
DAROVACIA  ZMLUVA 
                                

uzavretá  podľa ustanovení § 628 a násl. Občianskeho zákonníka 
                                

Zmluvné strany: 

 
1.)  Dzurik Jozef rod. Dzurik, nar. 17.03.1968, r.č. xxxx, 
      bytom Pod Papierňou 1486/37, Bardejov, PSČ: 085 01, občan SR; ako darca a zároveň 
      obdarovaný, 
 
2.)  Petrič Jozef rod. Petrič, nar. 24.09.1963, r.č. xxxx, 
      bytom Mokroluh č.66, PSČ: 086 01, občan SR; ako darca, 
 
3.)  Sabolová Ivana rod. Petričová, Ing., nar. 07.09.1988, r.č. xxxx,  
      bytom Mokroluh č.66, PSČ: 086 01, občan SR; ako obdarovaná, 
 
4.)  Juhaszová Anna rod. Dzuriková, nar. 17.11.1951, r.č. xxxx, 
      bytom Mokroluh č.9, PSČ: 086 01, občan SR; ako darkyňa a zároveň obdarovaná, 
 
5.)  Stašová Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. xxxx, 
      bytom Zlaté č.45, PSČ: 086 01, občan SR; ako darkyňa,  
 
6.)  Rohaľová Anna rod. Klimeková, nar. 15.03.1971, r.č. xxxx,  
      bytom Mokroluh č.222, PSČ: 086 01, občan SR; ako darkyňa a zároveň obdarovaná, 
 
7.)  Bogoľ Rastislav rod. Bogoľ, nar. 30.06.1976, r.č. xxxx, 
      bytom Mokroluh č.21, PSČ: 086 01, občan SR; ako darca a zároveň obdarovaný, 
 
8.)  Hovanec Tomáš rod. Hovanec, nar. 17.06.1966, r.č. xxxx, 
      bytom Mokroluh č.181, PSČ: 086 01, občan SR; ako darca a zároveň obdarovaný, 
 
9.)  Ileková Monika rod. Klimeková, Ing., nar. 22.01.1978, r.č. xxxx, 
      bytom Mokroluh č.20, PSČ: 086 01, občan SR; ako darkyňa,  
 

10.)  Klimeková Slavomíra rod. Klimeková, Ing., nar. 28.08.1980, r.č. xxxx, 
      bytom Doležalová 3417/3, Bratislava, PSČ: 821 04, občan SR; ako darkyňa,  
      v zastúpení splnomocnencom Ileková Monika rod. Klimeková, Ing ., nar. 22.01.1978, r.č.        
      xxxx, bytom Mokroluh č.20, PSČ: 086 01, občan SR na základe plnej moci 
 

11.)  Klimek Peter rod. Klimek, Ing., nar. 06.02.1982, r.č. xxxx, 
      bytom Mokroluh č.20, PSČ: 086 01, občan SR; ako darca a zároveň obdarovaný,  
      v zastúpení splnomocnencom Ileková Monika rod. Klimeková, Ing ., nar. 22.01.1978, r.č.        
      xxxx, bytom Mokroluh č.20, PSČ: 086 01, občan SR na základe plnej moci 
 

12.)  Basaríková Anna rod. Štibrichová, nar. 29.07.1953, r.č. xxxx, 
      bytom Mokroluh č.36, PSČ: 086 01, občan SR; ako darkyňa a zároveň obdarovaná, 
 

13.)  Bogoľ Ján rod. Bogoľ, nar. 09.07.1947, r.č. xxxx, 
      bytom Mokroluh č.21, PSČ: 086 01, občan SR; ako darca, 
 



14.)  Bogoľ Lukáš rod. Bogoľ, nar. 19.10.1986, r.č. xxxx, 
      bytom Mokroluh č.21, PSČ: 086 01, občan SR; ako darca a zároveň obdarovaný, 
 
 

15.)  Rímskokatolícka farnosť sv. Uršule, IČO: 31998020, 
     so sídlom Kostolná č.52, Mokroluh, PSČ: 086 01; ako darca a zároveň obdarovaný, 
     zastúpená farárom Mgr. Marcelom Zálehom rod. Záleha, občan SR; 
 

16.)  Bogoľ Ján rod. Bogoľ, Mgr., nar. 15.03.1974, r.č. xxxx, 
      bytom Mokroluh č.124, PSČ: 086 01, občan SR; ako obdarovaný, 
 

17.)  Staš Peter rod. Staš, nar. 01.09.2001, r.č. xxxx, 
      bytom Zlaté č.45, PSČ: 086 01, občan SR; ako obdarovaný, 
 

18.)  Obec Mokroluh, Mokroluh č.135, PSČ: 08601, IČO: 00322407,  ako obdarovaná, 
      zastúpená starostom Mariánom Beňom 
 
uzatvárajú  dobrovoľne,  slobodne,  vážne  bez  skutkového  či  právneho  omylu,  pri  plnej 
spôsobilosti na právne úkony dnešného dňa túto darovaciu zmluvu  
 

 
I. 

 
Darca Dzurik Jozef rod. Dzurik, nar. 17.03.1968, r.č. xxxx, je výlučným vlastníkom 

nehnuteľnosti v katastrálnom území Mokroluh, parcely C-KN č. 14 – záhrada o výmere 170 m2, 
vlastníctvo zapísané v  LV č. 76 pod B1 v celosti (1/1). 

Darca Petrič Jozef rod. Petrič, nar. 24.09.1963, r.č. xxxx,  je výlučným vlastníkom 
nehnuteľností v katastrálnom území Mokroluh, parciel C-KN č. 16 – záhrada o výmere 143 m2 a 
C-KN č. 20 – záhrada o výmere 898 m2,  vlastníctvo zapísané v  LV č. 259 pod B2 v celosti (1/1). 

Obdarovaná Sabolová Ivana rod. Petričová, Ing., nar. 07.09.1988, r.č. xxxx, je výlučnou 
vlastníčkou nehnuteľností v katastrálnom území Mokroluh, parciel C-KN č. 17 – záhrada 
o výmere 78 m2 a C-KN č. 18 – záhrada o výmere 70 m2,  vlastníctvo zapísané v  LV č. 92 pod 
B4 v celosti (1/1). 

Darkyňa Juhaszová Anna rod. Dzuriková, nar. 17.11.1951, r.č. xxxx, je výlučnou 
vlastníčkou nehnuteľnosti v katastrálnom území Mokroluh, parcely C-KN č. 21 – záhrada 
o výmere 556 m2,  vlastníctvo zapísané v  LV č. 138 pod B2 v celosti (1/1). 

Darkyňa Stašová Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. xxxx, je výlučnou vlastníčkou 
nehnuteľnosti v katastrálnom území Mokroluh, parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2,  
vlastníctvo zapísané v  LV č. 274 pod B2 v celosti (1/1). 

Darkyňa Rohaľová Anna rod. Klimeková, nar. 15.03.1971, r.č. xxxx, je výlučnou 
vlastníčkou nehnuteľnosti v katastrálnom území Mokroluh, parcely C-KN č. 23 – záhrada 
o výmere 711 m2,  vlastníctvo zapísané v  LV č. 271 pod B8 v celosti (1/1). 

Darca Bogoľ Rastislav rod. Bogoľ, nar. 30.06.1976, r.č. xxxx, je výlučným vlastníkom 
nehnuteľnosti v katastrálnom území Mokroluh, parcely C-KN č. 24 – záhrada o výmere 279 m2,  
vlastníctvo zapísané v  LV č. 1506 pod B1 v celosti (1/1). 

Darca Hovanec Tomáš rod. Hovanec, nar. 17.06.1966, r.č. xxxx, je výlučným vlastníkom 
nehnuteľnosti v katastrálnom území Mokroluh, parcely C-KN č. 25 – záhrada o výmere 269 m2,  
vlastníctvo zapísané v  LV č. 278 pod B1 v celosti (1/1). 

Darcovia Ileková Monika rod. Klimeková, Ing., nar. 22.01.1978, r.č. xxxx, Klimeková 
Slavomíra rod. Klimeková, Ing., nar. 28.08.1980, r.č. xxxx a Klimek Peter rod. Klimek, Ing., 
nar. 06.02.1982, r.č. xxxx sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v katastrálnom území 



Mokroluh, parcely C-KN č. 26 – záhrada o výmere 746 m2,  vlastníctvo zapísané v  LV č. 239 
pod B1 na mene  Ileková Monika rod. Klimeková, Ing., nar. 22.01.1978, r.č. xxxx v podiele 1/3 
k celku, pod B2 na mene Klimeková Slavomíra rod. Klimeková, Ing., nar. 28.08.1980, r.č. xxxx 
v podiele 1/3 k celku a pod B3 na mene Klimek Peter rod. Klimek, Ing., nar. 06.02.1982, r.č. 
xxxx v podiele 1/3 k celku. 

Darkyňa Basaríková Anna rod. Štibrichová, nar. 29.07.1953, r.č. xxxx, je výlučnou 
vlastníčkou nehnuteľnosti v katastrálnom území Mokroluh, parcely C-KN č. 27 – záhrada 
o výmere 723 m2,  vlastníctvo zapísané v  LV č. 31 pod B9 v celosti (1/1). 

Darca Bogoľ Ján rod. Bogoľ, nar. 09.07.1947, r.č. xxxx, je výlučným vlastníkom 
nehnuteľnosti v katastrálnom území Mokroluh, parcely C-KN č. 28 – záhrada o výmere 543 m2,  
vlastníctvo zapísané v  LV č. 326 pod B1 v celosti (1/1). 

Darca Bogoľ Lukáš rod. Bogoľ, nar. 19.10.1986, r.č. xxxx, je výlučným vlastníkom 
nehnuteľností v katastrálnom území Mokroluh, parciel C-KN č. 29 – záhrada o výmere 489 m2, 
vlastníctvo zapísané v  LV č. 47 pod B2 v celosti (1/1) a C-KN č. 30 – záhrada o výmere 171 m2, 
vlastníctvo zapísané v  LV č. 257 pod B4 v celosti (1/1). 

Darca Rímskokatolícka farnosť sv. Uršule, IČO: 31998020, DIČ: 2020634264, so sídlom 
Kostolná č.52, Mokroluh, je výlučnou vlastníčkou nehnuteľností v katastrálnom území Mokroluh, 
parciel C-KN č. 15 – záhrada o výmere 28 m2 a  C-KN č. 19 – záhrada o výmere 1785 m2, 
vlastníctvo zapísané v  LV č. 115 pod B1 v celosti (1/1). 
 

 
 II. 

 
Geometrickým plánom č. 55/2020 na oddelenie pozemkov p.č.19/1-6, 22/1-2, 26/1-6,  ktorý 

bol vyhotovený Ing. Marekom Berezňaninom, Tarnov 82, PSČ: 086 01, IČO: 37117661 zo dňa 
10.12.2020 a ktorý bol úradne overený Okresným úradom Bardejov, katastrálnym odborom dňa 
29.12.2020 pod číslom G1-1016 /2020 boli z parcely C-KN č. 14 – záhrada o výmere 170 m2 
odčlenené diel 1 o výmere 170 m2, z parcely C-KN č. 15 – záhrada o výmere 28 m2 odčlenený 
diel 2 o výmere 28 m2, z parcely C-KN č. 16 – záhrada o výmere 143 m2 odčlenený diel 3 
o výmere 143 m2, z parcely C-KN č. 17 – záhrada o výmere 78 m2 odčlenený diel 4 o výmere 78 
m2, z parcely C-KN č. 18 – záhrada o výmere 70 m2 odčlenený diel 5 o výmere 70 m2, z parcely 
C-KN č. 19 – záhrada o výmere 1785 m2 odčlenené diel 6 o výmere 248 m2, z parcely C-KN č. 
20 – záhrada o výmere 898 m2 odčlenený diel 7 o výmere 245 m2, z parcely C-KN č. 21 – záhrada 
o výmere 556 m2 odčlenený diel 8 o výmere 114 m2, z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 
1171 m2 odčlenený diel 9 o výmere 2 m2  a zároveň odčlenené diely 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boli 
pričlenené k novovytvorenej parcele C-KN č. 19/1 – záhrada o celkovej výmere 1098 m2. 
Ďalej boli z parcely C-KN č. 19 – záhrada o výmere 1785 m2 odčlenené diel 10 o výmere 106 m2, 
z parcely C-KN č. 20 – záhrada o výmere 898 m2 odčlenený diel 11 o výmere 36 m2, z parcely 
C-KN č. 21 – záhrada o výmere 556 m2 odčlenený diel 12 o výmere 15 m2 a zároveň odčlenené 
diely 10, 11, 12 boli pričlenené k novovytvorenej parcele C-KN č. 19/2 – záhrada o celkovej 
výmere 157 m2. 
Ďalej boli z parcely C-KN č. 19 – záhrada o výmere 1785 m2 odčlenené diel 13 o výmere 166 m2, 
z parcely C-KN č. 20 – záhrada o výmere 898 m2 odčlenený diel 14 o výmere 57 m2, z parcely 
C-KN č. 21 – záhrada o výmere 556 m2 odčlenený diel 15 o výmere 25 m2 a zároveň odčlenené 
diely 13, 14, 15 boli pričlenené k novovytvorenej parcele C-KN č. 19/3 – záhrada o celkovej 
výmere 248 m2. 
Ďalej boli z parcely C-KN č. 19 – záhrada o výmere 1785 m2 odčlenené diel 16 o výmere 339 m2, 
z parcely C-KN č. 20 – záhrada o výmere 898 m2 odčlenený diel 17 o výmere 123 m2, z parcely 
C-KN č. 21 – záhrada o výmere 556 m2 odčlenený diel 18 o výmere 52 m2 a zároveň odčlenené 
diely 16, 17, 18 boli pričlenené k novovytvorenej parcele C-KN č. 19/4 – záhrada o celkovej 
výmere 514 m2. 



Ďalej boli z parcely C-KN č. 19 – záhrada o výmere 1785 m2 odčlenené diel 19 o výmere 524 m2, 
z parcely C-KN č. 20 – záhrada o výmere 898 m2 odčlenený diel 20 o výmere 203 m2, z parcely 
C-KN č. 21 – záhrada o výmere 556 m2 odčlenený diel 21 o výmere 110 m2 a zároveň odčlenené 
diely 19, 20, 21 boli pričlenené k novovytvorenej parcele C-KN č. 19/5 – záhrada o celkovej 
výmere 837 m2. 
Ďalej boli z parcely C-KN č. 19 – záhrada o výmere 1785 m2 odčlenené diel 22 o výmere 402 m2, 
z parcely C-KN č. 20 – záhrada o výmere 898 m2 odčlenený diel 23 o výmere 232 m2, z parcely 
C-KN č. 21 – záhrada o výmere 556 m2 odčlenený diel 24 o výmere 169 m2, z parcely C-KN č. 
22 – záhrada o výmere 1171 m2 odčlenený diel 25 o výmere 34 m2 a zároveň odčlenené diely 22, 
23, 24, 25 boli pričlenené k novovytvorenej parcele C-KN č. 19/6 – záhrada o celkovej výmere 
837 m2. 
Ďalej boli z parcely C-KN č. 20 – záhrada o výmere 898 m2 odčlenené diel 26 o výmere 2 m2, 
z parcely C-KN č. 21 – záhrada o výmere 556 m2 odčlenený diel 27 o výmere 62 m2, z parcely 
C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2 odčlenený diel 28 o výmere 600 m2, z parcely C-KN č. 
21 – záhrada o výmere 556 m2 odčlenený diel 80 o výmere 9 m2 a zároveň odčlenené diely 26, 
27, 28, 80 boli pričlenené k novovytvorenej parcele C-KN č. 22/1 – záhrada o celkovej výmere 
673 m2. 
Ďalej boli z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2 odčlenené diel 29 o výmere 192 m2, 
z parcely C-KN č. 23 – záhrada o výmere 711 m2 odčlenený diel 30 o výmere 149 m2, z parcely 
C-KN č. 25 – záhrada o výmere 269 m2 odčlenený diel 31 o výmere 90 m2, z parcely C-KN č. 26 
– záhrada o výmere 746 m2 odčlenený diel 32 o výmere 148 m2, z parcely C-KN č. 27 – záhrada 
o výmere 723 m2 odčlenené diel 33 o výmere 204 m2, z parcely C-KN č. 28 – záhrada o výmere 
543 m2 odčlenený diel 34 o výmere 67 m2, z parcely C-KN č. 29 – záhrada o výmere 489 m2 
odčlenený diel 35 o výmere 61 m2, z parcely C-KN č. 30 – záhrada o výmere 171 m2 odčlenený 
diel 36 o výmere 171 m2  a zároveň odčlenené diely 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 boli pričlenené 
k novovytvorenej parcele C-KN č. 22/2 – záhrada o celkovej výmere 1082 m2. 
Ďalej boli z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2 odčlenené diel 37 o výmere 36 m2, 
z parcely C-KN č. 23 – záhrada o výmere 711 m2 odčlenený diel 38 o výmere 83 m2, z parcely 
C-KN č. 24 – záhrada o výmere 279 m2 odčlenený diel 39 o výmere 80 m2, z parcely C-KN č. 26 
– záhrada o výmere 746 m2 odčlenený diel 40 o výmere 121 m2, z parcely C-KN č. 27 – záhrada 
o výmere 723 m2 odčlenené diel 41 o výmere 93 m2, z parcely C-KN č. 28 – záhrada o výmere 
543 m2 odčlenený diel 42 o výmere 109 m2, z parcely C-KN č. 29 – záhrada o výmere 489 m2 
odčlenený diel 43 o výmere 88 m2  a zároveň odčlenené diely 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 boli 
pričlenené k novovytvorenej parcele C-KN č. 26/1 – záhrada o celkovej výmere 610 m2. 
Ďalej boli z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2 odčlenené diel 44 o výmere 23 m2, 
z parcely C-KN č. 23 – záhrada o výmere 711 m2 odčlenený diel 45 o výmere 42 m2, z parcely 
C-KN č. 24 – záhrada o výmere 279 m2 odčlenený diel 46 o výmere 36 m2, z parcely C-KN č. 26 
– záhrada o výmere 746 m2 odčlenený diel 47 o výmere 49 m2, z parcely C-KN č. 27 – záhrada 
o výmere 723 m2 odčlenené diel 48 o výmere 37 m2, z parcely C-KN č. 28 – záhrada o výmere 
543 m2 odčlenený diel 49 o výmere 39 m2, z parcely C-KN č. 29 – záhrada o výmere 489 m2 
odčlenený diel 50 o výmere 32 m2  a zároveň odčlenené diely 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 boli 
pričlenené k novovytvorenej parcele C-KN č. 26/2 – záhrada o celkovej výmere 258 m2. 
Ďalej boli z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2 odčlenené diel 51 o výmere 51 m2, 
z parcely C-KN č. 23 – záhrada o výmere 711 m2 odčlenený diel 52 o výmere 83 m2, z parcely 
C-KN č. 24 – záhrada o výmere 279 m2 odčlenený diel 53 o výmere 71 m2, z parcely C-KN č. 26 
– záhrada o výmere 746 m2 odčlenený diel 54 o výmere 91 m2, z parcely C-KN č. 27 – záhrada 
o výmere 723 m2 odčlenené diel 55 o výmere 72 m2, z parcely C-KN č. 28 – záhrada o výmere 
543 m2 odčlenený diel 56 o výmere 71 m2, z parcely C-KN č. 29 – záhrada o výmere 489 m2 
odčlenený diel 57 o výmere 63 m2  a zároveň odčlenené diely 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 boli 
pričlenené k novovytvorenej parcele C-KN č. 26/3 – záhrada o celkovej výmere 502 m2. 



Ďalej boli z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2 odčlenené diel 58 o výmere 81 m2, 
z parcely C-KN č. 23 – záhrada o výmere 711 m2 odčlenený diel 59 o výmere 114 m2, z parcely 
C-KN č. 24 – záhrada o výmere 279 m2 odčlenený diel 60 o výmere 92 m2, z parcely C-KN č. 25 
– záhrada o výmere 269 m2 odčlenený diel 61 o výmere 3 m2, z parcely C-KN č. 26 – záhrada 
o výmere 746 m2 odčlenený diel 62 o výmere 114 m2, z parcely C-KN č. 27 – záhrada o výmere 
723 m2 odčlenené diel 63 o výmere 95 m2, z parcely C-KN č. 28 – záhrada o výmere 543 m2 
odčlenený diel 64 o výmere 86 m2, z parcely C-KN č. 29 – záhrada o výmere 489 m2 odčlenený 
diel 65 o výmere 83 m2  a zároveň odčlenené diely 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 boli pričlenené 
k novovytvorenej parcele C-KN č. 26/4 – záhrada o celkovej výmere 668 m2. 
Ďalej boli z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2 odčlenené diel 66 o výmere 83 m2, 
z parcely C-KN č. 23 – záhrada o výmere 711 m2 odčlenený diel 67 o výmere 121 m2, z parcely 
C-KN č. 25 – záhrada o výmere 269 m2 odčlenený diel 68 o výmere 95 m2, z parcely C-KN č. 26 
– záhrada o výmere 746 m2 odčlenený diel 69 o výmere 115 m2, z parcely C-KN č. 27 – záhrada 
o výmere 723 m2 odčlenené diel 70 o výmere 106 m2, z parcely C-KN č. 28 – záhrada o výmere 
543 m2 odčlenený diel 71 o výmere 85 m2, z parcely C-KN č. 29 – záhrada o výmere 489 m2 
odčlenený diel 72 o výmere 84 m2  a zároveň odčlenené diely 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 boli 
pričlenené k novovytvorenej parcele C-KN č. 26/5 – záhrada o celkovej výmere 689 m2. 
Ďalej boli z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2 odčlenené diel 73 o výmere 69 m2, 
z parcely C-KN č. 23 – záhrada o výmere 711 m2 odčlenený diel 74 o výmere 119 m2, z parcely 
C-KN č. 25 – záhrada o výmere 269 m2 odčlenený diel 75 o výmere 81 m2, z parcely C-KN č. 26 
– záhrada o výmere 746 m2 odčlenený diel 76 o výmere 108 m2, z parcely C-KN č. 27 – záhrada 
o výmere 723 m2 odčlenené diel 77 o výmere 116 m2, z parcely C-KN č. 28 – záhrada o výmere 
543 m2 odčlenený diel 78 o výmere 86 m2, z parcely C-KN č. 29 – záhrada o výmere 489 m2 
odčlenený diel 79 o výmere 78 m2  a zároveň odčlenené diely 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 boli 
pričlenené k novovytvorenej parcele C-KN č. 26/6 – záhrada o celkovej výmere 657 m2. 
 
 

III. 
 

1. Darcovia, Dzurik Jozef rod. Dzurik, nar. 17.03.1968, r.č. xxxx, Rímskokatolícka farnosť 
sv. Uršule, IČO: 31998020, DIČ: 2020634264, zastúpená farárom Mgr. Marcelom Zálehom 
rod. Záleha, Petrič Jozef rod. Petrič, nar. 24.09.1963, r.č. xxxx, Juhaszová Anna rod. 
Dzuriková, nar. 17.11.1951, r.č. xxxx, Stašová Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. 
xxxx, darujú im vlastnícky patriace podiely na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Mokroluh  
špecifikované v bode I. a II. tejto darovacej zmluvy t.j. diel 1 o výmere 170 m2 spolu v celosti 
(1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 14 – záhrada o výmere 170 m2, diel 2 o výmere 28 
m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 15 – záhrada o výmere 28 m2, 
diel 3 o výmere 143 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 16 – záhrada 
o výmere 143 m2, diel 6 o výmere 248 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-
KN č. 19 – záhrada o výmere 1785 m2, diel 7 o výmere 245 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol 
odčlenený z parcely C-KN č. 20 – záhrada o výmere 898 m2, diel 8 o výmere 114 m2 spolu 
v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 21 – záhrada o výmere 556 m2, diel 9 
o výmere 2 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 
1171 m2, ktoré boli pričlenené k parcele C-KN č.19/1 – záhrada o celkovej výmere 1098 m2 
obdarovanej Sabolovej Ivane rod. Petričová, Ing., nar. 07.09.1988, r.č. xxxx do jej výlučného 
vlastníctva (1/1). 
Obdarovaná tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.            

 
 
2. Darcovia, Rímskokatolícka farnosť sv. Uršule, IČO: 31998020, DIČ: 2020634264, 

zastúpená farárom Mgr. Marcelom Zálehom rod. Záleha, Petrič Jozef rod. Petrič, nar. 



24.09.1963, r.č. xxxx, Juhaszová Anna rod. Dzuriková, nar. 17.11.1951, r.č. xxxx, darujú im 
vlastnícky patriace podiely na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Mokroluh  špecifikované 
v bode I. a II. tejto darovacej zmluvy t.j. diel 10 o výmere 106 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol 
odčlenený z parcely C-KN č. 19 – záhrada o výmere 1785 m2, diel 11 o výmere 36 m2 spolu 
v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 20 – záhrada o výmere 898 m2, diel 12 
o výmere 15 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 21 – záhrada 
o výmere 556 m2, ktoré boli pričlenené k parcele C-KN č.19/2 – záhrada o celkovej výmere 157 
m2 obdarovanému Dzurikovi Jozefovi rod. Dzurik, nar. 17.03.1968, r.č. xxxx,  do jeho 
výlučného vlastníctva (1/1). 
Obdarovaný tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.            

 
3. Darcovia, Rímskokatolícka farnosť sv. Uršule, IČO: 31998020, DIČ: 2020634264, 

zastúpená farárom Mgr. Marcelom Zálehom rod. Záleha, Petrič Jozef rod. Petrič, nar. 
24.09.1963, r.č. xxxx, Juhaszová Anna rod. Dzuriková, nar. 17.11.1951, r.č. xxxx, darujú im 
vlastnícky patriace podiely na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Mokroluh  špecifikované 
v bode I. a II. tejto darovacej zmluvy t.j. diel 13 o výmere 166 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol 
odčlenený z parcely C-KN č. 19 – záhrada o výmere 1785 m2, diel 14 o výmere 57 m2 spolu 
v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 20 – záhrada o výmere 898 m2, diel 15 
o výmere 25 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 21 – záhrada 
o výmere 556 m2, ktoré boli pričlenené k parcele C-KN č.19/3 – záhrada o celkovej výmere 248 
m2 obdarovanému Hovancovi Tomášovi rod. Hovanec, nar. 17.06.1966, r.č. xxxx,  do jeho 
výlučného vlastníctva (1/1). 
Obdarovaný tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.            

 
4.  Darcovia, Rímskokatolícka farnosť sv. Uršule, IČO: 31998020, DIČ: 2020634264, 

zastúpená farárom Mgr. Marcelom Zálehom rod. Záleha, Petrič Jozef rod. Petrič, nar. 
24.09.1963, r.č. xxxx, darujú im vlastnícky patriace podiely na nehnuteľnostiach v katastrálnom 
území Mokroluh  špecifikované v bode I. a II. tejto darovacej zmluvy t.j. diel 16 o výmere 339 
m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 19 – záhrada o výmere 1785 m2, 
diel 17 o výmere 123 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 20 – záhrada 
o výmere 898 m2, ktoré boli pričlenené k parcele C-KN č.19/4 – záhrada o celkovej výmere 514 
m2 obdarovanej Juhaszovej Anne rod. Dzuriková, nar. 17.11.1951, r.č. xxxx, do jej výlučného 
vlastníctva (1/1). 
Obdarovaná tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.            

 
5.  Darcovia, Petrič Jozef rod. Petrič, nar. 24.09.1963, r.č. xxxx, Juhaszová Anna rod. 

Dzuriková, nar. 17.11.1951, r.č. xxxx, Stašová Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. 
xxxx, darujú im vlastnícky patriace podiely na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Mokroluh  
špecifikované v bode I. a II. tejto darovacej zmluvy t.j. diel 20 o výmere 203 m2 spolu v celosti 
(1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 20 – záhrada o výmere 898 m2, diel 21 o výmere 
110 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 21 – záhrada o výmere 556 
m2, ktoré boli pričlenené k parcele C-KN č.19/5 – záhrada o celkovej výmere 837 m2, ďalej diel 
23 o výmere 232 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 20 – záhrada 
o výmere 898 m2, diel 24 o výmere 169 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely 
C-KN č. 21 – záhrada o výmere 556 m2, diel 25 o výmere 34 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol 
odčlenený z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2, ktoré boli pričlenené k parcele C-
KN č.19/6 – záhrada o celkovej výmere 837 m2, obdarovanej Rímskokatolíckej farnosti sv. 
Uršule, IČO: 31998020, DIČ: 2020634264, so sídlom Kostolná č.52, Mokroluh, PSČ: 086 01 do 
jej výlučného vlastníctva (1/1). 
Obdarovaná tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.            

 



6. Darcovia, Petrič Jozef rod. Petrič, nar. 24.09.1963, r.č. xxxx, Juhaszová Anna rod. 
Dzuriková, nar. 17.11.1951, r.č. xxxx, Stašová Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. 
xxxx, darujú im vlastnícky patriace podiely na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Mokroluh  
špecifikované v bode I. a II. tejto darovacej zmluvy t.j. diel 26 o výmere 2 m2 spolu v celosti (1/1), 
ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 20 – záhrada o výmere 898 m2, diel 27 o výmere 62 m2 
spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 21 – záhrada o výmere 556 m2, diel 
28 o výmere 600 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 22 – záhrada 
o výmere 1171 m2, diel 80 o výmere 9 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-
KN č. 21 – záhrada o výmere 556 m2, ktoré boli pričlenené k parcele C-KN č.22/1 – záhrada 
o celkovej výmere 673 m2 obdarovanej Obci Mokroluh, Mokroluh č.135, PSČ 08601, IČO: 
00322407, do jej výlučného vlastníctva (1/1). 
Obdarovaná tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.            

 
7. Darcovia, Stašová Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. xxxx, Rohaľová Anna 

rod. Klimeková, nar. 15.03.1971, r.č. xxxx, Hovanec Tomáš rod. Hovanec, nar. 17.06.1966, 
r.č. xxxx, Ileková Monika rod. Klimeková, Ing., nar. 22.01.1978, r.č. xxxx, Klimeková 
Slavomíra rod. Klimeková, Ing., nar. 28.08.1980, r.č. xxxx, Klimek Peter rod. Klimek, Ing., 
nar. 06.02.1982, r.č. xxxx,  Basaríková Anna rod. Štibrichová, nar. 29.07.1953, r.č. xxxx, 
Bogoľ Ján rod. Bogoľ, nar. 09.07.1947, r.č. xxxx, Bogoľ Lukáš rod. Bogoľ, nar. 19.10.1986, 
r.č. xxxx, darujú im vlastnícky patriace podiely na nehnuteľnostiach v katastrálnom území 
Mokroluh  špecifikované v bode I. a II. tejto darovacej zmluvy t.j. diel 29 o výmere 192 m2 spolu 
v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2, diel 30 
o výmere 149 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 23 – záhrada 
o výmere 711 m2, diel 31 o výmere 90 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-
KN č. 25 – záhrada o výmere 269 m2, diel 32 o výmere 148 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol 
odčlenený z parcely C-KN č. 26 – záhrada o výmere 746 m2, diel 33 o výmere 204 m2 spolu 
v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 27 – záhrada o výmere 723 m2, diel 34 
o výmere 67 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 28 – záhrada 
o výmere 543 m2, diel 35 o výmere 61 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-
KN č. 29 – záhrada o výmere 489 m2, diel 36 o výmere 171 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol 
odčlenený z parcely C-KN č. 30 – záhrada o výmere 171 m2,  ktoré boli pričlenené k parcele C-
KN č.22/2 – záhrada o celkovej výmere 1082 m2, obdarovanému Stašovi Petrovi rod. Staš, nar. 
01.09.2001, r.č. xxxx, do jeho výlučného vlastníctva (1/1). 
Obdarovaný tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.            

 
8. Darcovia, Stašová Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. xxxx, Rohaľová Anna 

rod. Klimeková, nar. 15.03.1971, r.č. xxxx, Bogoľ Rastislav rod. Bogoľ, nar. 30.06.1976, r.č. 
xxxx, Ileková Monika rod. Klimeková, Ing., nar. 22.01.1978, r.č. xxxx, Klimeková Slavomíra 
rod. Klimeková, Ing., nar. 28.08.1980, r.č. xxxx, Klimek Peter rod. Klimek, Ing., nar. 
06.02.1982, r.č. xxxx, Basaríková Anna rod. Štibrichová, nar. 29.07.1953, r.č. xxxx, Bogoľ 
Ján rod. Bogoľ, nar. 09.07.1947, r.č. xxxx, darujú im vlastnícky patriace podiely na 
nehnuteľnostiach v katastrálnom území Mokroluh  špecifikované v bode I. a II. tejto darovacej 
zmluvy t.j. diel 37 o výmere 36 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 
22 – záhrada o výmere 1171 m2, diel 38 o výmere 83 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený 
z parcely C-KN č. 23 – záhrada o výmere 711 m2, diel 39 o výmere 80 m2 spolu v celosti (1/1), 
ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 24 – záhrada o výmere 279 m2, diel 40 o výmere 121 m2 
spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 26 – záhrada o výmere 746 m2, diel 
41 o výmere 93 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 27 – záhrada 
o výmere 723 m2, diel 42 o výmere 109 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely 
C-KN č. 28 – záhrada o výmere 543 m2, ktoré boli pričlenené k parcele C-KN č.26/1 – záhrada 



o celkovej výmere 610 m2, obdarovanému Bogoľovi Lukášovi rod. Bogoľ, nar. 19.10.1986, r.č. 
xxxx, do jeho výlučného vlastníctva (1/1). 
Obdarovaný tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.   
 

9. Darcovia, Stašová Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. xxxx, Rohaľová Anna 
rod. Klimeková, nar. 15.03.1971, r.č. xxxx, Ileková Monika rod. Klimeková, Ing., nar. 
22.01.1978, r.č. xxxx, Klimeková Slavomíra rod. Klimeková, Ing., nar. 28.08.1980, r.č. xxxx, 
Klimek Peter rod. Klimek, Ing., nar. 06.02.1982, r.č. xxxx, Basaríková Anna rod. 
Štibrichová, nar. 29.07.1953, r.č. xxxx, Bogoľ Ján rod. Bogoľ, nar. 09.07.1947, r.č. xxxx, 
Bogoľ Lukáš rod. Bogoľ, nar. 19.10.1986, r.č. xxxx, darujú im vlastnícky patriace podiely na 
nehnuteľnostiach v katastrálnom území Mokroluh  špecifikované v bode I. a II. tejto darovacej 
zmluvy t.j. diel 44 o výmere 23 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 
22 – záhrada o výmere 1171 m2, diel 45 o výmere 42 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený 
z parcely C-KN č. 23 – záhrada o výmere 711 m2, diel 47 o výmere 49 m2 spolu v celosti (1/1), 
ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 26 – záhrada o výmere 746 m2, diel 48 o výmere 37 m2 
spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 27 – záhrada o výmere 723 m2, diel 
49 o výmere 39 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 28 – záhrada 
o výmere 543 m2, diel 50 o výmere 32 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-
KN č. 29 – záhrada o výmere 489 m2, ktoré boli pričlenené k parcele C-KN č.26/2 – záhrada 
o celkovej výmere 258 m2, obdarovanému Bogoľovi Rastislavovi rod. Bogoľ, nar. 30.06.1976, 
r.č. xxxx, do jeho výlučného vlastníctva (1/1). 
Obdarovaný tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.   
 

 10. Darcovia, Stašová Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. xxxx, Rohaľová Anna 
rod. Klimeková, nar. 15.03.1971, r.č. xxxx, Bogoľ Rastislav rod. Bogoľ, nar. 30.06.1976, r.č. 
xxxx, Ileková Monika rod. Klimeková, Ing., nar. 22.01.1978, r.č. xxxx, Klimeková Slavomíra 
rod. Klimeková, Ing., nar. 28.08.1980, r.č. xxxx, Klimek Peter rod. Klimek, Ing., nar. 
06.02.1982, r.č. xxxx, Basaríková Anna rod. Štibrichová, nar. 29.07.1953, r.č. xxxx, Bogoľ 
Ján rod. Bogoľ, nar. 09.07.1947, r.č. xxxx, Bogoľ Lukáš rod. Bogoľ, nar. 19.10.1986, r.č. 
xxxx, darujú im vlastnícky patriace podiely na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Mokroluh  
špecifikované v bode I. a II. tejto darovacej zmluvy t.j. diel 51 o výmere 51 m2 spolu v celosti 
(1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2, diel 52 o výmere 
83 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 23 – záhrada o výmere 711 
m2, diel 53 o výmere 71 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 24 – 
záhrada o výmere 279 m2, diel 54 o výmere 91 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený 
z parcely C-KN č. 26 – záhrada o výmere 746 m2, diel 55 o výmere 72 m2 spolu v celosti (1/1), 
ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 27 – záhrada o výmere 723 m2, diel 56 o výmere 71 m2 
spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 28 – záhrada o výmere 543 m2, diel 
57 o výmere 63 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 29 – záhrada 
o výmere 489 m2, ktoré boli pričlenené k parcele C-KN č.26/3 – záhrada o celkovej výmere 502 
m2, obdarovanému Bogoľovi Jánovi rod. Bogoľ, Mgr., nar. 15.03.1974, r.č. xxxx, do jeho 
výlučného vlastníctva (1/1). 
Obdarovaný tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.   
         

11. Darcovia, Stašová Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. xxxx, Rohaľová Anna 
rod. Klimeková, nar. 15.03.1971, r.č. xxxx, Bogoľ Rastislav rod. Bogoľ, nar. 30.06.1976, r.č. 
xxxx, Hovanec Tomáš rod. Hovanec, nar. 17.06.1966, r.č. xxxx, Ileková Monika rod. 
Klimeková, Ing., nar. 22.01.1978, r.č. xxxx, Klimeková Slavomíra rod. Klimeková, Ing., nar. 
28.08.1980, r.č. xxxx, Klimek Peter rod. Klimek, Ing., nar. 06.02.1982, r.č. xxxx, Bogoľ Ján 
rod. Bogoľ, nar. 09.07.1947, r.č. xxxx, Bogoľ Lukáš rod. Bogoľ, nar. 19.10.1986, r.č. xxxx, 
darujú im vlastnícky patriace podiely na nehnuteľnostiach v katastrálnom území Mokroluh  



špecifikované v bode I. a II. tejto darovacej zmluvy t.j. diel 58 o výmere 81 m2 spolu v celosti 
(1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 22 – záhrada o výmere 1171 m2, diel 59 o výmere 
114 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 23 – záhrada o výmere 711 
m2, diel 60 o výmere 92 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 24 – 
záhrada o výmere 279 m2, diel 61 o výmere 3 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený 
z parcely C-KN č. 25 – záhrada o výmere 269 m2, diel 62 o výmere 114 m2 spolu v celosti (1/1), 
ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 26 – záhrada o výmere 746 m2, diel 64 o výmere 86 m2 
spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 28 – záhrada o výmere 543 m2, diel 
65 o výmere 83 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 29 – záhrada 
o výmere 489 m2, ktoré boli pričlenené k parcele C-KN č.26/4 – záhrada o celkovej výmere 668 
m2, obdarovanej Basaríkovej Anne rod. Štibrichová, nar. 29.07.1953, r.č. xxxx,  do jej 
výlučného vlastníctva (1/1). 
Obdarovaná tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.   

  
12. Darcovia, Stašová Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. xxxx, Rohaľová Anna 

rod. Klimeková, nar. 15.03.1971, r.č. xxxx, Hovanec Tomáš rod. Hovanec, nar. 17.06.1966, 
r.č. xxxx, Ileková Monika rod. Klimeková, Ing., nar. 22.01.1978, r.č. xxxx, Klimeková 
Slavomíra rod. Klimeková, Ing., nar. 28.08.1980, r.č. xxxx, Basaríková Anna rod. 
Štibrichová, nar. 29.07.1953, r.č. xxxx,  Bogoľ Ján rod. Bogoľ, nar. 09.07.1947, r.č. xxxx, 
Bogoľ Lukáš rod. Bogoľ, nar. 19.10.1986, r.č. xxxx, darujú im vlastnícky patriace podiely na 
nehnuteľnostiach v katastrálnom území Mokroluh  špecifikované v bode I. a II. tejto darovacej 
zmluvy t.j. diel 66 o výmere 83 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 
22 – záhrada o výmere 1171 m2, diel 67 o výmere 121 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol 
odčlenený z parcely C-KN č. 23 – záhrada o výmere 711 m2, diel 68 o výmere 95 m2 spolu 
v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 25 – záhrada o výmere 269 m2, diel 69 
o výmere 115 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 26 – záhrada 
o výmere 746 m2, diel 70 o výmere 106 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely 
C-KN č. 27 – záhrada o výmere 723 m2, diel 71 o výmere 85 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol 
odčlenený z parcely C-KN č. 28 – záhrada o výmere 543 m2, diel 72 o výmere 84 m2 spolu 
v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 29 – záhrada o výmere 489 m2, ktoré boli 
pričlenené k parcele C-KN č.26/5 – záhrada o celkovej výmere 689 m2, obdarovanému 
Klimekovi Petrovi rod. Klimek, Ing., nar. 06.02.1982, r.č. xxxx,  do jeho výlučného vlastníctva 
(1/1). 
Obdarovaný tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.   

 
13. Darcovia, Stašová Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. xxxx, Hovanec Tomáš 

rod. Hovanec, nar. 17.06.1966, r.č. xxxx, Ileková Monika rod. Klimeková, Ing., nar. 
22.01.1978, r.č. xxxx, Klimeková Slavomíra rod. Klimeková, Ing., nar. 28.08.1980, r.č. xxxx, 
Klimek Peter rod. Klimek, Ing., nar. 06.02.1982, r.č. xxxx,  Basaríková Anna rod. 
Štibrichová, nar. 29.07.1953, r.č. xxxx,  Bogoľ Ján rod. Bogoľ, nar. 09.07.1947, r.č. xxxx, 
Bogoľ Lukáš rod. Bogoľ, nar. 19.10.1986, r.č. xxxx,  darujú im vlastnícky patriace podiely na 
nehnuteľnostiach v katastrálnom území Mokroluh  špecifikované v bode I. a II. tejto darovacej 
zmluvy t.j. diel 73 o výmere 69 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 
22 – záhrada o výmere 1171 m2, diel 75 o výmere 81 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený 
z   parcely C-KN č. 25 – záhrada o výmere 269 m2, diel 76 o výmere 108 m2 spolu v celosti (1/1), 
ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 26 – záhrada o výmere 746 m2, diel 77 o výmere 116 m2 
spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 27 – záhrada o výmere 723 m2, diel 
78 o výmere 86 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-KN č. 28 – záhrada 
o výmere 543 m2, diel 79 o výmere 78 m2 spolu v celosti (1/1), ktorý bol odčlenený z parcely C-
KN č. 29 – záhrada o výmere 489 m2, ktoré boli pričlenené k parcele C-KN č.26/6 – záhrada 



o celkovej výmere 657 m2, obdarovanej Rohaľovej Anne rod. Klimeková, nar. 15.03.1971, r.č. 
xxxx, do jej výlučného vlastníctva (1/1). 
Obdarovaná tento dar od darcov s vďakou prijíma a preberá do svojho vlastníctva.   

 
 

IV.  
 

Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva Obce Mokroluh, uznesením č.2021/XVI./3 
zo dňa 05.01.2021 bolo schválené prijatie daru uvedeného v článku III. ods.6 tejto zmluvy do 
vlastníctva Obce Mokroluh. 

 
 

V.  
 

Obdarovaná Sabolová Ivana rod. Petričová, Ing., nar. 07.09.1988, r.č. xxxx                   
a darcovia Dzurik Jozef rod. Dzurik, nar. 17.03.1968, r.č. xxxx, Petrič Jozef rod. Petrič, nar. 
24.09.1963, r.č. xxxx, Juhaszová Anna rod. Dzuriková, nar. 17.11.1951, r.č. xxxx, Stašová 
Viera rod. Pangrácová, nar. 26.09.1971, r.č. xxxx, Rohaľová Anna rod. Klimeková, nar. 
15.03.1971, r.č. xxxx, Bogoľ Rastislav rod. Bogoľ, nar. 30.06.1976, r.č. xxxx, Hovanec Tomáš 
rod. Hovanec, nar. 17.06.1966, r.č. xxxx, Ileková Monika rod. Klimeková, Ing., nar. 
22.01.1978, r.č. xxxx, Klimeková Slavomíra rod. Klimeková, Ing., nar. 28.08.1980, r.č. xxxx, 
Klimek Peter rod. Klimek, Ing., nar. 06.02.1982, r.č. xxxx, Basaríková Anna rod. 
Štibrichová, nar. 29.07.1953, r.č. xxxx, Bogoľ Ján rod. Bogoľ, nar. 09.07.1947, r.č. xxxx, 
Bogoľ Lukáš rod. Bogoľ, nar. 19.10.1986, r.č. xxxx, Rímskokatolícka farnosť sv. Uršule, 
IČO: 31998020, DIČ: 2020634264  so sídlom Kostolná č.52, Mokroluh, zastúpená farárom Mgr. 
Marcelom Zálehom rod. Záleha prehlasujú, že na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom 
prevodu neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záväzky ani iné právne povinnosti. 
 

 
VI. 

 
Podľa tejto darovacej zmluvy a tak ako je to popísané a zakreslené v geometrickom pláne č. 

55/2020 na oddelenie pozemkov p.č.19/1-6, 22/1-2, 26/1-6,  ktorý bol vyhotovený Ing. Marekom 
Berezňaninom, Tarnov 82, PSČ: 086 01, IČO: 37117661 zo dňa 10.12.2020 a ktorý bol úradne 
overený Okresným úradom Bardejov, katastrálnym odborom dňa 29.12.2020 pod číslom                
G1-1016/2020, nehnuteľnosti a to: 

- novovytvorenú parcelu C-KN č.19/1 – záhrada o  výmere 1098 m2, katastrálne územie 
Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného vlastníctva Sabolová Ivana rod. 
Petričová, Ing., nar. 07.09.1988, r.č. xxxx, 

- novovytvorenú parcelu C-KN č.19/2 – záhrada o  výmere 157 m2, katastrálne územie 
Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného vlastníctva Dzurik Jozef rod. Dzurik, 
nar. 17.03.1968, r.č. xxxx, 

- novovytvorenú parcelu C-KN č.19/3 – záhrada o  výmere 248 m2, katastrálne územie 
Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného vlastníctva Hovanec Tomáš rod. 
Hovanec, nar. 17.06.1966, r.č. xxxx, 

- novovytvorenú parcelu C-KN č.19/4 – záhrada o  výmere 514 m2, katastrálne územie 
Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného vlastníctva Juhaszová Anna rod. 
Dzuriková, nar. 17.11.1951, r.č. xxxx, 

- novovytvorené parcely C-KN č.19/5 – záhrada o  výmere 837 m2 a C-KN č.19/6 – záhrada 
o  výmere 837 m2 , katastrálne územie Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného 



vlastníctva Rímskokatolícka farnosť sv. Uršule, IČO: 31998020, so sídlom Kostolná č.52, 
Mokroluh, PSČ: 086 01, 

- novovytvorenú parcelu C-KN č.22/1 – záhrada o  výmere 673 m2, katastrálne územie 
Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného vlastníctva Obec Mokroluh, Mokroluh 
č.135, PSČ 08601, IČO: 00322407, 

- novovytvorenú parcelu C-KN č.22/2 – záhrada o  výmere 1082 m2, katastrálne územie 
Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného vlastníctva Staš Peter rod. Staš, nar. 
01.09.2001, r.č. xxxx, 

- novovytvorenú parcelu C-KN č.26/1 – záhrada o  výmere 610 m2, katastrálne územie 
Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného vlastníctva Bogoľ Lukáš rod. Bogoľ, 
nar. 19.10.1986, r.č. xxxx,  

- novovytvorenú parcelu C-KN č.26/2 – záhrada o  výmere 258 m2, katastrálne územie 
Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného vlastníctva Bogoľ Rastislav rod. Bogoľ, 
nar. 30.06.1976, r.č. xxxx,  

- novovytvorenú parcelu C-KN č.26/3 – záhrada o  výmere 502 m2, katastrálne územie 
Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného vlastníctva Bogoľ Ján rod. Bogoľ, 
Mgr., nar. 15.03.1974, r.č. xxxx,  

- novovytvorenú parcelu C-KN č.26/4 – záhrada o  výmere 668 m2, katastrálne územie 
Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného vlastníctva Basaríková Anna rod. 
Štibrichová, nar. 29.07.1953, r.č. xxxx,   

- novovytvorenú parcelu C-KN č.26/5 – záhrada o  výmere 689 m2, katastrálne územie 
Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného vlastníctva Klimek Peter rod. Klimek, 
Ing., nar. 06.02.1982, r.č. xxxx,  

- novovytvorenú parcelu C-KN č.26/6 – záhrada o  výmere 657 m2, katastrálne územie 
Mokroluh, nadobúda v celosti (1/1) do svojho výlučného vlastníctva Rohaľová Anna rod. 
Klimeková, nar. 15.03.1971, r.č. xxxx. 
 
 

VII. 
 

Obdarovaní, Sabolová Ivana rod. Petričová, Ing., nar. 07.09.1988, r.č. xxxx, Dzurik Jozef 
rod. Dzurik, nar. 17.03.1968, r.č. xxxx, Hovanec Tomáš rod. Hovanec, nar. 17.06.1966, r.č. 
xxxx, Juhaszová Anna rod. Dzuriková, nar. 17.11.1951, r.č. xxxx, Rímskokatolícka farnosť 
sv. Uršule, IČO: 31998020, so sídlom Kostolná č.52, Mokroluh, PSČ: 086 01, Obec Mokroluh, 
Mokroluh č.135, PSČ 08601, IČO: 00322407, Staš Peter rod. Staš, nar. 01.09.2001, r.č. xxxx, 
Bogoľ Lukáš rod. Bogoľ, nar. 19.10.1986, r.č. xxxx, Bogoľ Rastislav rod. Bogoľ, nar. 
30.06.1976, r.č. xxxx, Bogoľ Ján rod. Bogoľ, Mgr., nar. 15.03.1974, r.č. xxxx, Basaríková 
Anna rod. Štibrichová, nar. 29.07.1953, r.č. xxxx, Klimek Peter rod. Klimek, Ing., nar. 
06.02.1982, r.č. xxxx, Rohaľová Anna rod. Klimeková, nar. 15.03.1971, r.č. xxxx nadobudnú 
vlastníctvo k  prevádzaným nehnuteľnostiam rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľnosti Okresným úradom Bardejov, katastrálnym odborom kedy zmluva 
nadobudne právne účinky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 








