  ostatná plocha o výmere 2  m2 

pozemok registra  KN- C parc.č.  392/3 zastavaná plocha a nádvorie o  výmere  65  m2. 



III. 

 

1.Darujúci  Pavol Šingľár  r. Šingľár  d a r u j e obdarovanej  Obci  Pušovce  podiel  vo 

veľkosti  3/5  k celku  

 k dielu č. 15  o výmere   589  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

137/22,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/16 

orná pôda   o výmere 1184  m2   v kat. území  Pušovce   

a obdarovaná  Obec  Pušovce tento dar s vďakou  p r i j í m a. 

 

2.Darujúci  Ján  Šingľar  r. Šingľar  d a r u j e obdarovanej  Obci  Pušovce  podiel  vo 

veľkosti  1/5  k celku  

 k dielu č. 15  o výmere   589  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

137/22,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/16 

orná pôda   o výmere 1184  m2   v kat. území  Pušovce   

a obdarovaná  Obec  Pušovce tento dar s vďakou  p r i j í m a. 

 

3.Darujúci  Jozef  Šinglár  r. Šinglár  d a r u j e obdarovanej  Obci  Pušovce  podiel  vo 

veľkosti  1/5  k celku  

 k dielu č. 15  o výmere   589  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

137/22,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/16 

orná pôda   o výmere 1184  m2   v kat. území  Pušovce   

a obdarovaná  Obec  Pušovce tento dar s vďakou  p r i j í m a. 

 

4.Darujúci  Peter Mazúr  r. Mazúr nar. 29.04. 1965  d a r u j e obdarovanej  Obci  Pušovce  

podiel  vo veľkosti  91/360  k celku  

 k dielu č. 7  o výmere   948  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

142/2,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/17 orná 

pôda   o výmere 1621  m2   v kat. území  Pušovce,  

k dielu č. 19  o výmere   595  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

137/23,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/16 

orná pôda   o výmere 1184  m2   v kat. území  Pušovce 

a podiel  vo veľkosti  91/360  k celku  

k novovytvorenému pozemku registra KN-C parc.č. 375/4 ostatná plocha o výmere 2 m2 

v kat. území  Pušovce   

a obdarovaná  Obec  Pušovce tento dar s vďakou  p r i j í m a. 

 

 

5.Darujúci   Jozef  Mazur  r. Mazur   d a r u j e obdarovanej  Obci  Pušovce  podiel  vo 

veľkosti  57/360  k celku  

 k dielu č. 7  o výmere   948  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

142/2,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/17 orná 

pôda   o výmere 1621  m2   v kat. území  Pušovce,  

k dielu č. 19  o výmere   595  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

137/23,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/16 

orná pôda   o výmere 1184  m2   v kat. území  Pušovce 

a podiel  vo veľkosti  57/360  k celku  

k novovytvorenému pozemku registra KN-C parc.č. 375/4 ostatná plocha o výmere 2 m2 

v kat. území  Pušovce   

a obdarovaná  Obec  Pušovce tento dar s vďakou  p r i j í m a. 



6.Darujúca Mária Talpašová  r. Mazurová   d a r u j e obdarovanej  Obci  Pušovce  podiel  vo 

veľkosti  91/1080  k celku  

 k dielu č. 7  o výmere   948  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

142/2,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/17 orná 

pôda   o výmere 1621  m2   v kat. území  Pušovce,  

k dielu č. 19  o výmere   595  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

137/23,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/16 

orná pôda   o výmere 1184  m2   v kat. území  Pušovce 

a podiel  vo veľkosti  91/1080  k celku  

k novovytvorenému pozemku registra KN-C parc.č. 375/4 ostatná plocha o výmere 2 m2 

v kat. území  Pušovce   

a obdarovaná  Obec  Pušovce tento dar s vďakou  p r i j í m a. 

 

 

7.Darujúci   Peter  Mazur  r. Mazur   nar. 15.04. 1971  d a r u j e obdarovanej  Obci  Pušovce  

podiel  vo veľkosti  91/1080  k celku  

 k dielu č. 7  o výmere   948  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

142/2,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/17 orná 

pôda   o výmere 1621  m2   v kat. území  Pušovce,  

k dielu č. 19  o výmere   595  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

137/23,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/16 

orná pôda   o výmere 1184  m2   v kat. území  Pušovce 

a podiel  vo veľkosti  91/1080  k celku  

k novovytvorenému pozemku registra KN-C parc.č. 375/4 ostatná plocha o výmere 2 m2 

v kat. území  Pušovce   

a obdarovaná  Obec  Pušovce tento dar s vďakou  p r i j í m a. 

 

8.Darujúca Jana Millá  r. Šinglárová   d a r u j e obdarovanej  Obci  Pušovce  podiel  vo 

veľkosti  121/360  k celku  

 k dielu č. 7  o výmere   948  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

142/2,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/17 orná 

pôda   o výmere 1621  m2   v kat. území  Pušovce,  

a podiel  vo veľkosti 121/360  k celku  

k novovytvorenému pozemku registra KN-C parc.č. 375/4 ostatná plocha o výmere 2 m2 

v kat. území  Pušovce   

a obdarovaná  Obec  Pušovce tento dar s vďakou  p r i j í m a. 

 

 

9.Darujúci  František  Mazur  r. Mazur   d a r u j e obdarovanej  Obci  Pušovce  podiel  vo 

veľkosti  91/1080  k celku  

 k dielu č. 7  o výmere   948  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

142/2,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/17 orná 

pôda   o výmere 1621  m2   v kat. území  Pušovce,  

k dielu č. 19  o výmere   595  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

137/23,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/16 

orná pôda   o výmere 1184  m2   v kat. území  Pušovce 

a podiel  vo veľkosti  91/1080  k celku  

k novovytvorenému pozemku registra KN-C parc.č. 375/4 ostatná plocha o výmere 2 m2 

v kat. území  Pušovce   

a obdarovaná  Obec  Pušovce tento dar s vďakou  p r i j í m a. 



 

10.Darujúca  Mária Šinglárová  r. Šinglárová  d a r u j e obdarovanej  Obci  Pušovce  podiel  

vo veľkosti  121/360  k celku  

k dielu č. 19  o výmere   595  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

137/23,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/16 

orná pôda   o výmere 1184  m2   v kat. území  Pušovce    

a obdarovaná  Obec  Pušovce tento dar s vďakou  p r i j í m a. 

 

11.Darujúci Pavol Dreveňák r. Dreveňák  d a r u j e obdarovanej  Obci  Pušovce   v celosti 

1/1  

diel č. 8  o výmere   673  m2  odčlenený od  pôvodného pozemku registra  KN- E parc.č.  

142/1,  ktorý sa pričleňuje k novovytvorenému pozemku registra KN- C  parc.č.  373/17 orná 

pôda   o výmere 1621  m2   v kat. území  Pušovce    

a obdarovaná  Obec  Pušovce tento dar s vďakou  p r i j í m a. 

 

12.Nadobudnutie  pozemkov ( prístupová cesta ) darom do vlastníctva Obce Pušovce  

v celosti 1/1  schválilo Obecné zastupiteľstvo  v  Pušovciach na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa       

 10.12.2020   číslo uznesenia 151/2021. 

 

13.Poplatky spojené s darom t.j.  poplatok spojený s návrhom na vklad, náklady spojené 

s vypracovaním darovacej zmluvy budú hradiť darujúci  v závislosti od výšky 

spoluvlastníckeho podielu. 

 

IV. 

 

1.Účastníci  sa dohodli, že touto dohodou   zlučujú   svoje  zostávajúce diely z pozemkov 

v jeden celok  a na základe nového reálneho rozdelenia  podľa geometrického plánu  č. 

č.142/2020   zo dňa  29.12.2020,  ktorý vyhotovil  GP – 3 s.r.o., úradne overený   pod číslom 

G1 – 3/2021  vzájomne sa  vyporiadavajú  a reálne rozdeľujú tak, ako je to uvedené v článku 

V. tejto dohody.   

V. 

 

1.Účastníci dohody  nadobúdajú z  novorozdelených  nehnuteľností   v  k.ú.  Pušovce 

nasledovné pozemky: 

 

Jana Millá  r. Šinglárová 
r.č.                       nar.   

bytom 082  14 Pušovce  147, SR 

štátne občianstvo:  SR 

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/3  orná pôda o výmere 2408 m2  

v celosti 1/1. 

 

Mária Talpašová  r. Mazurová 
r.č.                              nar.   

bytom 082  12 Podhorany  117, SR 

štátne občianstvo:  SR 

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/4  orná pôda o výmere 1057 m2   

v celosti 1/1. 

 

 



František Mazur  r. Mazur 
r.č.                          nar.   

bytom 082  14 Šarišská Trstená 14, SR 

štátne občianstvo:  SR 

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/5  orná pôda o výmere 1057 m2   

v celosti 1/1. 

 

Peter Mazur  r. Mazur 
r.č.                                 nar.   

bytom 082  14 Pušovce 

štátne občianstvo:  SR 

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/6  orná pôda o výmere 1057 m2   

v celosti 1/1. 

 

Peter Mazúr  r. Mazúr 
r.č.                          nar.   

bytom 082  14 Pušovce  17, SR 

štátne občianstvo:  SR 

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/7  orná pôda o výmere 1586 m2   

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/14  orná pôda o výmere 1587 m2  

v celosti 1/1. 

 

Pavol  Šingľár  r. Šingľár 
r.č.                            nar.   

bytom 083 01 Sabinov,  Fraňa Kráľa  49, SR 

štátne občianstvo:  SR 

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/8  orná pôda o výmere 1042 m2   

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/9  orná pôda o výmere 1042 m2  

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/10  orná pôda o výmere 1042 m2  

v celosti 1/1. 

 

Jozef  Šinglár  r. Šinglár 
r.č.                         nar.   

bytom 082  14 Pušovce  66, SR 

štátne občianstvo:  SR 

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/11  orná pôda o výmere 1042 m2  

v celosti 1/1. 

 

Ján Šingľár  r. Šingľár 
r.č.                         nar.   

bytom 082  14 Pušovce  85, SR 

štátne občianstvo:  SR 

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/12  orná pôda o výmere 1155 m2   

pozemok registra  KN-C parc.č. 392/3  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 65 m2  

v celosti 1/1. 

 

 

 



Mária Šinglárová  r. Šinglárová 
r.č.                               nar.   

bytom 082  14 Proč 6, SR 

štátne občianstvo:  SR 

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/13  orná pôda o výmere 1811  m2  

v celosti 1/1. 

 

Jozef Mazur  r. Mazur 
r.č.                          nar.   

bytom 082  14 Pušovce  18, SR 

štátne občianstvo:  SR 

pozemok registra  KN-C parc.č. 373/15  orná pôda o výmere 1987  m2  

v celosti 1/1. 

 

Zbytok pozemku   registra  KN-E  parc. č. 142/1 orná pôda  o výmere 5839 m2   v kat. území   

Pušovce zostáva vo vlastníctve  Pavla  Dreveňáka  v celosti 1/1. 

 

VI. 

 

1.Účastníci dohody vyhlasujú, že  v súvislosti s dohodou  si voči sebe navzájom neuplatňujú 

žiadne finančné a ani iné plnenia. Uvedeným titulom pokladajú vzájomné vzťahy za 

vyporiadané.  Zároveň súhlasia s novými výmerami a určením miesta parciel v teréne.  

 

2.Všetky poplatky spojené so zrušením spoluvlastníctva a vyporiadaním  t.j.  poplatok 

spojený s návrhom na vklad, náklady spojené s vypracovaním dohody a  osvedčením 

podpisov, vypracovaním GP budú hradiť účastníci dohody v závislosti od veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu. 

 

3.Účastníci dohody a zmluvy sa dohodli, že návrh na vklad do katastra nehnuteľností na 

základe tejto dohody a zmluvy podpíše a uplatní podaním   v spojení s príslušným počtom 

rovnopisov tejto dohody a zmluvy príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru 

obdarovaná Obec Pušovce.  

4.V prípade, že by vklad vlastníckeho práva  podľa tejto  dohody a zmluvy nebol zo strany 

príslušného Okresného úradu,  katastrálneho odboru povolený, alebo by vklad nebol možný, 

zaväzujú sa Účastníci dohody a zmluvy hľadať také riešenie, ktoré svojím obsahom čo možno 

najviac naplní účel sledovaný  dohodou  a zmluvou. Do momentu vkladu práva podľa tejto  

dohody a zmluvy   do katastra nehnuteľností, alebo v prípade, že nikdy nedôjde k takémuto 

vkladu a to z akýchkoľvek dôvodov, platia práva a povinnosti podľa dohody a zmluvy medzi 

Účastníkmi dohody a zmluvy ako zmluvný záväzok bez vecnoprávneho charakteru.  

 

5.K povoleniu vkladu vlastníckeho práva je potrebné  k tejto dohode a zmluve a k vyššie 

opísanému  geometrickému plánu  splniť podmienky uvedené v ust.  §22 a §24 zákona NR SR 

č. 180/1995  Z. z.  

 

 

 

 

 

 



VII. 

 

1.Účastníci dohody vyhlasujú, že na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy vecnoprávneho 

alebo obligačnoprávneho charakteru  t.j. záložné práva, vecné bremená, zákonné alebo 

zmluvné predkupné práva, platné a účinné nájomné zmluvy a podnájomné zmluvy a  ani iné 

obmedzenia vlastníckeho práva a právne povinnosti  a stav nehnuteľností dobre poznajú. 

 

2.Nadobudnutím pozemkov do vlastníctva  prechádza na účastníkov  povinnosť podať daňové 

priznanie na daň z nehnuteľností u príslušného správcu dane ( obecný úrad ). 

3.Účastníci dohody  a zmluvy sa zaväzujú navzájom si poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť 

a pomoc nevyhnutnú na riadne splnenie tejto  dohody a zmluvy. 

4.Účastníci dohody a zmluvy sa zaväzujú zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by prekážalo, 

alebo bránilo riadnemu splneniu tejto dohody a zmluvy. 

5.Účastníci dohody a zmluvy  vyhlasujú, že na ich spoluvlastnícke podiely neprebiehajú 

žiadne súdne, exekučné ani iné konania, ktoré by obmedzovali ich dispozičné právo 

k vysporiadavaným nehnuteľnostiam. 

VIII. 

 

1.Platnosť  darovacej zmluvy a dohody  nastane dňom jej podpísania všetkými účastníkmi. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto  darovacej zmluvy a dohody  sú svojimi 

zmluvnými prejavmi viazaní až do rozhodnutia   o povolení alebo zamietnutí vkladu do 

katastra nehnuteľností.  

 

2.Táto darovacia zmluva a dohoda  je vyhotovená v 12  rovnopisoch  pre   účastníkov zmluvy 

a dohody  a v 2 rovnopisoch pre Okresný úrad Prešov, katastrálny odbor. Zmluvné strany sa 

zhodne zaväzujú , že vykonajú všetky faktické a právne úkony  potrebné pre správne konanie 

o vklade do katastra nehnuteľností, aby správne konanie prebehlo bez zbytočných prieťahov, 

a aby boli odstránené všetky nedostatky a prekážky, ktoré by zakladali prerušenie príp. 

zastavenie konania. 

 

3.Platnosť darovacej zmluvy  nastane dňom jej podpísania všetkými účastníkmi a účinnosť 

dňom nasledujúcim  po dni jej  zverejnenia na webovej stránke  obce v zmysle zákona 

NR SR č. 211/2000 Z.z. a zákona NR SR  č. 546/2010 Z.z.    

 

4.Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením darovacej zmluvy  na webovej stránke  

obce v zmysle zákona  NR SR č. 211/2000 Z.z. a zákona NR SR  č. 546/2010 Z.z.    

 

IX. 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad prerušenia, či zastavenia  správneho konania 

o povolení vkladu  do katastra nehnuteľností v súvislosti s touto zmluvou a dohodou na 

príslušnom Okresnom úrade, katastrálnom odbore  zmluvné strany splnomocňujú starostu 

obce Jána Namešpetru r. Namešpetra,    r.č.                nar.              , bytom  082 14 Pušovce 45,  

aby ich   zastupoval v konaní pred Okresným úradom v Prešove, katastrálnym odborom,  

odstraňoval prípadné chyby, predkladal   listiny, podpisoval dodatky k tejto zmluve a dohode, 

 robil doplnenia a pod.  a na všetky právne úkony nevyhnutné najmä k odstráneniu  



akýchkoľvek vád,  pre ktoré došlo k prerušeniu alebo zastavaniu príslušného vkladového 

konania najmä k odstráneniu chýb v písaní a počítaní a iných zrejmých nesprávností alebo 

k podaniu opravného prostriedku. 

 

2.Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce  zo  zmluvy  a dohody,  ktoré nie sú v tejto  

zmluve   a dohode upravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka 

a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

3.V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení dohody a  zmluvy bude  príslušným štátnym 

orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neúčinné, neplatné alebo nevykonateľné, alebo 

nastane iná právna skutočnosť, ktorá zabráni vzniku, prípadne spôsobí obmedzenie alebo 

zánik  práv  z tejto dohody a zmluvy, účastníci sa týmto zaväzujú vynaložiť všetko 

maximálne úsilie (najmä, nie však výlučne doložiť všetky potrebné listiny, uzavrieť dodatky 

k dohode a  zmluve v písomnej forme, atď...) s cieľom odstránenia takéhoto stavu tak, aby 

predmet a účel  dohody a zmluvy boli naplnené. 

 

4. Účastníci zmluvy a dohody  týmto udeľujú  obdarovanej v zmysle zákona NR SR č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení  svoj výslovný súhlas so 

spracovaním svojich osobných údajov  ( meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, 

dátum narodenia, trvalý pobyt, štátne občianstvo ),  a to v rozsahu nevyhnutnom na účely 

plnenia tejto zmluvy  a dohody. 

X. 

 

1.Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že  sú plne spôsobilí 

na  právne úkony, že si obsah tejto listiny pred jej podpísaním prečítali, že  bola  uzavretá po 

vzájomnom prejednaní, podľa ich  pravej a slobodnej vôle, určito, vážne, nie v tiesni, 

v omyle,  a  nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

2.Táto  darovacia zmluva  a dohoda neodporuje zákonu a ani ho neobchádza. Na znak súhlasu 

s ich obsahom  ich vlastnoručne podpisujú. Podpis všetkých účastníkov dohody a darujúcich  

je úradne osvedčený. 

 

 

V Pušovciach,  dňa  ............................... 

 

  

 

 

..............................................................                       .............................................................  

Pavol  Šingľár                                                               Ján Šingľar                        
 
 

                                                                                                          

            
 
...........................................................                          ……………………………………….. 
Jozef Šinglár                                                                  Peter Mazúr  nar.   

 
 



 

 

 

...........................................................                          ……………………………………….. 
Jozef  Mazur                                                                   Peter Mazur  nar.   

 

 

 

 

 

...........................................................                          ……………………………………….. 
Mária Talpašová                                                           Jana Millá  

 

 

 

 

...........................................................                          ……………………………………….. 
František Mazur                                                           Mária Šinglárová 

 

 

 

 

........................................................... 

Pavol Dreveňák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................................... 

Obec  Pušovce  

zast. Jánom Namešpetrom - starostom obce 
 
 

 

 

 

 

 


