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                   NCRls 52027/2019 
 

Notárska zápisnica, 
 
napísaná Notárskym úradom v Prešove, Slovenská č.69, notára JUDr. Jána Marušina, dňa 09.12.2019, 
( slovom deviateho decembra dvetisícdevätnásť).––-------------------------------------------------------------
--- Dostavili sa ku mne notárovi JUDr. Jánovi Marušinovi účastníci konania podľa ich vyjadrenia 
spôsobilí na právne úkony: -----------------------------------------------------------------------------------------
1./ Jozef Hitrík r. Hitrík,  nar. 14.3.1975, r.č. 750314/9214, bytom Jakovany 77, štátna príslušnosť 
SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom Jakovany 
119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 30.07.2019, 
overenej Obcou Jakovany pod por. č. 26/2019, ------------------------------------------------------------------
2./ Juraj Basár r. Basár, nar. 16.1.1953, r.č. 530116/256, bytom Šumiac, SNP 493/26, štátna 
príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
26.07.2019, overenej Obcou Šumiac pod č. 231/2019.----------------------------------------------------------  
3./ Helena Vančíková r. Džubáková, nar. 2.4.1950, r.č. 505402/054, bytom Bardejov, Ťačevská 
611/24, štátna príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 
890620/9521, bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody 
o plnej moci zo dňa 06.08.2019, overenej Mestom Bardejov pod číslom 649/2019. ------------------------ 
4./ Pavel Radačovský r. Radačovský, nar. 01.05.1954, r.č. 540501/3471 bytom Sabinov, 
Novomeského 1146/30,  štátna príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 
20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na 
základe Dohody o plnej moci zo dňa 24.07.2019, overenej Obcou Ľutina pod číslom 149/2019,-------- 
5./ Michal Basár r. Basár, nar. 4.10.1965, r.č. 651004/6675, bytom Jakovany 68, štátna príslušnosť 
SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom Jakovany 
119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 20.07.2019, 
overenej Obcou Ľutina, pod číslom 142/2019. ------------------------------------------------------------------ 
6./ Mikuláš Kovaľ r. Kovaľ, nar. 20.12.1945, r.č. 451220/123, bytom Jakovany 45, štátna príslušnosť 
SR,  zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom Jakovany 
119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 19.07.2019, 
overenej Obcou Ľutina, pod číslom 129/2019, ------------------------------------------------------------------- 
7./ Ondrej Kovaľ r. Kovaľ, nar. 16.12.1983, r.č. 831216/9151, bytom Jakovany 45, štátna 
príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
19.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 132/2019, ---------------------------------------------------- 
8./ Juraj Kašper r. Kašper, nar. 20.4.1948, r.č. 480420/747, bytom Prešov – Solivar, Palárikova 
1201/9, štátna príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 
890620/9521, bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody 
o plnej moci zo dňa 26.07.2019, overenej Notárskym úradom JUDr. Ivety Andrašovej, pod číslom 
O636148/2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
9./ Helena Chovanová r. Semanová, nar. 16.11.1926, r.č. 266116/778, bytom Jakovany 63, štátna 
príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
21.07.2019, overenej Obcou Ľutina pod poradovým číslom 146/2019. --------------------------------------
10./ Adela Mitrová r. Mitrová, nar. 28.9.1976, r.č. 765928/9154, bytom Prešov, Mukačevská 
4809/55, štátna príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 
890620/9521, bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody 
o plnej moci zo dňa 02.09.2019, overenej Notárskym úradom v Prešove, JUDr. Jána Marušina pod č. 
O740740/2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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11./ Daniela Šarišská r. Džubáková, nar. 15.1.1964, r.č. 645115/6888, bytom Prešov, Čergovská 
7007/20, štátna príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 
890620/9521, bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody 
o plnej moci zo dňa 26.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 152/2019. -------------------------
12./ Antónia Škovranová r. Priputenová, nar. 1.9.1945, r.č. 455901/773, bytom Drienica 154, štátna 
príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
24.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 150/2019. ---------------------------------------------------- 
13./ PaedDr. Taťána Šutranová r. Dujavová, nar. 22.5.1974, r.č.745522/1664, bytom Prešov, 
Volgogradská 4793/64, štátna príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 
20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na 
základe Dohody o plnej moci zo dňa 13.09.2019, overenej Notárskym úradom v Prešove, JUDr. Jána 
Marušina, pod číslom O779330/2019. ----------------------------------------------------------------------------- 
14./ Mária Chovanová r. Smreková, nar. 2.11.1952, r.č. 526102/259, bytom Lipany, Nám. Sv. 
Martina 709/36, štátna príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, 
r.č. 890620/9521, bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe 
Dohody o plnej moci zo dňa 22.07.2019, overenej Mestom Lipany, pod číslom 1319/2019. ------------ 
15./ Vincent Chovan r. Chovan, nar. 18.8.1955, r.č. 550818/6343, bytom Jakovany 90, štátna 
príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
19.07.2019, overenej obcou Ľutina pod číslom 134/2019. ------------------------------------------------------ 
16./ Ing. Viktor I ľko r. I ľko, nar. 14.7.1964, r.č. 640714/2786, bytom Sabinov, Murgašova 253/14, 
štátna príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, 
bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo 
dňa 02.08.2019, overenej Mestom Sabinov pod číslom 990. --------------------------------------------------- 
17./ Miloslava Radačovská r. Mašlarová, nar. 20.4.1954, r.č. 545420/2776, bytom Sabinov – 
Orkucany, Jarková 19/51, štátna príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 
20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na 
základe Dohody o plnej moci zo dňa 20.07.2019, overenej obcou Ľutina pod číslom 141/2019. -------- 
18./ Juraj Chovan r. Chovan, nar. 01.05.1934, r.č. 340501/759, bytom Jakovany 18,   štátna 
príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
19.07.2019, overenej obcou Ľutina pod číslom 133/2019. ------------------------------------------------------ 
19./ Jozef Tarasovič r. Tarasovič, nar. 27.11.1963, r.č. 631127/6477, bytom Lipany, Štúrova 93/9  
štátna príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, 
bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo 
dňa 25.07.2019, overenej Mestom Sabinov pod číslom 513b/2019. ----------------------------------------
20./ Anna Tarasovičová r. Bujňáková, nar. 28.5.1968, r.č. 685528/6328, bytom Lipany, Štúrova 
93/9, štátna príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 
890620/9521, bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody 
o plnej moci zo dňa 24.07.2019, overenej Mestom Lipany pod číslom 1348/2019. ------------------------- 
21./ František Kruľák r. Kru ľák, nar. 24.11.1946, r.č. 461124/776, bytom Červená Voda 8, štátna 
príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
20.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 143/2019. ---------------------------------------------------- 
22./ Stanislav Džubák r. Džubák, nar. 15.4.1976, r.č. 760415/9156, bytom Jakovany 101, štátna 
príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
20.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 138/2019. ---------------------------------------------------- 
23./ Anna Hadzimová r. Olejarová, nar. 5.11.1940, r.č. 406105/745, bytom Jakovany 104, štátna 
príslušnosť SR,  zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
25.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 151/2019. ---------------------------------------------------- 
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24./ Marta Smreková r. Mašlarová, nar. 6.3.1951, r.č. 515306/303, bytom Jakovany 102, štátna 
príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
19.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 126/2019. -------------------------------------------------- 
25./ Mária Mojzešová r. Radačovská, nar. 1.4.1963, r.č. 635401/6790, bytom Prešov, Šrobárová 
6567/16, štátna príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 
890620/9521, bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody 
o plnej moci zo dňa 31.07.2019, overenej Mestom Prešov, pod číslom 2617/2019/3.----------------------- 
26./ Pavel Fekete r. Fekete, nar. 20.7.1947, r.č. 470720/767, bytom Červená Voda 50 štátna 
príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
20.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 140/2019. ---------------------------------------------------- 
27./ Mikuláš Kuba r. Kuba, nar. 6.12.1947, r.č. 471206/754, bytom Jakovany 25, štátna príslušnosť 
SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom Jakovany 
119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 19.07.2019, 
overenej Obcou Ľutina, pod číslom 128/2019.--------------------------------------------------------------------  
28./ Mária Kašperová r. Kašperová, nar. 12.12.1953, r.č. 536212/337, bytom Jakovany 105, štátna 
príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
19.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 127/2019.-------------------------------------------------- 
29./ Vladimír Murín r. Murín, nar. 11.9.1991, r.č. 910911/9459, bytom Prešov, Dargovská 6432/5,  
štátna príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, 
bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo 
dňa 26.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 153/2019.------------------------------------------------  
30./ Helena Michaliková r. Priputenová, nar. 13.12.1942, r.č. 426213/706, bytom Jakovany 89 , 
štátna príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, 
bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo 
dňa 19.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 135/2019.------------------------------------------------  
31./ Alžbeta Sedláková r. Dujavová, nar. 18.6.1936, r.č. 365618/802, bytom Karpatská 11, Prešov,  
štátna príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, 
bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo 
dňa 21.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 145/2019.----------------------------------------------- 
32./ Helena Hovanová r. Hovanová, nar. 14.10.1969, r.č.696014/9207, bytom Jakovany 75, štátna 
príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
19.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 131/2019.--------------------------------------------------- 
33./ Slavomír Fech r. Fech, nar. 5.1.1993, r.č. 930105/9493, bytom Jakovany 36, štátna príslušnosť 
SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom Jakovany 
119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 20.07.2019, 
overenej Obcou Ľutina, pod číslom 137/2019.-------------------------------------------------------------------- 
34./ Mária Chovanová r. Kočišová, nar. 16.8.1968, r.č. 685816/6084, bytom Sabinov, Jakubovanská 
622/6, štátna príslušnosť SR, zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 
890620/9521, bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody 
o plnej moci zo dňa 20.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 139/2019.----------------------------- 
35./ Matúš Kruľák r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom Jakovany 119, štátna 
príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, štátna príslušnosť SR, --------------------------------------------------
36./ Ing. Peter Dujava r. Dujava, nar. 21.10.1980, r.č. 801021/9140, bytom Jakovany 57, štátna 
príslušnosť SR,  zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
19.07.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 136/2019.------------------------------------------------  
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37./ Danka Chovancová r. Dujavová, nar. 5.7.1979, r.č. 795705/9143, bytom Kyjov 207 , štátna 
príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom 
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP:  EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
23.07.2019, overenej Obcou Pečovská Nová Ves pod číslom 249.-------------------------------------------- 
-v ďalšom texte predávajúci --------------------------------------------------------------------------------------- 
38./ František Odelga r. Odelga, nar. 21.1.1953, r.č. 530121/169, bytom Jakovany 73, štátna 
príslušnosť SR, zastúpený Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, bytom  
Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo dňa 
19.07.2019, overenej Obcou Ľutina pod číslom 130/2019.------------------------------------------------------ 
-v ďalšom texte predávajúci a povinný z vecného bremena  ----------------------------------------------- 
39. Helena Odelgová r. Džubáková, nar. 20.9.1931, r.č. 315920/822, bytom Jakovany 73, štátna 
príslušnosť   SR,  zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, 
bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo 
dňa 02.10.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 168/2019. ---------------------------------------------
40./ Mária Džubáková r. Džubáková, nar. 21.9.1931,r.č. 315921/781, bytom Jakovany 73 štátna 
príslušnosť   SR,  zastúpená Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, nar. 20.6.1989, r.č. 890620/9521, 
bytom Jakovany 119, štátna príslušnosť SR, číslo OP: EH324813, na základe Dohody o plnej moci zo 
dňa 02.10.2019, overenej Obcou Ľutina, pod číslom 169/2019. ----------------------------------------------- 
-v ďalšom texte oprávnené z vecného bremena --------------------------------------------------------------- 
41./ Obec Jakovany, so sídlom 083 01 Jakovany 83, IČO: 00 32 71 66, zastúpená Ľuborom 
Semanom r. Seman,  nar. 01.07.1972, r.č.720701/9215,  bytom Jakovany 118, štátna príslušnosť SR, 
číslo OP: HA272873, starostom obce,----------------------------------------------------------------------------- 
-v ďalšom texte kupujúca obec -------------------------------------------------------------------------------------
ktorých totožnosť bola zistená zákonným spôsobom a bola spísaná táto:------------------------------------- 

 

Kúpna zmluva 
so zánikom vecného bremena k odpredávanej časti pozemku 

 

--------------------------------------------------------------- I. -------------------------------------------------------- 
---1. Predávajúci Jozef Hitrik r. Hitrik sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 783 parcely KNE 458 orná pôda 
1449 m2, KNE 456 orná pôda 1433 m2 v podiele pod B 1 v celosti. -----------------------------------------
---2. Predávajúci Helena Vančíková r. Džubáková a Juraj Basár r. Basár sa osvedčili, že sú 
podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov 
evidovaných na LV č. 882 parcely KNE 450/2 vodná plocha 4620 m2 pod B 1 Helena Vančíková r. 
Džubáková v ½-ici (vo výmere 2310 m2), pod B 2 Juraj Basár r. Basár v ½-ine (vo výmere 2310 m2), 
spolu v celosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---3. Predávajúci František Odelga r. Odelga  sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 242  parciel KNC 450/6 orná pôda 
1415 m2, KNC 450/8 orná pôda 398 m2 pod B 1 v celosti,  a ďalej na  LV č. 918 parcela KNE 447 
orná pôda 2908 m2 pod B 1 v celosti. (V časti C listu vlastníctva 242 kat. úz. Jakovany je zapísaná 
ťarcha vkladom V-787/2011 sa zriaďuje vecné bremeno -právo doživotného bývania v rod.dome sč.73 
na C KN č.19 a doživotného užívania darovaných nehnuteľnosti pozemok C KN 19,20,450/6,450/8 a 
rodinný dom sč.73 pre Helenu Odelgovú r.Džubákovú /20.09.1931/Štúrova 21,Prešov a Máriu 
Džubákovú r.Džubákovú/21.091931/Jakovany 73). --------------------------------------------------------------
--- 4. Predávajúci Pavel Radačovský r. Radačovský sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti 
v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 797 parcela KNE 442 
orná pôda 2907 m2 pod B 1 v celosti. -----------------------------------------------------------------------------
--- 5. Predávajúci Michal Basár r. Basár sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 751  parcela KNE 441 orná pôda 
2179 m2 pod B 1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- 6. Predávajúci Mikuláš Kovaľ r. Kovaľ sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č.440 parcely KNE 436 orná pôda 
2176 m2, KNE 464 orná pôda 1950 m2 pod B 1 v celosti. -----------------------------------------------------
--- 7. Predávajúci Ondrej Kovaľ r. Kovaľ sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 913 parcely KNE 435 orná pôda 
2907 m2 pod B 1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------------------------
--- 8. Predávajúci Juraj Kašper r. Kašper osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 441  parcela KNE 430 orná pôda 
2907 m2 pod B 1 v celosti.------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 9. Predávajúca Helena Chovanová r. Semanová, sa osvedčila, že je vlastníčkou nehnuteľnosti 
v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 437 parcela KNE 429 
orná pôda 2098 m2 pod B 1 v celosti. -----------------------------------------------------------------------------
---10. Predávajúca Adela Mitrová r. Mitrová,  sa osvedčila, že je vlastníčkou nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 796 parcela KNE 424 orná pôda 
2097 m2 pod B 1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------------------------
--- 11. Predávajúca Daniela Šarišská r. Džubáková, sa osvedčila, že je vlastníčkou nehnuteľnosti 
v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 894 parcela KNE 420 
orná pôda 2195 m2 pod B 1 v celosti. -----------------------------------------------------------------------------
--- 12. Predávajúca Antónia Škovranová r. Priputenová, sa osvedčila, že je vlastníčkou 
nehnuteľnosti v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č.836 parcela 
KNE 419 orná pôda 2180 m2, KNE 482 vodná plocha 2681 m2 pod B 1 v celosti.-------------------------
--- 13. Predávajúca  PaedDr. Taťána Šutranová r. Dujavová, sa osvedčila, že je vlastníčkou 
nehnuteľnosti v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č.793  
parcela KNE 413 orná pôda 1454 m2 pod B 1 v celosti.---------------------------------------------------------
--- Predávajúca PaedDr. Taťána Šutranová r. Dujavová prehlasuje, že je osobou totožnou s osobu  
zapísanou na LV č. 793 kat. úz. Jakovany, ktoré nehnuteľnosti nadobudla ešte za slobodná ako Tatiana 
Dujavová. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 14. Predávajúca Mária Chovanová r. Smreková, sa osvedčila, že je vlastníčkou nehnuteľnosti 
v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 834 parcela KNE 485 
orná pôda 1787 m2 pod B 1 v celosti. -----------------------------------------------------------------------------
--- 15. Predávajúci Vincent Chovan r. Chovan sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 461  parcela KNE 484 orná pôda 
1655 m2 pod B 1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------------------------
--- 16. Predávajúci Ing. Viktor I ľko r. I ľko, sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č.460 parcela KNE 483 orná pôda 
3137 m2 pod B 1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------------------------
--- 17. Predávajúca Miloslava Radačovská r. Mašlarová, sa osvedčila, že je vlastníčkou 
nehnuteľnosti v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č.459 parcela 
KNE 481 orná pôda 2251 m2 pod B 1 v celosti. -----------------------------------------------------------------
--- 18. Predávajúci Juraj Chovan r. Chovan, sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 458 parcela KNE 480 orná pôda 
1983 m2 pod B 1 v celosti.-------------------------------------------------------------------------------------------
--- 19. Predávajúci Jozef Tarasovič r. Tarasovič a Anna Tarasovičová r. Bujňáková sa osvedčil, že 
sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, nadobudnutej počas trvania manželstva v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 457 parcely KNE 478 orná pôda 
1388 m2, KNE 479 orná pôda 1359 pod B 1 v celosti. ----------------------------------------------------------
--- 20. Predávajúci František Kru ľák r. Kru ľák, sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. 
úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č.401 parcely KNE: 477 orná 
pôda 2717 m2 pod  B1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------------------
--- 21. Predávajúci Stanislav Džubák r. Džubák, sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. 
úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 456 parcela KNE 476 orná 
pôda 1465 m2 pod B 1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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--- 22. Predávajúca Anna Hadzimová r. Olejarová, sa osvedčila, že je vlastníčkou nehnuteľnosti 
v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č.455 parcela KNE 475 
orná pôda 1421 m2 pod B 1 v celosti. -----------------------------------------------------------------------------
--- 23. Predávajúca Marta Smreková r. Mašlarová sa osvedčila, že je vlastníčkou nehnuteľnosti 
v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 532 parcely KNE:  
474 orná pôda 1393 m2 pod B 1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------
--- 24. Predávajúca Mária Mojzešová r. Radačovská, sa osvedčila, že je vlastníčkou nehnuteľnosti 
v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 935 parcely KNE: 473 
orná pôda 2156 m2 pod B 1 v celosti. ----------------------------------------------------------------------------- 
--- 25. Predávajúci Pavel Fekete r. Fekete, sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 891 parcela KNE 472 orná pôda 
2094 m2 pod B 1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------------------------
--- 26. Predávajúci Mikuláš Kuba r. Kuba  sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č.452 parcela KNE 471 orná pôda 
2301 m2 pod B 1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--- 27. Predávajúca Mária Kašperová r. Kašperová, sa osvedčila, že je vlastníčkou nehnuteľnosti 
v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č.451 parcela KNE 470 
orná pôda 1002 m2 pod B 1 v celosti. -----------------------------------------------------------------------------
--- 28.  Predávajúci Vladimír Murín r. Murín  sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č.943 parcela KNE 469 orná pôda 
1024 m2 pod B 1 v celosti.-------------------------------------------------------------------------------------------
--- 29. Predávajúca Helena Michaliková r. Priputenová, sa osvedčila, že je vlastníčkou 
nehnuteľnosti v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 449 
parcela KNE 468 orná pôda 3344 m2 pod B 1 v celosti. --------------------------------------------------------
--- Predávajúca Helena Michaliková r. Priputenová týmto vyhlasujem, že som osobou totožnou 
s osobou zapísanou na liste vlastníctva 449 kat. úz. Jakovany , na ktorom mám chybou v písaní 
nesprávne napísaný dátum narodenia 27.03.1948, správny dátum narodenia je 13.12.1942. -------------- 
--- 30. Predávajúca Alžbeta Sedláková r. Dujavová, sa osvedčila, že je vlastníčkou nehnuteľnosti 
v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 444 parcela KNC 450/31 
orná pôda 1390 m2 pod B 1 v celosti.------------------------------------------------------------------------------
---31. Predávajúca Helena Hovanová r. Hovanová, sa osvedčila, že je vlastníčkou nehnuteľnosti 
v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 222 parcela KNC 450/3 
orná pôda 4179 m2 pod B 1 v celosti.------------------------------------------------------------------------------
--- 32. Predávajúci Slavomír Fech r. Fech, sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 795 parcela KNC 450/19  orná 
pôda 5814 m2 pod B 1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------------------
--- 33. Predávajúca Mária Chovanová r. Kočišová, sa osvedčila, že je vlastníčkou nehnuteľnosti 
v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č.351 parcela KNC 450/22 
orná pôda 2906 m2 pod B 1 v celosti.------------------------------------------------------------------------------
--- 34. Predávajúci Matúš Kru ľák r. Kru ľák sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 947 parcely KNC: 450/33 orná 
pôda 2097 m2 v podiele pod B1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------
--- 35. Predávajúci Ing. Peter Dujava r. Dujava, sa osvedčil, že je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. 
úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 429 parcela KNC 450/32 orná 
pôda 4312 m2 pod B 1 v celosti. ------------------------------------------------------------------------------------
--- 36. Predávajúca Danka Chovancová r. Dujavová sa osvedčila, že je vlastníčkou nehnuteľnosti 
v kat. úz. Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č.944 parciel KNC 482/3 
orná pôda 942 m2, KNC: 482/5 ostatná plocha 149 m2 pod B 1 v celosti. ----------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Na základe geometrického plánu číslo 20/2019, vyhotoveného spoločnosťou Geograf Lipany, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019 bol z parciel uvedených v bode I.) pod číslom  
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1.) až 36.) vytvorený stav nový a to novovytvorené parcely KNC: 450/36 orná pôda 61 m2 
(vytvorená z dielu č. 2 o výmere 16 m2, dielu č. 3 o výmere 22 m2, dielu č. 4 o výmere 23 m), parcela 
KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 (vytvorená z dielu č. 6 o výmere 85 m2, dielu č. 7 o výmere 67 m2, 
dielu č. 8 o výmere 43 m2, dielu č. 9 o výmere 13 m2, dielu č. 10 o výmere 45 m2, dielu č. 11 
o výmere 39 m2, dielu č. 12 o výmere 25 m2, dielu č. 13 o výmere 23 m2, dielu č. 14 o výmere 28 m2, 
dielu č. 15 o výmere 25 m2, dielu č. 16 o výmere 16 m2, dielu č. 17 o výmere 15 m2, dielu č. 18 
o výmere 40 m2, dielu č. 19 o výmere 16 m2, dielu č. 20 o výmere 17 m2, dielu č. 21 o výmere 23 m2, 
dielu č. 22 o výmere 71  m2, dielu č. 23 o výmere 25 m2, dielu č. 24 o výmere 22 m2),  parcela KNC: 
482/11 orná pôda 419 m2 (vytvorená z dielu č. 25 o výmere 18 m2, dielu č. 26 o výmere 14 m2, dielu 
č. 27 o výmere 25 m2, dielu č. 28 o výmere 28 m2, dielu č. 29 o výmere 36 m2, dielu č. 30 o výmere 
37 m2,  dielu č. 31 o výmere 26 m2, dielu č. 32 o výmere 30 m2, dielu č. 33 o výmere 52 m2, dielu č. 
34  o výmere 30 m2, dielu č. 35 o výmere 23 m2, dielu č. 36 o výmere 19 m2,  dielu č. 37 o výmere 22 
m2, dielu č. 38 o výmere  16 m2, dielu č. 39 o výmere 14 m2, dielu č. 40 o výmere 6 m2, dielu č. 41 
o výmere 5 m2, dielu č. 42 o výmere 18 m2),  KNC: 482/10 orná pôda 4m2 (vytvorenú z dielu č. 47 
o výmere 4 m2), KNC: 482/9 ostatná plocha 11 m2 (vytvorenú z dielu č. 48 o výmere 11 m2),  
KNC: 482/8 orná pôda 26 m2 (vytvorenú z dielu č. 45 o výmere 8 m2, dielu č. 46 o výmere 18m2). -
--- Tento geometrický plán bol vyhotovený následne po vyhotovení geometrického plánu č. 9/2019 
overeného pod číslom G1-366/2019 zo dňa 04.07.2019 z dôvodu , že vlastníčka dielu č. 5 pani Alena 
Chovanová r. Chovanová, nie je účastníčkou kúpnej zmluvy a preto bol vyhotovený vyššie uvedený 
geometrický plán, ktorý je totožný s pôvodným geometrickým plánom, okrem uvedeného dielu. 
Dohody o plnomocenstve sú udelené na totožné diely , podľa obidvoch geometrických plánov 
k predajú svojho majetku v prospech obci Jakovany na vybudovanie komunikácie pre obec Jakovany.  
-------------------------------------------------------- II. ----------------------------------------- ---------------------- 
---  1.) Predávajúci Jozef Hitrik r. Hitrik odpredáva týmto diel č. 3 o výmere 22 m2 odčlenený 
z pôvodnej  parcely KNE: 458 a diel č. 4 o výmere  23 m2 odčlenený z pôvodnej parcely KNE: 456 
evidovaných na LV č. 783 v kat. úz. Jakovany a pričlenené do novovytvorenej parcely KNC: 450/36 
orná pôda 61 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo 
dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú 
kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená 
predávajúcemu  v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. Zástupca predávajúceho  svojim 
podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej ceny. ------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodných parciel KNE: 458 orná pôda o výmere 1427 m2, KNE: 
456 orná pôda o výmere 1410 m2 v celosti zapísaných na LV č. 783 kat. úz. Jakovany. ------------------
--- 2.) Predávajúca Alžbeta Sedláková r. Dujavová,  odpredáva týmto diel č. 2 o výmere 16 m2 
odčlenený z pôvodnej parcely KNC 450/31 evidovanej na LV č. 444 v kat. úz. Jakovany, a pričlenený 
do novovytvorenej parcely KNC: 450/36 orná pôda 61 m2 podľa geometrického plánu číslo 
20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce 
Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno 
Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom 
tejto zmluvy. Zástupca predávajúcej  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie 
dohodnutej kúpnej ceny. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KNC: 450/31 orná pôda o výmere 1374 m2 
v celosti zapísanej na LV č. 444 kat. úz. Jakovany. -------------------------------------------------------------- 
--- Obec Jakovany na základe vyššie uvedeného predaja predávajúcich uvedených v bode II. pod 
číslom 1.), 2.) nadobúda v celosti do svojho vlastníctva  novovytvorenú parcelu KNC: 450/36 orná 
pôda 61 m2 v celosti  vytvorenú na podklade  geometrického plánu číslo 20/2019, overeného pod 
číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019,  ktorá bude slúžiť ako miestna komunikácia. --------------------
--------------------------------------------------------------- III. -------------------------------------------------------
--- 1.) Predávajúca Helena Hovanová r. Hovanová, odpredáva týmto diel č. 6 o výmere 85 m2 
odčlenený z pôvodnej parcely KNC: 450/3 evidovanej na LV č. 222 v kat. úz. Jakovany, a pričlenený 
do novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo  
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20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce 
Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno 
Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom 
tejto zmluvy. Zástupca predávajúcej  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie 
dohodnutej kúpnej ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KN C: 450/3 orná pôda o výmere  4094 m2 pod 
B 1 v celosti zapísanej na LV č. 222 kat. úz. Jakovany .  ------------------------------------------------------- 
---2.) Predávajúci Helena Vančíková r. Džubáková a Juraj Basár r. Basár odpredávajú týmto diel 
č. 7 o výmere 67 m2  odčlenený z pôvodnej parcely KNE: 450/2 evidovanej na LV č. 882 v kat. úz. 
Jakovany, a pričlenený do novovytvorenej parcele KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa 
geometrického plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do 
vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo 
výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. (podiel ½-ice predávajúcej Heleny Vančíkovej r. Džubákovej  
z dielu  č. 7 predstavuje výmeru 33,5 m2 a podiel predávajúceho Juraja Basár r. Basár z dielu č.  7 
predstavuje výmeru 33,5 m2).  Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcim v hotovosti 
v celosti pred podpisom tejto zmluvy  takto Helene Vančíkovej r. Džubákovej vo výške 0,50 Eur  
a Jurajovi  Basárovi vo výške 0,50 Eur. Zástupca predávajúcich svojim podpisom na tejto zmluve 
potvrdzujú prevzatie dohodnutej kúpnej ceny. ------------------------------------------------------------------- 
--- Predávajúci ostávajú podielovými spoluvlastníkmi pôvodnej parcely KNE 450/2 vodná plocha 
o výmere 4553 m2 pod B 1 Helena Vančíková r. Džubáková v ½-ici (vo výmere 2276,50 m2), pod B 2 
Juraj Basár r. Basár v ½-ine (vo výmere 2276,50 m2), spolu v celosti evidovanej na LV č. 882  v kat. 
úz. Jakovany.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- 3.) Predávajúci František Odelga r. Odelga odpredáva týmto diel č. 8 o výmere 43 m2 odčlenený 
z pôvodnej parcely KNC: 450/6 a diel č. 9 o výmere 13 m2 odčlenený z pôvodnej parcely KNC: 
450/8 evidovaných na LV č. 242 v kat. úz. Jakovany a diel č. 10 o výmere 45 m2 odčlenený 
z pôvodnej parcely KNE: 447  evidovanej na LV č.918 v kat. úz. Jakovany, a pričlenených do 
novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodných parciel KNC 450/6 orná pôda o výmere  1372 m2, KNC 
450/8 orná pôda o výmere  385 m2 v celosti zapísaných na LV č. 242 kat.úz. Jakovany  a ďalej 
pôvodnej parcely KNE: 447 orná pôda o výmere 2863 m2 v celosti evidovanej na LV č. 918 kat. úz. 
Jakovany. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 4.) Predávajúci Pavel Radačovský r. Radačovský odpredáva týmto diel č. 11 o výmere 39 m2 
odčlenený z pôvodnej parcely KNE: 442 evidovanej na LV č. 797 v kat. úz. Jakovany a pričlenených 
do novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 
20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce 
Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno 
Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom 
tejto zmluvy. Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie 
dohodnutej kúpnej ceny. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 442 orná pôda o výmere  2868 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 797 kat.úz. Jakovany. ------------------------------------------------------------------------- 
--- 5.) Predávajúci Michal Basár r. Basár odpredáva týmto diel č. 12 o výmere 25 m2 odčlenený 
z pôvodnej parcely KNE: 441 evidovanej na LV č. 751 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena  
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vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 441 orná pôda o výmere  2154 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 751 kat.úz. Jakovany. -------------------------------------------------------------------------
--- 6.) Predávajúci Mikuláš Kovaľ r. Kovaľ odpredáva týmto diel č. 13 o výmere 23 m2 odčlenený 
z pôvodnej parcely KNE: 436 evidovanej na LV č. 440 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 436 orná pôda o výmere  2153 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 440 kat.úz. Jakovany. -------------------------------------------------------------------------
--- 7.) Predávajúci Ondrej Kovaľ r. Kovaľ odpredáva týmto diel č. 14 o výmere 28 m2 odčlenený 
z pôvodnej parcely KNE: 435 evidovanej na LV č. 913 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 435 orná pôda o výmere 2879 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 913 kat.úz. Jakovany. ------------------------------------------------------------------------- 
--- 8.) Predávajúci Juraj Kašper r. Kašper odpredáva týmto diel č. 15 o výmere 25 m2 odčlenený od 
pôvodnej parcely KNE 430 evidovanej na LV č. 441 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 430 orná pôda o výmere 2882 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 441 kat.úz. Jakovany. ------------------------------------------------------------------------- 
--- 9.) Predávajúca Helena Chovanová r. Semanová odpredáva týmto diel č. 16 o výmere 16 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 429 evidovanej na LV č. 437 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúcej  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúca ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 429 orná pôda o výmere 2082 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 437 kat.úz. Jakovany. ------------------------------------------------------------------------- 
---10.) Predávajúca Adela Mitrová r. Mitrová odpredáva týmto diel č. 17 o výmere 15 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE: 424 evidovanej na LV č. 796 v kat. úz. Jakovany a pričlenený 
do novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 
20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce 
Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno 
Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom 
tejto zmluvy Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie 
dohodnutej kúpnej ceny.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KNE 424 orná pôda o výmere  2082 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 796 kat.úz. Jakovany. -------------------------------------------------------------------------  
--- 11.) Predávajúci Slavomír Fech r. Fech odpredáva týmto diel č. 18 o výmere 40 m2 odčlenený od  
pôvodnej parcely KNC: 450/19 evidovanej na LV č. 795 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do  
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 450/19 orná pôda o výmere  5774 m2 
v celosti zapísanej na LV č. 795 kat.úz. Jakovany. --------------------------------------------------------------- 
---12.)  Predávajúca Daniela Šarišská r. Džubáková odpredáva týmto diel č. 19 o výmere 16 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 420 evidovanej na LV č. 894 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KNE 420 orná pôda o výmere  2179 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 894 kat.úz. Jakovany. ------------------------------------------------------------------------- 
--- 13.) Predávajúca Antónia Škovranová r. Priputenová odpredáva týmto diel č. 20 o výmere 17 
m2 odčlenený od pôvodnej parcely KNE 419 evidovanej na LV č. 836 v kat. úz. Jakovany 
a pričlenený do novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického 
plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej 
Obce Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom 
jedno Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred 
podpisom tejto zmluvy. Zástupca predávajúcej  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie 
dohodnutej kúpnej ceny. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KNE 419 orná pôda o výmere  2163 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 836 kat.úz. Jakovany. -------------------------------------------------------------------------
---14.) Predávajúca Mária Chovanová r. Kočišová odpredáva týmto diel č. 21 o výmere 23 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 450/22 evidovanej na LV č. 351 v kat. úz. Jakovany a pričlenený 
do novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 
20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce 
Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno 
Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom 
tejto zmluvy. Zástupca predávajúcej  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie 
dohodnutej kúpnej ceny. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KNE 450/22 orná pôda o výmere  2883 m2 
v celosti zapísanej na LV č. 351 kat.úz. Jakovany. ---------------------------------------------------------------
---15.) Predávajúci Matúš Kru ľák r. Kru ľák odpredáva týmto diel č. 22 o výmere 71 m2 odčlenený 
od pôvodnej parcely KNE 450/33 evidovanej na LV č. 947 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 450/33 orná pôda o výmere  2026 m2 
v celosti zapísanej na LV č. 947 kat.úz. Jakovany. --------------------------------------------------------------- 
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--- 16.)  Predávajúci Ing. Peter Dujava r. Dujava odpredáva týmto diel č. 23 o výmere 25 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 450/32 evidovanej na LV č. 429 v kat. úz. Jakovany a pričlenený 
do novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 
20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce 
Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno 
Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom 
tejto zmluvy. Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie 
dohodnutej kúpnej ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 450/32 orná pôda o výmere 4287 m2 
v celosti zapísanej na LV č. 429 kat.úz. Jakovany. --------------------------------------------------------------- 
--- 17.) Predávajúca  PaedDr. Taťána Šutranová r. Dujavová odpredáva týmto diel č.24 o výmere 
22 m2 odčlenený od pôvodnej parcely KNE 413 evidovanej na LV č. 793 v kat. úz. Jakovany 
a pričlenený do novovytvorenej parcely KNC: 450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického 
plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej 
Obce Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom 
jedno Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred 
podpisom tejto zmluvy. Zástupca predávajúcej  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie 
dohodnutej kúpnej ceny. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KNE 413 orná pôda o výmere 1432 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 793 kat.úz. Jakovany. –------------------------------------------------------------------------
--- Obec Jakovany na základe vyššie uvedeného predaja predávajúcich uvedených v bode III. pod 
číslom 1.), 16.) nadobúda v celosti do svojho vlastníctva  novovytvorenú parcelu KNC: 450/37 orná 
pôda 638 m2 v celosti, vytvorenú na podklade  geometrického plánu číslo 20/2019, overeného pod 
číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019,  ktorá bude slúžiť ako miestna komunikácia. --------------------
------------------------------------------------------------ IV. ---------------------------------------------------------- 
--- 1.)  Predávajúca Mária Chovanová r. Smreková, odpredáva týmto diel č. 25 o výmere 18 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 485 evidovanej na LV č. 834 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúcej  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KNE 485 orná pôda o výmere 1769 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 834 kat.úz. Jakovany. –------------------------------------------------------------------------ 
--- 2.) Predávajúci Vincent Chovan r. Chovan odpredáva týmto diel č. 26 o výmere 14 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 484 evidovanej na LV č. 461 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúceho v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 484 orná pôda o výmere 1641 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 461 kat.úz. Jakovany. –------------------------------------------------------------------------
--- 3.) Predávajúci Ing. Viktor I ľko r. I ľko, odpredáva týmto diel č. 27 o výmere 25 m2 odčlenený 
od pôvodnej parcely KNE 483 evidovanej na LV č. 460 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúceho v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 
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--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 483 orná pôda o výmere 3112 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 460 kat.úz. Jakovany.--------------------------------------------------------------------------
---4.) Predávajúca Antónia Škovranová r. Priputenová odpredáva týmto diel č. 28 o výmere 28 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 482 evidovanej na LV č. 836 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúceho v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúcej  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 482  vodná plocha 2653 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 836 kat.úz. Jakovany.-------------------------------------------------------------------------- 
-- 5.) Predávajúca Miloslava Radačovská r. Mašlarová, odpredáva týmto diel č. 29 o výmere 36 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 481 evidovanej na LV č. 459 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúcej  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúca ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 481 orná pôda o výmere 2215 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 459 kat.úz. Jakovany.-------------------------------------------------------------------------- 
--- 6.) Predávajúci Juraj Chovan r. Chovan odpredáva týmto diel č. 30 o výmere 37 m2 odčlenený 
od pôvodnej parcely KNE 480 evidovanej na LV č. 458 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúca ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 480 orná pôda o výmere 1946 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 458 kat.úz. Jakovany.-------------------------------------------------------------------------- 
--- 7.) Predávajúci Jozef Tarasovič r. Tarasovič a Anna Tarasovičová r. Bujňáková odpredáva 
týmto diel č. 31 o výmere 26 m2 odčlenený od pôvodnej parcely KNE: 479  a diel č. 32 o výmere 30 
m2 odčlenený od pôvodnej parcely KNE 478 evidovanej na LV č. 457 v kat. úz. Jakovany 
a pričlenený do novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického 
plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej 
Obce Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom 
jedno Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred 
podpisom tejto zmluvy. Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje 
prevzatie dohodnutej kúpnej ceny. ---------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostávajú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti pôvodných parciel KNE 479 
orná pôda o výmere 1 333 m2 a KNE: 478 orná pôda 1358 m2 v celosti zapísanej na LV č. 457 kat.úz. 
Jakovany.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 8.) Predávajúci František Kru ľák r. Kru ľák, odpredáva týmto diel č. 33 o výmere 52 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 477 evidovanej na LV č. 401 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 477 orná pôda o výmere 2665 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 401 kat.úz. Jakovany.--------------------------------------------------------------------------
--- 9.) Predávajúci Stanislav Džubák r. Džubák odpredáva týmto diel č. 34 o výmere 30 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 476 evidovanej na LV č. 456 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho  svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 476 orná pôda o výmere 1435 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 456 kat.úz. Jakovany.-------------------------------------------------------------------------- 
--- 10.) Predávajúca Anna Hadzimová r. Olejarová odpredáva týmto diel č. 35 o výmere 23 m2  
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 475 evidovanej na LV č. 455 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do  
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena  
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy.  
Zástupca predávajúcej svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej ceny. 
--- Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KNE 475 orná pôda o výmere 1398 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 455 kat.úz. Jakovany.-------------------------------------------------------------------------- 
--- 11.) Predávajúca Marta Smreková r. Mašlarová odpredáva týmto diel č. 36 o výmere 19 m2  
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 474 evidovanej na LV č. 532 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúcej svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej ceny. 
--- Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KNE 474 orná pôda o výmere 1374 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 532 kat.úz. Jakovany.-------------------------------------------------------------------------- 
--- 12.) Predávajúca Mária Mojzešová r. Radačovská, odpredáva týmto diel č. 37 o výmere 22 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 473 evidovanej na LV č. 935 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúcej svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej ceny. 
--- Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KNE 473 orná pôda o výmere 2134 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 935 kat.úz. Jakovany.-------------------------------------------------------------------------- 
--- 13.) Predávajúci Pavel Fekete r. Fekete, odpredáva týmto diel č. 38 o výmere 16 m2 odčlenený 
od pôvodnej parcely KNE 472 evidovanej na LV č. 891 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúceho v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 472 orná pôda o výmere 2078 m2 v celosti 
zapísanej na LV č. 891 kat.úz. Jakovany.--------------------------------------------------------------------------
--- 14.) Predávajúci Mikuláš Kuba r. Kuba  odpredáva týmto diel č. 39 o výmere 14 m2 odčlenený 
od pôvodnej parcely KNE 471 evidovanej na LV č. 452 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do  
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jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúceho v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 471 orná pôda o výmere 2287 m2 v celosti 
zapísanej na LV č.452 kat.úz. Jakovany.---------------------------------------------------------------------------
--- 15.) Predávajúca Mária Kašperová r. Kašperová,  odpredáva týmto diel č. 40 o výmere 6 m2 
odčlenený od pôvodnej parcely KNE 470 evidovanej na LV č. 451 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúcej svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej ceny. 
--- Predávajúca ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 470 orná pôda o výmere 996 m2 v celosti 
zapísanej na LV č.451 kat.úz. Jakovany. ------------------------------------------------------------------------- 
--- 16.) Predávajúci Vladimír Murín r. Murín  odpredáva týmto diel č. 41 o výmere 5 m2 odčlenený 
od pôvodnej parcely KNE 469 evidovanej na LV č. 943 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 469 orná pôda o výmere 1019 m2 v celosti 
zapísanej na LV č.943 kat.úz. Jakovany. --------------------------------------------------------------------------
---17.)  Predávajúca Helena Michaliková r. Priputenová, odpredáva týmto diel č. 42 o výmere 18 
m2 odčlenený od pôvodnej parcely KNE 468 evidovanej na LV č. 449 v kat. úz. Jakovany 
a pričlenený do novovytvorenej parcely KNC: 482/11 orná pôda 419 m2 podľa geometrického 
plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej 
Obce Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom 
jedno Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred 
podpisom tejto zmluvy. Zástupca predávajúcej svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie 
dohodnutej kúpnej ceny. ---------------------------------------------------------------------------------------------
--- Predávajúca ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 468 orná pôda o výmere 3326 m2 v celosti 
zapísanej na LV č.449 kat.úz. Jakovany. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Obec Jakovany na základe vyššie uvedeného predaja predávajúcich uvedených v bode IV. pod 
číslom 1.) až 17.) nadobúda v celosti do svojho vlastníctva  novovytvorenú parcelu KNC: 482/11 
orná pôda 419 m2 v celosti, vytvorenú na podklade  geometrického plánu číslo 20/2019, overeného 
pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019,  ktorá bude slúžiť ako miestna komunikácia.-------------- 
-------------------------------------------------------- V. --------------------------------------------------------------- 
---  1.) Predávajúci Mikuláš Kovaľ r. Kovaľ odpredáva týmto diel č. 46 o výmere 18 m2 odčlenený 
z pôvodnej  parcely KNE: 464 evidovanej na LV č. 440 v kat. úz. Jakovany a pričlenený do 
novovytvorenej parcely KNC: 482/8 orná pôda 26 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcemu v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúceho svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej 
ceny. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Predávajúci ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 464 orná pôda o výmere 1932 m2 v celosti 
zapísanej na LV č.440 kat.úz. Jakovany. -------------------------------------------------------------------------- 
---  2.) Predávajúca Danka Chovancová r. Dujavová odpredáva týmto diel č. 45 o výmere 8 m2 
odčlenený z pôvodnej  parcely KNC: 482/3 evidovanej na LV č. 944 v kat. úz. Jakovany a pričlenený  
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do novovytvorenej parcely KNC: 482/8 orná pôda 26 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, 
overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do 
jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena 
vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. 
Zástupca predávajúcej svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej ceny.  
--- Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KNE 482/3 orná pôda o výmere 930 m2 v celosti 
zapísanej na LV č.944 kat.úz. Jakovany. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Obec Jakovany na základe vyššie uvedeného predaja predávajúcich uvedených v bode V. pod 
číslom 1.) , 2.) nadobúda v celosti do svojho vlastníctva  novovytvorenú parcelu 482/8 orná pôda 26 
m2 v celosti, vytvorenú na podklade  geometrického plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-
643/2019 zo dňa 20.11.2019,  ktorá bude slúžiť ako miestna komunikácia.---------------------------------- 
-------------------------------------------------------- VI. -------------------------------------------------------------- 
---  1.) Predávajúca Danka Chovancová r. Dujavová odpredáva týmto novovytvorenú parcelu 
KNC: 482/10 orná pôda 4 m2 v celosti, pozostávajúcu z dielu č. 47 o výmere 4 m2 odčleneného 
z pôvodnej  parcely KNC: 482/3 evidovanej na LV č. 944 v kat. úz. Jakovany, podľa geometrického 
plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do vlastníctva kupujúcej 
Obce Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,-- EUR, slovom  
jedno Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej v hotovosti v celosti pred 
podpisom tejto zmluvy. Zástupca predávajúcej svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie 
dohodnutej kúpnej ceny. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Predávajúca ostáva vlastníkom pôvodnej parcely KNE 482/3 orná pôda o výmere 930 m2 v celosti 
zapísanej na LV č.944 kat.úz. Jakovany. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Obec Jakovany na základe vyššie uvedeného predaja uvedeného v bode VI. nadobúda v celosti do 
svojho vlastníctva  novovytvorenú parcelu KNC: 482/10 orná pôda 4 m2 v celosti, vytvorenú na 
podklade  geometrického plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 
20.11.2019,  ktorá bude slúžiť ako miestna komunikácia.------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------- VII. ---------------------------------------- --------------------- 
---  1.) Predávajúca Danka Chovancová r. Dujavová odpredáva týmto novovytvorenú parcelu 
KNC: 482/9 ostatná plocha 11 m2 v celosti, pozostávajúcu z dielu č. 48 o výmere 11 m2 
odčleneného z pôvodnej  parcely KNC: 482/5 evidovanej na LV č. 944 v kat. úz. Jakovany, podľa 
geometrického plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 20.11.2019, do 
vlastníctva kupujúcej Obce Jakovany, do jej vlastníctva za  vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo 
výške 1,-- EUR, slovom jedno Eur. Kúpna cena vo výške 1,-Eur,  bola vyplatená predávajúcej 
v hotovosti v celosti pred podpisom tejto zmluvy. Zástupca predávajúcej svojim podpisom na tejto 
zmluve potvrdzuje prevzatie dohodnutej kúpnej ceny. ---------------------------------------------------------- 
--- Predávajúca ostáva vlastníčkou pôvodnej parcely KNE 482/5 orná pôda o výmere 138 m2 v celosti 
zapísanej na LV č.944 kat.úz. Jakovany. -------------------------------------------------------------------------- 
--- Obec Jakovany na základe vyššie uvedeného predaja predávajúcej uvedenej v bode VI. nadobúda 
v celosti do svojho vlastníctva  novovytvorenú parcelu KNC: 482/9 ostatná plocha 11 m2 v celosti, 
vytvorenú na podklade  geometrického plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo 
dňa 20.11.2019,  ktorá bude slúžiť ako miestna komunikácia.-------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------VIII ----------------------------------------------------------- 
--- Kupujúca obec Jakovany  novovytvorené parcely KNC: 450/36 orná pôda 61 m2, parcela KNC: 
450/37 orná pôda 638 m2,  parcela KNC: 482/11 orná pôda 419 m2,  KNC: 482/10 orná pôda 
4m2, KNC: 482/9 ostatná plocha 11 m2,  KNC: 482/8 orná pôda 26 m2 v celosti vytvorené na 
podklade geometrického plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-643/2019 zo dňa 
20.11.2019,  týmto odkupuje do svojho vlastníctva v celosti. -------------------------------------------------- 
--- Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti v kat. úz. Jakovany novovytvorené parcely KNC: 450/36 orná 
pôda 61 m2, parcela KNC: 450/37 orná pôda 638 m2,  parcela KNC: 482/11 orná pôda 419 m2,  
KNC: 482/10 orná pôda 4m2, KNC: 482/9 ostatná plocha 11 m2,  KNC: 482/8 orná pôda 26 m2 v 
celosti vytvorené na podklade geometrického plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-
643/2019 zo dňa 20.11.2019m za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu 40,-eur slovo štyridsať Eur. . ------- 
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---------------------------------------------------------- IX. ----------------------------------------------------------- 
---- Povinný z vecného bremena František Odelga r. Odelga  je vlastníkom nehnuteľnosti v kat. úz. 
Jakovany, obec Jakovany, okres Sabinov evidovaných na LV č. 242  parciel KNC 450/6 orná pôda 
1415 m2, KNC 450/8 orná pôda 398 m2 pod B 1 v celosti.  V časti C listu vlastníctva 242 kat. úz. 
Jakovany je zapísaná ťarcha vkladom V-787/2011 je zriadené vecné bremeno - právo doživotného 
bývania v rod.dome sč.73 na C KN č.19 a doživotného užívania darovaných nehnuteľnosti pozemok C 
KN 19,20,450/6,450/8 a rodinný dom sč.73 pre Helenu Odelgovú r.Džubákovú, nar. 20.09.1931, 
Štúrova 21,Prešov a Máriu Džubákovú r.Džubákovú, nar. 21.091931,Jakovany 73. -----------------------
--- Z pôvodnej parcely KNC: 450/6 bol odčlenený diel č. 8 o výmere 43 m2, a z pôvodnej parcely 
KNC:  450/8 bol odčlenený diel č. 9 o výmere 13 m2 a pričlenené do novovytvorenej parcely KNC: 
450/37 orná pôda 638 m2 podľa geometrického plánu číslo 20/2019, overeného pod číslom G1-
643/2019 zo dňa 20.11.2019. ----------------------------------------------------------------------------------------
--- Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, na čiastočnom zániku vecného bremena , práva užívania 
pozemku k dielu č. 8 o výmere 43 m2 a dielu č. 9 o výmere 13 m2 a to užívania darovaných 
nehnuteľnosti Helenou Odelgovou r.Džubákovou, nar. 20.09.1931, Štúrova 21,Prešov a Máriou 
Džubákovou r.Džubákovou, nar. 21.091931,Jakovany 73, ku dňu podpísania tejto zmluvy k 9.12.2019,  
a to čiastočným zrušením vecného bremena k prevádzaným nehnuteľnostiam. Ostatné ťarchy zapísané 
v časti C listu vlastníctva ostávajú nezmenené. -------------------------------------------------------------------
--- Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené so zmluvy a vkladom budú znášať obidve zmluvné 
strany po polovici. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- X. ---------------------------------------------------------- 
--- Kupujúci predmet kúpy dobre pozná a vstupuje do úžitku nehnuteľnosti po podpísaní tejto kúpnej 
zmluvy. Predávajúci prehlasujú, že na odpredávaných novovytvorených  parcelách  neviaznu žiadne 
ťarchy, vecné bremená ani práva tretích osôb. -------------------------------------------------------------------- 
--- Právna účinnosť zmluvy nastane udelením povolenia vkladu do katastra nehnuteľností. Obecné 
zastupiteľstvo Uznesením obce Jakovany č. 40/2019 zo dňa 17.10.2019  schválilo kúpu pozemkov pre 
účely projektu „Výstavba miestnej komunikácie“. Obec zverejní kúpnu zmluvu so zánikom vecného 
bremena k odpredávanej časti pozemku  prostredníctvom internetu a na úradnej tabuli, bez citlivých 
osobných údajov.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------XI. -------------------------------------------------------- 
---  Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z 
ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných 
ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou písomného dodatku k 
tejto zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy iným ustanovením, 
ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s 
prihliadnutím na vôľu oboch zmluvných strán obsiahnutú v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, 
že na prípadne zmeny, doplnky a opravy tejto zmluvy najmä Účastníci tejto kúpnej zmluvy prehlasujú, 
že boli riadne oboznámení s platobnými podmienkami uvedenými v tejto kúpnej zmluve. –––––––––– 
-------------------------------------------------------------- XII.  ------------------------------------------------------- 
--- Zmluvné strany sa dohodli, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazané až 
do rozhodnutia katastrálneho úradu o povolení alebo zamietnutí vkladu do katastra nehnuteľnosti.  ––– 
--- Podľa  Zákona o ochrane osobných údajov dávame pre účely registrácie tejto zmluvy súhlas, aby 
naše osobné údaje boli spracované katastrom nehnuteľnosti pre účely zápisu zmluvy do katastra 
nehnuteľnosti. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--- Účastníci súhlasia s tým, aby zistenú chybu pri písaní, počítaní alebo inú zrejmú nesprávnosť, notár 
opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice podľa § 43 ods. 2 zák. č. 323/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov. ---------------------------------------------------------------------------------- 
–––  O tomto bola táto zápisnica napísaná, prečítaná, schválená a vlastnoručne podpísaná.–––––––––– 
---  V Prešove,09.12.2019. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Notár       Účastníci 
 

JUDr. Ján Marušin      Jozef Hitrík r. Hitrík,  zastúpený Matúšom  
Kru ľákom, v.r. 
 



 
-17- 
Juraj Basár r. Basár, zastúpený Matúšom 
Kru ľákom v.r. 

      Helena Vančíková r. Džubáková, zastúpená  
Matúšom Kruľákom v.r. 
Pavel Radačovský r. Radačovský, zastúpený  
Matúšom Kruľákom v.r. 
Michal Basár r. Basár, zastúpený Matúšom 
Kru ľákom v.r. 
Mikuláš Kovaľ r. Kovaľ, zastúpený Matúšom 
Kru ľákom v.r. 
Ondrej Kovaľ r. Kovaľ, zastúpený Matúšom  
Kru ľákom v.r. 
Juraj Kašper r. Kašper, zastúpený Matúšom  
Kru ľákom v.r. 
Helena Chovanová r. Semanová, zastúpená  
Matúšom Kruľákom v.r  
Adela Mitrová r. Mitrová, zastúpená Matúšom  
Kru ľákom v.r. 
Daniela Šarišská r. Džubáková, zastúpená Matúšom  
Kru ľákom v.r.  
Antónia Škovranová r. Priputenová, zastúpená 
Matúšom Kruľákom v.r.  
PaedDr. Taťána Šutranová r. Dujavová, zastúpená 
Matúšom Kruľákom  v.r.  
Mária Chovanová r. Smreková, zastúpená 
Matúšom Kruľákom  v.r. 
Vincent Chovan r. Chovan, zastúpený Matúšom  
Kru ľákom  v.r.  
Ing. Viktor I ľko r. I ľko, zastúpený Matúšom  
Kru ľákom  v.r. 
Miloslava Radačovská r. Mašlarová, zastúpená 
Matúšom Kruľákom r. Kru ľák, v.r. 
Juraj Chovan r. Chovan, zastúpený Matúšom 
Kru ľákom r. Kru ľák, v.r. 
Jozef Tarasovič r. Tarasovič, zastúpený Matúšom 
Kru ľákom r. Kru ľák, v.r. 
Anna Tarasovičová r. Bujňáková, zastúpený 
Matúšom Kruľákom v.r. 
František Kru ľák r. Kru ľák, zastúpený Matúšom 
Kru ľákom v.r. 
Stanislav Džubák r. Džubák, zastúpený Matúšom 
Kru ľákom v.r. 
Anna Hadzimová r. Olejarová, zastúpená Matúšom 
Kru ľákom  v.r.  
Marta Smreková r. Mašlarová, zastúpená Matúšom 
Kru ľákom  v.r.  
Mária Mojzešová r. Radačovská, zastúpená 
Matúšom Kruľákom  v.r.  
Pavel Fekete r. Fekete, zastúpený Matúšom 
Kru ľákom   v.r. 
Mikuláš Kuba r. Kuba, zastúpený Matúšom 
Kru ľákom  v.r.  
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Mária Kašperová r. Kašperová, zastúpená 
Matúšom Kruľákom v.r. 
Vladimír Murín r. Murín, zastúpená Matúšom 
Kru ľákom  v.r.  
Helena Michaliková r. Priputenová, zastúpená 
Matúšom Kruľákom  v.r.  
Alžbeta Sedláková r. Dujavová, zastúpená 
Matúšom Kruľákom  v.r.  
Helena Hovanová r. Hovanová, zastúpená Matúšom 
Kru ľákom v.r.  
Slavomír Fech r. Fech, zastúpený Matúšom 
Kru ľákom  v.r.  
Mária Chovanová r. Kočišová, zastúpená Matúšom 
Kru ľákom  v.r.  
Matúš Kru ľák v.r.  
Ing. Peter Dujava r. Dujava zastúpený Matúšom 
Kru ľákom  v.r.  
Danka Chovancová r. Dujavová, zastúpený 
Matúšom Kruľákom v.r.  
František Odelga r. Odelga, zastúpený Matúšom 
Kru ľákom v.r.  
Helena Odelgová r. Džubáková, zastúpená 
Matúšom Kruľákom  v.r.  
Mária Džubáková r. Džubáková, zastúpená 
Matúšom Kruľákom   v.r.  
Obec Jakovany, zastúpená Ľuborom Semanom r. 
Seman starostom obce  v.r. 

 
------  Osvedčujem, že tento odpis sa doslovne zrovnáva s originálom uloženým na Notárskom úrade 
v Prešove, Slovenská č.69, notára JUDr. Jána Marušina, pod značkou N 721/2019, Nz 51016/2019 
a NCRls 52027/2019.––––––––––––––––––––----------------------------------------------------------------– 
 

V Prešove, 09.12.2019  
     
 
 
 
     Notár  
 
 
 

 


