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Darovacia zmluva 

uzatvorená podľa §  628 občianskeho zákonníka 

uzatvorená  medzi účastníkmi: 

                      

1. Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky, 

     nar., 

     bytom Ďurďové č. 19, 018 22 Pružina 

     (ako darujúci a aj ako obdarovaný) 

 

2. František Kvaššay rod. Kvaššay, 

     nar., 

     bytom Pružina č. 483, 018 22 Pružina 

     (ako darujúci a aj ako obdarovaný) 

 

3. Antónia Škrtelová rod. Danihelová, 

nar.  

1. bytom Podhlinie č. 1175/31, 017 01 Považská Bystrica 

(ako darujúca a aj ako obdarovaná)  

 

4. Bohumil Šťastný rod. Šťastný, 

nar.  

bytom Rue de la Tambourine 13, Carouge 1227, Ženeva 

Švajčiarsko 

(ako darujúci a aj ako obdarovaný)  

 

5. Mária Bystrická rod. Danihelová, 

nar.  

bytom  

(ako darujúca a aj ako obdarovaná)  

 

6. Anton Dolinka rod. Dolinka, 

nar.  

bytom Pružina č. 296, 018 22 Pružina 

(ako darujúci a aj ako obdarovaný)  

 

7. Stanislav Dolinka rod. Dolinka , 

nar.  

bytom Pružina č. 675, 018 22 Pružina 

(ako darujúci a aj ako obdarovaný)  

 

8. Martina Kostková rod. Koštialová, 

nar.  

bytom Pružina č. 1080, 018 22 Pružina 

(ako darujúca a aj ako obdarovaná) 

 

9. Tomáš Kostka rod. Kostka, 

nar.  

bytom Pružina č. 1080, 018 22 Pružina 

(ako darujúci a aj ako obdarovaný)  
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10.    Anton Haviar rod. Haviar, 

nar.  

bytom Hliny 2566/237, 017 07 Považská Bystrica 

(ako darujúci a aj ako obdarovaný)  

 

11.    Augustín Briestenský rod. Briestenský, 

 nar.  

 bytom Sádočné č. 65, 018 16 Domaniža 

 (ako darujúci a aj ako obdarovaný) 

 

12.    Obec Pružina, IČO:  

 zastúpená starostom obce p. Michalom Ušiakom, 

 Pružina č. 415, 018 22 Pružina 

 (ako obdarovaný) 

 

I. 
 
Účastníci darovacej zmluvy Mária Bystrická rod. Danihelová, Anton Dolinka rod. Dolinka, Stanislav Dolinka rod. 
Dolinka, Augustín Briestenský rod. Briestenský, František Kvaššay rod. Kvaššay  a Bohumil Šťastný rod. Šťastný  
sú na základe zápisu na liste vlastníctva č. 3673  v katastrálnom území Pružina podielovými spoluvlastníkmi  
v nehnuteľnosti – pozemku: 
KN E parc. č. 2902 – orná pôda o výmere 3119 m

2
 

v podieloch: 
Mária Bystrická rod. Danihelová pod B1 v podiele 1/5-ina 
Anton Dolinka rod. Dolinka pod B2 v podiele 1/10-ina 
Stanislav Dolinka rod. Dolinka pod B3 v podiele 1/10-ina 
Augustín Briestenský rod. Briestenský  pod B5 v podiele 1/5-ina 
František Kvaššay rod. Kvaššay pod B6 v podiele 1/5-ina 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný pod B7 v podiele 1/5-ina. 
 
Účastníci darovacej zmluvy Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky, František Kvaššay rod. Kvaššay, Antónia Škrtelová 
rod. Danihelová, a Bohumil Šťastný rod. Šťastný  sú na základe zápisu na liste vlastníctva č. 2301  v katastrálnom 
území Pružina podielovými spoluvlastníkmi  v nehnuteľnosti – pozemku: 
KN E parc. č. 2904 – orná pôda o výmere 2075 m

2
 

v podieloch: 
Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky pod B2 v podiele 1/5-ina 
František Kvaššay rod. Kvaššay pod B3 v podiele 1/5-ina 
Antónia Škrtelová rod. Danihelová pod B4 v podiele 2/5-iny 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný pod B5 v podiele 1/5-ina. 
 
Účastníci darovacej zmluvy Mária Bystrická rod. Danihelová, Anton Dolinka rod. Dolinka, Stanislav Dolinka rod. 
Dolinka, František Kvaššay rod. Kvaššay, Martina Kostková rod. Koštialová, Tomáš Kostka rod. Kostka a Bohumil 
Šťastný rod. Šťastný  sú na základe zápisu na liste vlastníctva č. 3674  v katastrálnom území Pružina podielovými 
spoluvlastníkmi  v nehnuteľnostiach – pozemkoch: 
KN E parc. č. 2903 – orná pôda o výmere 3777 m

2
 

KN E parc. č. 2905 – orná pôda o výmere 3600 m
2
 

v podieloch: 
Mária Bystrická rod. Danihelová pod B1 v podiele 1/5-ina 
Anton Dolinka rod. Dolinka pod B2 v podiele 1/10-ina 
Stanislav Dolinka rod. Dolinka pod B3 v podiele 1/10-ina 
František Kvaššay rod. Kvaššay pod B6 v podiele 1/5-ina 
Martina Kostková rod. Koštialová pod B7 v podiele 1/10-ina 
Tomáš Kostka rod. Kostka pod B8 v podiele 1/10-ina 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný pod B9 v podiele 1/5-ina. 
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Účastníci darovacej zmluvy Mária Bystrická rod. Danihelová, Anton Dolinka rod. Dolinka, Stanislav Dolinka rod. 
Dolinka, František Kvaššay rod. Kvaššay, Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky a Bohumil Šťastný rod. Šťastný  sú na 
základe zápisu na liste vlastníctva č. 3676  v katastrálnom území Pružina podielovými spoluvlastníkmi  
v nehnuteľnosti – pozemku: 
KN E parc. č. 2906 – orná pôda o výmere 498 m

2
 

v podieloch: 
Mária Bystrická rod. Danihelová pod B2 v podiele 1/5-ina 
Anton Dolinka rod. Dolinka pod B3 v podiele 1/10-ina 
Stanislav Dolinka rod. Dolinka pod B4 v podiele 1/10-ina 
František Kvaššay rod. Kvaššay pod B6 v podiele 1/5-ina 
Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky pod B7 v podiele 1/5-ina 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný pod B8 v podiele 1/5-ina. 
 
Účastníci darovacej zmluvy Mária Bystrická rod. Danihelová, Anton Dolinka rod. Dolinka, Stanislav Dolinka rod. 
Dolinka, František Kvaššay rod. Kvaššay, Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky a Bohumil Šťastný rod. Šťastný  sú na 
základe zápisu na liste vlastníctva č. 3677  v katastrálnom území Pružina podielovými spoluvlastníkmi  
v nehnuteľnosti – pozemku: 
KN E parc. č. 2907 – orná pôda o výmere 514 m

2
 

v podieloch: 
Mária Bystrická rod. Danihelová pod B1 v podiele 1/5-ina 
Anton Dolinka rod. Dolinka pod B2 v podiele 1/10-ina 
Stanislav Dolinka rod. Dolinka pod B3 v podiele 1/10-ina 
Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky pod B5 v podiele 1/5-ina 
František Kvaššay rod. Kvaššay pod B6 v podiele 1/5-ina 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný pod B7 v podiele 1/5-ina. 
 
Účastníci darovacej zmluvy František Kvaššay rod .Kvaššay, Mária Bystrická rod. Danihelová, Stanislav Dolinka 
rod. Dolinka, Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky a Bohumil Šťastný rod. Šťastný  sú na základe zápisu na liste 
vlastníctva č. 2303  v katastrálnom území Pružina podielovými spoluvlastníkmi  v nehnuteľnosti – pozemku: 
KN E parc. č. 2908 – orná pôda o výmere 810 m

2
 

v podieloch: 
František Kvaššay rod. Kvaššay pod B4 v podiele 1/5-ina 
Mária Bystrická rod. Danihelová pod B5 v podiele 1/5-ina 
Stanislav Dolinka rod. Dolinka pod B7 v podiele 1/5-ina 
Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky pod B8 v podiele 1/5-ina 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný pod B9 v podiele 1/5-ina. 
 
Účastníci darovacej zmluvy Anton Dolinka rod. Dolinka, Stanislav Dolinka rod. Dolinka, Emanuel Ondrásky rod. 
Ondrásky, Anton Haviar rod. Haviar a Bohumil Šťastný rod. Šťastný  sú na základe zápisu na liste vlastníctva  
č. 2304  v katastrálnom území Pružina podielovými spoluvlastníkmi  v nehnuteľnosti – pozemku: 
KN E parc. č. 2909 – orná pôda o výmere 1268 m

2
 

v podieloch: 
Anton Dolinka rod. Dolinka pod B1 v podiele 1/5-ina 
Stanislav Dolinka rod. Dolinka pod B2 v podiele 1/5-ina 
Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky pod B4 v podiele 1/5-ina 
Anton Haviar rod. Haviar pod B7 v podiele 1/5-ina 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný pod B9 v podiele 1/5-ina. 
 
Účastníci darovacej zmluvy Mária Bystrická rod. Danihelová, Anton Dolinka rod. Dolinka, Stanislav Dolinka rod. 
Dolinka, Anton Haviar rod. Haviar, Martina Kostková rod. Koštialová, Tomáš Kostka rod. Kostka a Bohumil 
Šťastný rod. Šťastný  sú na základe zápisu na liste vlastníctva č. 3675  v katastrálnom území Pružina podielovými 
spoluvlastníkmi  v nehnuteľnosti – pozemku: 
KN E parc. č. 2910 – orná pôda o výmere 1232 m

2
 

v podieloch: 
Mária Bystrická rod. Danihelová pod B1 v podiele 1/5-ina 
Anton Dolinka rod. Dolinka pod B2 v podiele 1/10-ina 
Stanislav Dolinka rod. Dolinka pod B3 v podiele 1/10-ina 
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Anton Haviar rod. Haviar pod B7 v podiele 1/5-ina 
Martina Kostková rod. Koštialová pod B8 v podiele 1/10-ina 
Tomáš Kostka rod. Kostka pod B9 v podiele 1/10-ina 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný pod B10 v podiele 1/5-ina. 
 
Účastníci darovacej zmluvy Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky, Anton Haviar rod. Haviar, Stanislav Dolinka rod. 
Dolinka, Bohumil Štastný rod. Šťastný a Anton Dolinka rod. Dolinka  sú na základe zápisu na liste vlastníctva  
č. 2305  v katastrálnom území Pružina podielovými spoluvlastníkmi  v nehnuteľnosti – pozemku: 
KN E parc. č. 2911 – orná pôda o výmere 655 m

2
 

v podieloch: 
Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky pod B3 v podiele 1/5-ina 
Anton Haviar rod. Haviar pod B7 v podiele 1/5-ina 
Stanislav Dolinka rod. Dolinka pod B9 v podiele 3/10-iny 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný pod B10 v podiele 1/5-ina. 
Anton Dolinka rod. Dolinka pod B11 v podiele 1/10-ina. 
 
Geometrickým plánom č. 92/2015 geodeta Eduarda Šveca boli pozemky: 
KN E parc. č. 2902 – orná pôda o výmere 3119 m

2
 

KN E parc. č. 2904 – orná pôda o výmere 2075 m
2
 

KN E parc. č. 2903 – orná pôda o výmere 3777 m
2
 

KN E parc. č. 2905 – orná pôda o výmere 3600 m
2
 

KN E parc. č. 2906 – orná pôda o výmere 498 m
2
 

KN E parc. č. 2907 – orná pôda o výmere 514 m
2
 

KN E parc. č. 2908 – orná pôda o výmere 810 m
2
 

KN E parc. č. 2909 – orná pôda o výmere 1268 m
2
 

KN E parc. č. 2910 – orná pôda o výmere 1232 m
2
 

KN E parc. č. 2911 – orná pôda o výmere 655 m
2
 

v katastrálnom území Pružína zamerané, ich hranice boli upravené a boli z nich oddelené a vytvorené nové 
pozemky:  
KN C parc. č. 2420/11 – orná pôda o výmere 585 m

2
 

KN C parc. č. 2420/10 – orná pôda o výmere 1090 m
2
 

KN C parc. č. 2420/9 – orná pôda o výmere 806 m
2
 

KN C parc. č. 2420/8 – orná pôda o výmere 591 m
2
 

KN C parc. č. 2420/7 – orná pôda o výmere 777 m
2
 

KN C parc. č. 2420/6 – orná pôda o výmere 1111 m
2
 

KN C parc. č. 2420/5 – orná pôda o výmere 2696 m
2
 

KN C parc. č. 2420/4 – orná pôda o výmere 807 m
2
 

KN C parc. č. 2420/3 – orná pôda o výmere 1493 m
2
 

KN C parc. č. 2420/2 – orná pôda o výmere 1767 m
2
 

KN C parc. č. 2420/1 – orná pôda o výmere 2538 m
2
 

KN C parc. č. 2420/27 – orná pôda o výmere 3287 m
2
. 

 

 

II. 
 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František 
Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-
inu v: 
diely č. 1 GP o výmere 585 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2902 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/11 – orná pôda o výmere 585 m
2
 

v katastrálnom území Pružina Augustínovi Briestenskému rod. Briestenskému do výlučného vlastníctva a 
obdarovaný s vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Augustín 
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Briestenský rod. Briestenský daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj 
podiel 1/5-inu a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 2 GP o výmere 1085 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2902 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/10 – orná pôda o výmere 1090 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Emanuelovi Ondráskemu rod. Ondráskemu do výlučného vlastníctva a 
obdarovaný s vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúca Antónia Škrtelová rod. Danihelová  
daruje svoj podiel 2/5-iny a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 15 GP o výmere 5 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2904 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/10 – orná pôda o výmere 1090 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Emanuelovi Ondráskemu rod. Ondráskemu do výlučného vlastníctva a 
obdarovaný s vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Augustín 
Briestenský rod. Briestenský daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj 
podiel 1/5-inu a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 3 GP o výmere 743 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2902 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/9 – orná pôda o výmere 806 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Tomášovi Kostkovi rod. Kostkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúca Antónia Škrtelová rod. Danihelová  daruje svoj podiel 2/5-iny a darujúci 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 14 GP o výmere 63 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2904 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/9 – orná pôda o výmere 806 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Tomášovi Kostkovi rod. Kostkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Augustín 
Briestenský rod. Briestenský daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj 
podiel 1/5-inu a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 4 GP o výmere 501 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2902 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/8 – orná pôda o výmere 591 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Antonovi Haviarovi rod. Haviarovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúca Antónia Škrtelová rod. Danihelová  daruje svoj podiel 2/5-iny a darujúci 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 13 GP o výmere 90 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2904 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/8 – orná pôda o výmere 591 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Antonovi Haviarovi rod. Haviarovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Augustín 
Briestenský rod. Briestenský daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj 
podiel 1/5-inu a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 5 GP o výmere 89 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2902 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/7 – orná pôda o výmere 777 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Antónií Škrtelovej rod. Danihelovej do výlučného vlastníctva a obdarovaná s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
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Darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay 
daruje svoj podiel 1/5-inu  a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 12 GP o výmere 12 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2904 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/7 – orná pôda o výmere 777 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Antónií Škrtelovej rod. Danihelovej do výlučného vlastníctva a obdarovaná s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František 
Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Tomáš Kostka rod. Kostka daruje svoj podiel 1/10-inu, 
darujúca Martina Kostková rod. Koštialová daruje svoj podiel 1/10-inu  a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný 
daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 24 GP o výmere 676 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2903 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/7 – orná pôda o výmere 777 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Antónií Škrtelovej rod. Danihelovej do výlučného vlastníctva a obdarovaná s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu,  darujúci Tomáš Kostka 
rod. Kostka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúca Martina Kostková rod. Koštialová daruje svoj podiel 1/10-inu  
a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 25 GP o výmere 1966 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2903 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/5 – orná pôda o výmere 2696 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Františkovi Kvaššayovi rod. Kvaššayovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Anton Haviar 
rod. Haviar daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Tomáš Kostka rod. Kostka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúca 
Martina Kostková rod. Koštialová daruje svoj podiel 1/10-inu  a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje 
svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 26 GP o výmere 730 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2910 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/5– orná pôda o výmere 2696 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Františkovi Kvaššayovi rod. Kvaššayovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu,  darujúci Tomáš Kostka 
rod. Kostka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu  
a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 22 GP o výmere 477 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2903 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/4 – orná pôda o výmere 807 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Martine Kostkovej rod. Koštialovej do výlučného vlastníctva a obdarovaná s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Anton Haviar 
rod. Haviar daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Tomáš Kostka rod. Kostka daruje svoj podiel 1/10-inu  a darujúci 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 28 GP o výmere 330 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2910 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/4 – orná pôda o výmere 807 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Martine Kostkovej rod. Koštialovej do výlučného vlastníctva a obdarovaná s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúca Antónia Škrtelová rod. Danihelová  daruje svoj podiel 2/5-iny a darujúci 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
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diely č. 11 GP o výmere 64 m
2
 z pozemku KN E parc. č. 2904 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/3 – orná pôda o výmere 1493 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Antonovi Dolinkovi rod. Dolinkovi  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka 
daruje svoj podiel 1/10-inu,  darujúci Tomáš Kostka rod. Kostka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúca Martina 
Kostková rod. Koštialová daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 
1/5-inu  a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 20 GP o výmere 426 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2905 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/3 – orná pôda o výmere 1493 m
2
 

diely č. 21 GP o výmere 393 m
2
 z pozemku KN E parc. č. 2903 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/3 – orná pôda o výmere 1493 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Antonovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka 
daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Anton Haviar rod. Haviar daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Tomáš Kostka 
rod. Kostka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúca Martina Kostková rod. Koštialová daruje svoj podiel 1/10-inu  
a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 29 GP o výmere 172 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2910 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/3– orná pôda o výmere 1493 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Antonovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka 
daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu,  darujúci 
Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj 
podiel 1/5-inu v: 
diely č. 30 GP o výmere 58 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2906 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/3 – orná pôda o výmere 1493 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Antonovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka 
daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu,  darujúci 
Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj 
podiel 1/5-inu v: 
diely č. 37 GP o výmere 60 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2907 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/3 – orná pôda o výmere 1493 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Antonovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu,  darujúci Emanuel 
Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 
1/5-inu v: 
diely č. 38 GP o výmere 134 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2908 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/3 – orná pôda o výmere 1493 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Antonovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci  Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Haviar rod. Haviar daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil 
Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 45 GP o výmere 143 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2909 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/3 – orná pôda o výmere 1493 m
2
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 v katastrálnom území Pružina Antonovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci  Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 3/10-iny, darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Haviar rod. Haviar daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil 
Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 46 GP o výmere 43 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2911 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/3 – orná pôda o výmere 1493 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Antonovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúca Antónia Škrtelová rod. Danihelová  daruje svoj podiel 2/5-iny a darujúci 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 10 GP o výmere 191 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2904 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/2 – orná pôda o výmere 1767 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Stanislavovi Dolinkovi rod. Dolinkovi  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu,  darujúci Tomáš Kostka rod. Kostka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúca Martina Kostková 
rod. Koštialová daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu  
a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 19 GP o výmere 742 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2905 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/2 – orná pôda o výmere 1767 m
2
 

v katastrálnom území Pružina Stanislavovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu,  darujúci Emanuel 
Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 
1/5-inu v: 
diely č. 31 GP o výmere 88 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2906 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/2 – orná pôda o výmere 1767 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Stanislavovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu,  darujúci Emanuel 
Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 
1/5-inu v: 
diely č. 36 GP o výmere 98 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2907 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/2 – orná pôda o výmere 1767 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Stanislavovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay 
daruje svoj podiel 1/5-inu,  darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  
Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 39 GP o výmere 227 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2908 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/2 – orná pôda o výmere 1767 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Stanislavovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci  Anton Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Haviar rod. Haviar daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil 
Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
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diely č. 44 GP o výmere 272 m
2
 z pozemku KN E parc. č. 2909 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/2 – orná pôda o výmere 1767 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Stanislavovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci  Anton Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Haviar rod. Haviar daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil 
Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 47 GP o výmere 149 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2911 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/2 – orná pôda o výmere 1767 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Stanislavovi Dolinkovi rod. Dolinkovi do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúca Antónia Škrtelová rod. Danihelová  daruje svoj podiel 2/5-iny a darujúci 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 9 GP o výmere 332 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2904 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/1 – orná pôda o výmere 2538 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Márií Bystrickej rod. Danihelovej  do výlučného vlastníctva a obdarovaná s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu,  darujúci Tomáš Kostka rod. Kostka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúca Martina Kostková 
rod. Koštialová daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu  
a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 18 GP o výmere 963 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2905 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/1 – orná pôda o výmere 2538 m
2
 

v katastrálnom území Pružina Márií Bystrickej rod. Danihelovej do výlučného vlastníctva a obdarovaná s vďakou 
prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci  Anton Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu,  darujúci Emanuel 
Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 
1/5-inu v: 
diely č. 32 GP o výmere 138 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2906 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/1 – orná pôda o výmere 2538 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Márií Bystrickej rod. Danihelovej do výlučného vlastníctva a obdarovaná s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci  Anton Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu,  darujúci Emanuel 
Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 
1/5-inu v: 
diely č. 35 GP o výmere 149 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2907 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/1 – orná pôda o výmere 2538 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Márií Bystrickej rod. Danihelovej do výlučného vlastníctva a obdarovaná s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci  František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka 
daruje svoj podiel 1/5-inu,  darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  
Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 40 GP o výmere 241 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2908 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/1 – orná pôda o výmere 2538 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Márií Bystrickej rod. Danihelovej do výlučného vlastníctva a obdarovaná s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
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Darujúci  Anton Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/5-inu, darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Haviar 
rod. Haviar daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 43 GP o výmere 413 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2909 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/1 – orná pôda o výmere 2538 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Márií Bystrickej rod. Danihelovej do výlučného vlastníctva a obdarovaná s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci  Anton Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Haviar rod. Haviar daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Stanislav 
Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 3/10-iny  a darujúci  Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-
inu v: 
diely č. 48 GP o výmere 302 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2911 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/1 – orná pôda o výmere 2538 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Márií Bystrickej rod. Danihelovej do výlučného vlastníctva a obdarovaná s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay 
daruje svoj podiel 1/5-inu a  darujúca Antónia Škrtelová rod. Danihelová  daruje svoj podiel 2/5-iny  v: 
diely č. 8 GP o výmere 637 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2904 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/27 – orná pôda o výmere 3287 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Bohumilovi Šťastnému rod. Šťastnému  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu,  darujúci Tomáš Kostka 
rod. Kostka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúca Martina Kostková rod. Koštialová daruje svoj podiel 1/10-inu a 
darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 17 GP o výmere 1430 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2905 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/27 – orná pôda o výmere 3287 m
2
 

v katastrálnom území Pružina Bohumilovi Šťastnému rod. Šťastnému  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci  Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František 
Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 
1/5-inu  v: 
diely č. 33 GP o výmere 208 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2906 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/27 – orná pôda o výmere 3287 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Bohumilovi Šťastnému rod. Šťastnému  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci  Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František 
Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu a  darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 
1/5-inu v: 
diely č. 34 GP o výmere 204 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2907 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/27 – orná pôda o výmere 3287 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Bohumilovi Šťastnému rod. Šťastnému  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
 
Darujúci  František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/5-inu a  darujúci Emanuel 
Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 41 GP o výmere 207 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2908 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/27 – orná pôda o výmere 3287 m
2
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 v katastrálnom území Pružina Bohumilovi Šťastnému rod. Šťastnému  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci  Anton Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/5-inu, darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci Anton 
Haviar rod. Haviar daruje svoj podiel 1/5-inu  v: 
diely č. 42 GP o výmere 440 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2909 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/27 – orná pôda o výmere 3287 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Bohumilovi Šťastnému rod. Šťastnému  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci  Anton Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Haviar rod. Haviar daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci Stanislav 
Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 3/10-iny  v: 
diely č. 49 GP o výmere 161 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2911 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/27 – orná pôda o výmere 3287 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina Bohumilovi Šťastnému rod. Šťastnému  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s 
vďakou prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci Augustín 
Briestenský rod. Briestenský daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj 
podiel 1/5-inu a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 6 GP o výmere 116 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2902 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/6 – orná pôda o výmere 1111 m
2
 

 v katastrálnom území Pružina  Obci Pružina, IČO: 00317730  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s vďakou 
prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúca Antónia Škrtelová rod. Danihelová daruje svoj podiel 2/5-iny  a darujúci 
Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 7 GP o výmere 681 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2904 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/6 – orná pôda o výmere 1111 m
2
 

v katastrálnom území Pružina  Obci Pružina, IČO: 00317730  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s vďakou 
prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František 
Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Tomáš Kostka rod. Kostka daruje svoj podiel 1/10-inu, 
darujúca Martina Kostková rod. Koštialová daruje svoj podiel 1/10-inu  a darujúci Bohumil Šťastný rod. Šťastný 
daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 16 GP o výmere 39 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2905 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/6 – orná pôda o výmere 1111 m
2
 

 diely č. 23 GP o výmere 265 m
2
 z pozemku KN E parc. č. 2903 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/6 – orná pôda o výmere 1111 m
2
 

v katastrálnom území Pružina  Obci Pružina, IČO: 00317730  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s vďakou 
prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František 
Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu,  darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 
1/5-inu a darujúci  Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 50 GP o výmere 6 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2906 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/6 – orná pôda o výmere 1111 m
2
 

v katastrálnom území Pružina  Obci Pružina, IČO: 00317730  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s vďakou 
prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
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Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Anton Dolinka rod. Dolinka daruje 
svoj podiel 1/10-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka daruje svoj podiel 1/10-inu, darujúci František 
Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu,  darujúci Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 
1/5-inu a darujúci  Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 1/5-inu v: 
diely č. 51 GP o výmere 3 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2907 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/6 – orná pôda o výmere 1111 m
2
 

v katastrálnom území Pružina  Obci Pružina, IČO: 00317730  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s vďakou 
prijíma darovanú nehnuteľnosť. 
 
Darujúci Mária Bystrická rod. Danihelová daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci Stanislav Dolinka rod. Dolinka 
daruje svoj podiel 1/5-inu, darujúci František Kvaššay rod. Kvaššay daruje svoj podiel 1/5-inu,  darujúci Emanuel 
Ondrásky rod. Ondrásky daruje svoj podiel 1/5-inu a darujúci  Bohumil Šťastný rod. Šťastný daruje svoj podiel 
1/5-inu v: 
diely č. 52 GP o výmere 1 m

2
 z pozemku KN E parc. č. 2908 k novovytvorenému pozemku KN C parc.  

č. 2420/6 – orná pôda o výmere 1111 m
2
 

v katastrálnom území Pružina  Obci Pružina, IČO: 00317730  do výlučného vlastníctva a obdarovaný s vďakou 
prijíma darovanú nehnuteľnosť. 

 

III.  
 

Táto zmluva sa stane právne účinnou až dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností. Do tejto doby sú 
zmluvné strany viazané prejavmi uvedenými v tejto zmluve.   Dňom vkladu prechádzajú na nadobúdateľov 
všetky práva a povinnosti viazané na predmetné nehnuteľnosti. 
Darujúci darujú nehnuteľnosti bez tiarch a ručia za vlastnícke právo k nim. 
Darujúci odovzdajú darované nehnuteľnosti obdarovaným do užívania dňom podpísania tejto darovacej 
zmluvy.    
Darujúci vyhlasujú, že sú oprávnení s nehnuteľnosťami nakladať spôsobom uvedeným v tejto zmluve, ich 
zmluvný prejav je hodnoverný, slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný,  zmluvná voľnosť a právo nakladať 
s prevádzanými nehnuteľnosťami nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Táto zmluva 
svojim obsahom a účelom neodporuje zákonu, neprieči sa dobrým mravom a účastníci sú spôsobilí na právne 
úkony. 

 

IV. 
 
Účastníci tejto darovacej zmluvy sa dohodli, že poplatky spojené s vyhotovením tejto zmluvy, podaním návrhu 
na vklad do katastra nehnuteľností budú znášať  rovnakým dielom a prípadnú daň z prevodu nehnuteľností 
budú znášať podľa platných poplatkových a daňových predpisov.            

 

V. 

 
Na základe tejto zmluvy žiadajú účastníci, ktorých právna spôsobilosť nie je obmedzená  o zápis na list 
vlastníctva: 
LV A:  k.ú. Pružina 
KN C parc. č. 2420/11 – orná pôda o výmere 585 m

2
 

 
LV B: Augustín Briestenský rod. Briestenský, nar.,  bytom Sádočné č. 65,  
018 16 Domaniža       v podiele 1/1 
LV C, D: Bez zápisu  
LV A:  k.ú. Pružina 
KN C parc. č. 2420/10 – orná pôda o výmere 1090 m

2
 

 
LV B: Emanuel Ondrásky rod. Ondrásky, nar, bytom Ďurďové č. 19,  
018 22 Pružina       v podiele 1/1 
LV C, D: Bez zápisu  
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LV A:  k.ú. Pružina 
KN C parc. č. 2420/9 – orná pôda o výmere 806 m

2
 

 
LV B: Tomáš Kostka rod. Kostka, nar., bytom Pružina č. 1080, 018 22 Pružina 
        V podiele 1/1 
LV C, D: Bez zápisu  
 
 
LV A:  k.ú. Pružina 
KN C parc. č. 2420/8 – orná pôda o výmere 591 m

2
 

 
LV B: Anton Haviar rod. Haviar, nar, bytom Hliny 2566/237,  
017 07 Považská Bystrica      v podiele 1/1 
LV C, D: Bez zápisu 
 
 
LV A:  k.ú. Pružina 
KN C parc. č. 2420/7 – orná pôda o výmere 777 m

2
 

 
LV B: Antónia Škrtelová rod. Danihelová, nar., bytom Podhlinie č. 1175/31,  
017 01 Považská Bystrica      v podiele 1/1 
LV C, D: Bez zápisu  
 
 
LV A:  k.ú. Pružina 
KN C parc. č. 2420/5 – orná pôda o výmere 2696 m

2
 

 
LV B: František Kvaššay rod. Kvaššay, nar., bytom Pružina č. 483, 018 22 Pružina 
        v podiele 1/1 
LV C, D: Bez zápisu  
 
 
LV A:  k.ú. Pružina 
KN C parc. č. 2420/4 – orná pôda o výmere 807 m

2
 

 
LV B: Martina Kostková rod. Koštialová, nar., bytom Pružina č. 1080,  
018 22 Pružina       v podiele 1/1 
LV C, D: Bez zápisu  

 

 
LV A:  k.ú. Pružina 
KN C parc. č. 2420/3 – orná pôda o výmere 1493 m

2
 

 
LV B: Anton Dolinka rod. Dolinka, nar., bytom Pružina č. 296, 018 22 Pružina 
        v podiele 1/1  
LV C, D: Bez zápisu  

 

 

 
LV A:  k.ú. Pružina 
KN C parc. č. 2420/2 – orná pôda o výmere 1767 m

2
 

 
LV B: Stanislav Dolinka rod. Dolinka , nar., bytom Pružina č. 675, 018 22 Pružina 
        v podiele 1/1 
LV C, D: Bez zápisu  
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LV A:  k.ú. Pružina 
KN C parc. č. 2420/1 – orná pôda o výmere 2538 m

2
 

 
LV B: Mária Bystrická rod. Danihelová, nar., bytom Pružina č. 500, 018 22 Pružina 
        v podiele 1/1 
LV C, D: Bez zápisu  

 

 
LV A:  k.ú. Pružina 
KN C parc. č. 2420/27 – orná pôda o výmere 3287 m

2
 

 
LV B: Bohumil Šťastný rod. Šťastný, nar., bytom Rue de la Tambourine 13, Carouge 1227, Ženeva, Švajčiarsko
     v podiele 1/1 
LV C, D: Bez zápisu  

 

 
LV A:  k.ú. Pružina 
KN C parc. č. 2420/6 – orná pôda o výmere 1111 m

2
 

 
LV B: Obec Pružina, IČO: 00317730  Pružina č. 415, 018 22 Pružina      
        v podiele 1/1 
LV C, D: Bez zápisu  

 

 

VI.  

 
Obdarovaní prehlasujú, že im je známy stav darovaných nehnuteľností a tieto prijímajú v takom stave v akom sa 
ku dňu uzatvorenia darovacej zmluvy nachádzajú. Darujúci majú právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak 
obdarovaní svojim konaním, alebo nekonaním porušia ustanovenia tejto zmluvy. 
 
V prípade, ak Okresný úrad Považská Bystrica katastrálny odbor z akýchkoľvek dôvodov preruší konanie 
o povolení vkladu tejto darovacej zmluvy do katastra, či už z dôvodu nejakého nedostatku darovacej zmluvy 
alebo návrhu na vklad , alebo akejkoľvek chyby v písaní či inej zrejmej nesprávnosti, tak za účelom odstránenia 
akýchkoľvek takýchto nedostatkov účastníci týmto splnomocňujú účastníka Stanislava Dolinku rod. Dolinku  
k vykonaniu akejkoľvek takejto opravy, úpravy, pričom Stanislav Dolinka rod. Dolinka takéto splnomocnenie 
prijíma.   

    

VII. 

 
Účastníci zmluvy prehlasujú, že po prečítaní tejto darovacej zmluvy jej obsahu porozumeli, túto za vyhotovenú 
podľa ich vôle uznali, táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok pre 
ktorúkoľvek zo zmluvných strán a na znak výslovného súhlasu ju dobrovoľne a vlastnoručne podpísali. 
  
 
 
Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len písomne očíslovanými dodatkami, 
schválenými a podpísanými obidvoma zmluvnými stranami 
 
 Zmluva je vyhotovená v štrnástich rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná strana a dve 
vyhotovenia budú tvoriť prílohu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. 
Náležitosti záväzkového vzťahu zmluvou neupravené sa spravujú primerane ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 
 
 
V Pružine dňa ...................................... 
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 .................................................                                                  ……………………...........................     
         Augustín Briestenský                       Emanuel Ondrásky 
  (darujúci a aj obdarovaný)             (darujúci a aj obdarovaný)               
 
 
 
 
.................................................                                                  ……………………...........................     
          Tomáš Kostka                       Anton Haviar 
(darujúci a aj obdarovaný)                                     (darujúci a aj obdarovaný)  
 
 

 
.................................................                                                  ……………………...........................     
        Antónia Škrtelová                       Stanislav Dolinka 
(darujúca a aj obdarovaná)                         (darujúci a aj obdarovaný)  

 

 

 
.................................................                                                  ……………………...........................     
        František Kvaššay                       Martina Kostková 
(darujúci a aj obdarovaný)                         (darujúca a aj obdarovaná) 
 

 

 
.................................................                                                  ……………………...........................     
        Mária Bystrická                       Bohumil Šťastný 
(darujúca a aj obdarovaná)                         (darujúci a aj obdarovaný) 
 
 
 
 
 
 
.................................................     .................................................                                                            

Anton Dolinka                  Obec Pružina    
   (darujúci a aj obdarovaný)                                (obdarovaný) 
 

 

 




