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Zmluva o prevode nehnuteľností 

a o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

uzatvorená podľa § 588 a nasl., § 611 a nasl. a § 151n a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník (ďalej len „zmluva“) medzi : 

 

1./ 

Účastník 1: 

Názov:   Obec Letanovce 

Sídlo:     Slovenského raja 66/55, 053 13  Letanovce 

IČO:      00 329 304 

DIČ:    2020717743 

Zastúpenie:   Slavomír Zahornadský, starosta obce 

 

   (ďalej ako „Účastník 1“ alebo „Obec Letanovce“) 

a 

 

2./ 

Účastník 2: 

Meno a priezvisko: Helena Vernarská 

Rodné priezvisko: Marušinská 

Dátum narodenia:  

Rodné číslo:   

Trvalé bydlisko: Slov. Raja 276/74, 053 13 Letanovce  

Št. príslušnosť: SR 

 

   (ďalej ako „Účastník 2“ alebo „Helena Vernarská“) 

a 

 

3./ 

Účastník 3: 

Meno a priezvisko: Jozef Vernarský 

Rodné priezvisko: Vernarský 

Dátum narodenia:  

Rodné číslo:   

Trvalé bydlisko: Slov. Raja 276/74, 053 13 Letanovce  

Št. príslušnosť: SR 

 

   (ďalej ako „Účastník 3“ alebo „Jozef Vernarský“) 

a 

 

4./ 

Účastník 4: 

Meno a priezvisko: Ing. Vlasta Havrilová 

Rodné priezvisko: Rošťáková 

Dátum narodenia:  

Rodné číslo:   

Trvalé bydlisko: Za Kaštieľom 1327/5, 053 11 Smižany 

Št. príslušnosť: SR 

 

   (ďalej ako „Účastník 4“ alebo „Vlasta Havrilová“) 
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sa dohodli na uzavretí tejto zmluvy, ktorú uzatvorili dobrovoľne, slobodne, vážne, bez 

skutkového či právneho omylu pri plnej spôsobilosti na právne úkony za ďalej uvedených 

podmienok. 

 

 

Prvá časť 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o prevode vlastníckeho práva k 

nehnuteľnostiam uvedeným v druhej, tretej, štvrtej a piatej časti tejto zmluvy. 

Predmetom tejto zmluvy je aj zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

podľa článku 5 štvrtej časti tejto zmluvy. 

 

2. Obec Letanovce za účelom prevodu nehnuteľností zabezpečila vypracovanie 

geometrického plánu č. 80/2020, vyhotoveného Ing. Ivetou Nagyovou – Geodetka, E. 

M. Šoltésovej 19/16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 43 248 454  dňa 15.12.2020, 

autorizačne overeného Ing. Ivetou Nagyovou dňa 26.01.2021 a úradne overeného 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor dňa 11.02.2021 pod číslom 

53/2021 (v celom texte zmluvy ďalej len ako „geometrický plán č. 80/2020“). 

 

 

Druhá časť 

Zámena nehnuteľností medzi Obcou Letanovce a Helenou Vernarskou 

 

Článok 1 
 

1. Obec Letanovce na strane jednej a Helena Vernarská na strane druhej sa dohodli na 

zámene nehnuteľností, a síce: 

 

1.1. nehnuteľnosti – pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce Letanovce 

nachádzajúceho sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, 

vytýčeného geometrickým plánom č. 80/2020, a síce: 

 

  pozemok parc. C KN č. 239/4 o výmere 93 m2, druh pozemku: záhrada, v celosti, 

ktorý vzniká zlúčením čiastkových výmer z pôvodných pozemkov nachádzajúcich 

sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, a to: 

 

- dielu č. 11 o výmere 60 m2 z pozemku parc. E KN 91570 o pôvodnej výmere  

549 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1375, 

 

- dielu č. 15 o výmere 24 m2 z pozemku parc. E KN 91571 o pôvodnej výmere  

229 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1379, 

 

- dielu č. 19 o výmere 9 m2 z pozemku parc. E KN 91572 o pôvodnej výmere 488 

m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1, 
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1.2. za nehnuteľnosti – pozemky vo vlastníctve Heleny Vernarskej, nachádzajúce sa 

v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce , a síce : 

 

a) pozemok parc. E  KN č. 90191 o výmere 173 m2, druh pozemku: orná pôda, 

vedený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste 

vlastníctva č. 1283,  v podiele 10/480 k celku, prevádzanému podielu 

zodpovedá výmera 3,60 m2, 

 

b) pozemok parc. E  KN č. 92121/2 o výmere 173 m2, druh pozemku: orná pôda, 

vedený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste 

vlastníctva č. 33, v podiele 40/768 k celku, prevádzanému podielu 

zodpovedá výmera 9,01 m2,  

 

c) pozemok parc. E  KN č. 91582 o výmere 769 m2, druh pozemku: trvalý 

trávny porast, vedený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 

odbor na liste vlastníctva č. 1374, v podiele 40/768 k celku, prevádzanému 

podielu zodpovedá výmera 40,05 m2, 

 

d) pozemok parc. E  KN č. 91593 o výmere 717 m2, druh pozemku: trvalý 

trávny porast, vedený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny 

odbor na liste vlastníctva č. 32, v podiele 10/480 k celku, prevádzanému 

podielu zodpovedá výmera 14,94 m2, 

 

e) pozemok parc. E  KN č. 91609 o výmere 394 m2, druh pozemku: orná pôda, 

vedený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste 

vlastníctva č. 1293, v podiele 10/480 k celku, prevádzanému podielu 

zodpovedá výmera 8,20 m2, 

 

f) pozemok parc. E  KN č. 91615 o výmere 511 m2, druh pozemku: orná pôda, 

vedený Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste 

vlastníctva č. 804, v podiele 40/768 k celku, prevádzanému podielu 

zodpovedá výmera 26,61 m2, 

 

g) pozemok parc. C KN č. 239/3 o výmere 10 m2, druh pozemku: zastavaná 

plocha a nádvorie, v celosti, ktorý vzniká oddelením geometrickým plánom 

č. 80/2020 ako diel č. 57 o výmere 10 m2 z pozemku parc. E KN č. 91569/2 

o pôvodnej výmere 99  m2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, vedeného 

Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor  na liste vlastníctva 

č. 1203. 

 

2. Obec Letanovce na základe tejto zmluvy prevádza titulom zámeny do výlučného 

vlastníctva Heleny Vernarskej nehnuteľnosti uvedené v bode 1.1. tohto článku zmluvy a 

Helena Vernarská toto vlastnícke právo prijíma, čím sa Helena Vernarská stáva 

výlučnou vlastníčkou (1/1 k celku) pozemku parc. C KN č. 239/4. Celková výmera 

pozemkov prevádzaných Obcou Letanovce na Helenu Vernarskú predstavuje 93 m2. 
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3. Helena Vernarská na základe tejto zmluvy prevádza titulom zámeny do vlastníctva 

Obce Letanovce nehnuteľnosti uvedené v bode 1.2. tohto článku zmluvy a Obec 

Letanovce toto vlastnícke právo prijíma, čím sa Obec Letanovce stáva vlastníkom: 

 

a) pozemku parc. E KN č. 90191 v podiele 10/480 k celku; 

b) pozemku parc. E KN č. 92121/2 v podiele 40/768 k celku; 

c) pozemku parc. E KN č. 91582 v podiele 40/768 k celku; 

d) pozemku parc. E KN č. 91593 v podiele 10/480 k celku; 

e) pozemku parc. E KN č. 91609 v podiele 10/480 k celku; 

f) pozemku parc. E KN č. 91615 v podiele 40/768 k celku; 

g) pozemku parc. C KN č. 239/3 v celosti. 

 

Celková výmera pozemkov prevádzaných Helenou Vernarskou na Obec Letanovce 

predstavuje 112,41 m2. 

 

4. Zmluvné strany berú na vedomie rozdiel v celkovej výmere zamieňaných nehnuteľností 

a zhodne prehlasujú, že si z tohto titulu neuplatňujú voči sebe žiadne nároky. Zámena 

pozemkov sa uskutočňuje bez vzájomného finančného vyrovnania. 

 

Článok 2 

 

1. Prevod majetku obce sa uskutočňuje spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení. 

 

2. Obec Letanovce prehlasuje, že prevod nehnuteľného majetku obce bol v zmysle zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce 

Letanovce číslo 60/03/2021 dňa 17.03.2021. Zámer prevodu nehnuteľného majetku 

obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Letanovce číslo 

50/02/2021 dňa 26.02.2021. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považujú 

nasledovné skutočnosti: Vyššie uvedené pozemky Heleny Vernarskej r. Marušinskej sú 

dlhodobo využívané na verejnoprospešné účely (napr. miestne komunikácie, účelové 

prístupové komunikácie, pozemky v športovom areáli). Vznikajúci pozemok vo 

vlastníctve obce Letanovce parc. C KN č. 239/4 neslúži na uspokojovanie verejných 

potrieb a ani nie je inak obcou využívaný, zámenou pozemkov obec Letanovce získa 

vlastnícky vzťah k tým nehnuteľnostiam, ktoré sú využívané vo verejnom záujme 

obyvateľov obce Letanovce. Zámena pozemkov bude realizovaná bez vzájomného 

finančného vyrovnania. 

 

Článok 3 

 

1. Obec Letanovce a Helena Vernarská berú na vedomie, že v zmysle § 611 Občianskeho 

zákonníka sa každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za 

predávajúcu stranu a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.  

 

2. Obec Letanovce a Helena Vernarská prehlasujú k tým nehnuteľnostiam, ku ktorým majú 

postavenie predávajúceho, že im nie sú známe žiadne závady, na ktoré by mali osobitne 

druhú zmluvnú upozorniť, že na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, dlhy, vecné 

bremená, záväzky, príp. iné zabezpečovacie práva tretích osôb, ktoré by obmedzovali 

ich vlastnícke právo, že na nehnuteľnosti neboli uplatnené žiadne nároky podľa 

osobitných právnych predpisov, nehnuteľnosti nie sú predmetom súdneho, exekučného, 
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konkurzného, reštrukturalizačného a ani iné konania, že ich vlastníctvo nie je nijako 

ovplyvnené žiadnou dohodou s treťou stranou a prevádzané nehnuteľnosti sú spôsobilé 

na riadne užívanie za účelom ich podstaty.  

 

3. Obec Letanovce a Helena Vernarská prehlasujú k tým nehnuteľnostiam, ku ktorým majú 

postavenie kupujúceho, že im je stav nadobúdaných nehnuteľností dobre známy 

oboznámením sa obhliadkou na mieste samom a v tomto stave nehnuteľnosti v zmysle 

dohody obsiahnutej v tejto zmluve nadobúdajú. 

 

4. V prípade, ak by sa niektoré z prehlásení Obce Letanovce alebo Heleny Vernarskej, 

uvedených v tomto článku zmluvy, ukázalo ako nepravdivé, je druhá zmluvná strana 

oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od tejto zmluvy má strana 

nadobúdajúca nehnuteľnosť (nadobúdateľ) tiež v prípade, ak by sa po podpise tejto 

zmluvy, a to z dôvodov zapríčinených prevádzajúcou stranou (prevodcom), stala 

nehnuteľnosť, ktorú strana na základe tejto zmluvy nadobúda, predmetom súdneho, 

exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo iného obdobného konania, alebo 

ak by k takejto nehnuteľnosti po podpise tejto zmluvy vzniklo právo tretej osoby v 

rozpore s touto zmluvou, ako aj v prípade, ak by k takejto nehnuteľnosti, a to z dôvodov 

zapríčinených prevodcom, bola v budúcnosti právoplatne vyslovená vo vzťahu k tretej 

osobe (veriteľovi) neúčinnosť prevodu uskutočneného touto zmluvou z titulu 

odporovateľnosti právnych úkonov podľa § 42a a nasl. Občianskeho zákonníka. 

 

Článok  4 
 

1. Obec Letanovce a Helena Vernarská nadobudnú vlastnícke právo k prevádzaným 

nehnuteľnostiam dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Návrh na vklad bude podaný po podpise tejto zmluvy. Náklady spojené s konaním 

o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra znáša Obec Letanovce.  

 

2. Obec Letanovce a Helena Vernarská zhodne vyhlasujú, že do povolenia vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sú v plnom rozsahu viazaní v tejto zmluve 

prejavenou vôľou  a svojimi podpismi na tejto zmluve. Zároveň sa zaväzujú do 

právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva z tejto zmluvy zdržať 

sa konania, ktorým by nehnuteľnosti previedli na tretie osoby, alebo zaťažili právom 

tretích osôb s výnimkou tých práv, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo ku ktorým 

druhá zmluvná strana udelila písomný súhlas. V prípade porušenia povinností 

uvedených v tejto zmluve niektorou zo strán (Obec Letanovce, Helena Vernarská) je 

druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

3. Pokiaľ by príslušný okresný úrad, katastrálny odbor prerušil katastrálne konanie, 

zaväzujú sa Obec Letanovce a Helena Vernarská bez zbytočného odkladu poskytnúť si 

vzájomnú súčinnosť na odstránenie vád, pre ktoré došlo k prerušeniu katastrálneho 

konania. V prípade, ak by po podpise tejto zmluvy príslušný okresný úrad, katastrálny 

odbor právoplatným rozhodnutím zamietol vklad vlastníckeho práva z tejto zmluvy k 

niektorým zo zamieňaných nehnuteľností, sú Obec Letanovce, ako aj Helena Vernarská, 

oprávnení od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

4. Nadobudnutím vlastníckeho práva sa nehnuteľnosti považujú za riadne odovzdané 

druhej zmluvnej strane. 
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Tretia časť 

Kúpa pozemku Obcou Letanovce od Jozefa Vernarského 

 
Článok 1 

 

1. Jozef Vernarský ako predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje odovzdať Obci 

Letanovce ako kupujúcej predmet kúpy uvedený v bode 2 tohto článku zmluvy 

a previesť na ňu vlastnícke právo a Obec Letanovce ako kupujúca sa zaväzuje predmet 

kúpy prevziať a zaplatiť zaň Jozefovi Vernarskému ako predávajúcemu dohodnutú 

kúpnu cenu. 

 

2. Predmetom kúpy medzi Jozefom Vernarským a Obcou Letanovce je pozemok parc. C 

KN č. 239/6  o výmere 2 m2, druh pozemku: zastavaná plocha   a nádvorie, v celosti, 

ktorý vznikol oddelením na základe geometrického plánu č. 80/2020 z pôvodného 

pozemku parc. C KN č. 239/1 o výmere 525 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a 

nádvorie, nachádzajúceho sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. 

Letanovce, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste 

vlastníctva č. 35 (ďalej ako „Predmet kúpy 1“). 

 

3. Predmet kúpy 1 je bez tiarch. 

 

4. Jozef Vernarský predáva a Obec Letanovce kupuje za podmienok uvedených v tejto 

zmluve do svojho výlučného vlastníctva Predmet kúpy 1, t. j. pozemok parc. C KN č. 

239/6, čím sa Obec Letanovce stane výlučným vlastníkom (1/1 k celku) Predmetu kúpy 

1. 

 

5. Kúpa Predmetu kúpy 1 bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva obce 

Letanovce č. 51/02/2021 dňa 26.02.2021. 

 
Článok  2 

 

1. Kúpna cena bola Jozefom Vernarským a Obcou Letanovce vzájomne dohodnutá za 

Predmet kúpy 1 vo výške 1,- EUR/m2, t. j. celková kúpna cena predstavuje 2,- EUR 

(slovom: dve eurá).  

 

2. Obec Letanovce zaplatila celú kúpnu cenu v hotovosti k rukám Jozefa Vernarského. 

Prevzatie celej kúpnej ceny potvrdzuje Jozef Vernarský svojim podpisom na tejto 

zmluve.  

 

Článok  3 

 

1. Jozef Vernarský prehlasuje,  že Predmet kúpy 1 mu nie sú známe žiadne závady, na 

ktoré by mal osobitne Obec Letanovce upozorniť, že na Predmete kúpy 1 neviaznu 

žiadne ťarchy, dlhy, vecné bremená, záväzky, príp. iné zabezpečovacie práva tretích 

osôb, ktoré by obmedzovali jeho vlastnícke právo, že na Predmet kúpy 1 neboli 

uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov, Predmet kúpy 1 nie je 

predmetom súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného a ani iné konania, 

že jeho vlastníctvo nie je nijako ovplyvnené žiadnou dohodou s treťou stranou a 

Predmet kúpy 1 je spôsobilý na riadne užívanie za účelom jeho podstaty.  
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2. Obec Letanovce prehlasuje, že je jej stav Predmetu kúpy 1 dobre známy oboznámením 

sa obhliadkou na mieste samom a v tomto stave Predmet kúpy 1 v zmysle dohody 

obsiahnutej v tejto zmluve nadobúda. 

 

3. V prípade, ak by sa niektoré z prehlásení Jozefa Vernarského alebo Obce Letanovce , 

uvedených v tomto článku zmluvy, ukázalo ako nepravdivé, je druhá zmluvná strana 

oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od tejto zmluvy má Obec 

Letanovce tiež v prípade, ak by sa po podpise tejto zmluvy, a to z dôvodov 

zapríčinených Jozefom Vernarským, stal Predmet kúpy 1 predmetom súdneho, 

exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo iného obdobného konania, alebo 

ak by k Predmetu kúpy 1 po podpise tejto zmluvy vzniklo právo tretej osoby v rozpore s 

touto zmluvou, ako aj v prípade, ak by k Predmetu kúpy 1, a to z dôvodov 

zapríčinených Jozefom Vernarským, bola v budúcnosti právoplatne vyslovená vo 

vzťahu k tretej osobe (veriteľovi) neúčinnosť prevodu uskutočneného touto zmluvou z 

titulu odporovateľnosti právnych úkonov podľa § 42a a nasl. Občianskeho zákonníka. 

 

Článok  4 
 

1. Obec Letanovce nadobudne vlastnícke právo k Predmetu kúpy 1 dňom povolenia vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Okresným úradom Spišská Nová Ves, 

katastrálny odbor. Návrh na vklad vlastníckeho práva podá Obec Letanovce po podpise 

tejto zmluvy. Náklady spojené s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva do 

katastra hradí Obec Letanovce.  

 

2. Dňom nadobudnutia vlastníckeho práva Obce Letanovce k Predmetu kúpy 1 sa Predmet 

kúpy 1 považuje za riadne odovzdaný. 

 

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že do povolenia vkladu vlastníckeho práva Obce 

Letanovce do katastra nehnuteľností sú účastníci tejto zmluvy v plnom rozsahu viazaní 

v tejto zmluve prejavenou vôľou  a svojimi podpismi na tejto zmluve. 

 

4. V prípade, že sa prevod Predmetu kúpy 1 podľa tejto zmluvy po nadobudnutí jej 

právoplatnosti neuskutoční (zmarí) z dôvodov na strane Jozefa Vernarského alebo Obce 

Letanovce, alebo v katastrálnom konaní dôjde k zamietnutiu vykonania vkladu 

vlastníctva k Predmetu kúpy 1 v prospech Obce Letanovce pre  právne vady zistené 

v konaní o povolenie vkladu a spočívajúce na touto zmluvou prevádzanom Predmete 

kúpy 1, pre ktoré nie je možné prevod Predmetu kúpy 1 vykonať, sú Jozef Vernarský, 

ako aj Obec Letanovce, oprávnení od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

5. V prípade, ak Jozef Vernarský alebo Obec Letanovce odstúpia od tejto zmluvy z 

dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych 

predpisov, zrušuje sa táto zmluva od začiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si 

navzájom všetky plnenia, ktoré si na základe tejto zmluvy poskytli. Jozef Vernarský je v 

takomto prípade najmä povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 dní, vrátiť Obci 

Letanovce prijatú kúpnu cenu a Obec Letanovce je povinná v tejto lehote Predmet kúpy 

1 odovzdať Jozefovi Vernarskému. V prípade ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde  až po 

prevode vlastníckeho práva k Predmetu kúpy 1, zaväzujú  sa Jozef Vernarský a Obec 

Letanovce bezodkladne po odstúpení od zmluvy vykonať všetky úkonu potrebné k 

spätnému prevodu vlastníctva na Jozefa Vernarského; náklady s tým spojené sa 
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zaväzuje uhradiť tá strana, ktorej porušenie povinností bolo dôvodom na odstúpenie od 

zmluvy.  

 

 

Štvrtá časť 

Zámena nehnuteľností medzi Obcou Letanovce a Vlastou Havrilovou 

 

Článok 1 
 

1. Obec Letanovce na strane jednej a Vlasta Havrilová na strane druhej sa dohodli na 

zámene nehnuteľností, a síce: 

1.1. nehnuteľnosti – pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce Letanovce 

nachádzajúceho sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, 

vytýčeného geometrickým plánom č. 80/2020, a síce: 

 

pozemok parc. C KN 961/14 o výmere 66 m2, druh pozemku: ostatná plocha, v 

celosti, ktorý vzniká zlúčením čiastkových výmer z pôvodných pozemkov 

nachádzajúcich sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, a 

to: 

 

-  dielu č. 26 o výmere 4 m2 z pozemku parc. E KN 91574/1 o pôvodnej výmere  

110 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1204, 

 

-  dielu č. 31 o výmere 9 m2 z pozemku parc. E KN 91574/2 o pôvodnej výmere 

125 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1, 

 

- dielu č. 36 o výmere 7 m2 z pozemku parc. E KN 91574/3 o pôvodnej výmere 

125 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1205, 

 

- dielu č. 41 o výmere 8 m2 z pozemku parc. E KN 91574/5 o pôvodnej výmere  

126 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1, 

 

- dielu č. 45 o výmere 8 m2 z pozemku parc. E KN 91574/6 o pôvodnej výmere 

125 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1, 

 

- dielu č. 49 o výmere 30 m2 z pozemku parc. E KN 91575 o pôvodnej výmere  

516 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, vedeného Okresným úradom Spišská 

Nová Ves, katastrálny odbor  na liste vlastníctva č. 1, 

 

 

1.2. za nehnuteľnosť – pozemok vo vlastníctve Vlasty Havrilovej, nachádzajúci sa 

v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce , a síce : 

 

pozemok parc. C  KN č. 237/3 o výmere 48 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie,v celosti, ktorý vzniká odčlenením na základe geometrického plánu č. 
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80/2020 z pôvodného pozemku parc. C KN 237 o výmere 872 m2, druh pozemku: 

záhrada, nachádzajúceho sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce. k. ú. 

Letanovce, vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na 

liste vlastníctva č. 264. 

 

2. Obec Letanovce na základe tejto zmluvy prevádza titulom zámeny do výlučného 

vlastníctva Vlasty Havrilovej nehnuteľnosti uvedené v bode 1.1. tohto článku zmluvy a 

Vlasta Havrilová toto vlastnícke právo prijíma, čím sa Vlasta Havrilová stáva výlučnou 

vlastníčkou (1/1 k celku) pozemku parc. C KN č. 961/14. Celková výmera pozemkov 

prevádzaných Obcou Letanovce na Vlastu Havrilovú predstavuje 66 m2. 

 

3. Vlasta Havrilová na základe tejto zmluvy prevádza titulom zámeny do vlastníctva Obce 

Letanovce nehnuteľnosti uvedené v bode 1.2. tohto článku zmluvy a Obec Letanovce 

toto vlastnícke právo prijíma, čím sa Obec Letanovce stáva výlučným vlastníkom (1/1 k 

celku) pozemku parc. C KN č. 237/3. Celková výmera pozemkov prevádzaných Vlastou 

Havrilovou na Obec Letanovce predstavuje 48 m2. 

 

4. Zmluvné strany berú na vedomie rozdiel v celkovej výmere zamieňaných nehnuteľností 

a zhodne prehlasujú, že si z tohto titulu neuplatňujú voči sebe žiadne nároky. Zámena 

pozemkov sa uskutočňuje bez vzájomného finančného vyrovnania. 

 

Článok 2 

 

1. Prevod majetku obce sa uskutočňuje spôsobom uvedeným v § 9a ods. 8 písm. e/ zák. č. 

138/1991 Z. z. o majetku obcí v platnom znení. 

 

2. Obec Letanovce prehlasuje, že prevod nehnuteľného majetku obce bol v zmysle zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce 

Letanovce číslo 61/03/2021 dňa 17.03.2021. Zámer prevodu nehnuteľného majetku 

obce bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Letanovce číslo 

52/02/2021 dňa 26.02.2021. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považujú 

nasledovné skutočnosti: Vyššie uvedený pozemok Vlasty Havrilovej r. Rošťákovej je 

dlhodobo využívaný na verejnoprospešný účel (účelová prístupová komunikácia 

k budove hasičskej zbrojnice ak  pozemkom v športovom areáli ). Vznikajúci pozemok vo 

vlastníctve obce Letanovce parc. C KN č. 961/14 neslúži na uspokojovanie verejných 

potrieb a ani nie je inak obcou využívaný, zámenou pozemkov obec Letanovce získa 

vlastnícky vzťah k tým nehnuteľnostiam, ktoré sú využívané vo verejnom záujme 

obyvateľov obce Letanovce a dlhodobo ich na základe historických dohôd užívala 

rodina Vlasty Havrilovej. Zámena pozemkov bude realizovaná bez vzájomného 

finančného vyrovnania. 

 

 

 

Článok 3 
 

1. Obec Letanovce a Vlasta Havrilová berú na vedomie, že v zmysle § 611 Občianskeho 

zákonníka sa každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva, za 

predávajúcu stranu a ohľadne veci, ktorú výmenou prijíma, za kupujúcu stranu.  
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2. Obec Letanovce a Vlasta Havrilová prehlasujú k tým nehnuteľnostiam, ku ktorým majú 

postavenie predávajúceho, že im nie sú známe žiadne závady, na ktoré by mali osobitne 

druhú zmluvnú upozorniť, že na nehnuteľnostiach neviaznu žiadne ťarchy, dlhy, vecné 

bremená, záväzky, príp. iné zabezpečovacie práva tretích osôb, ktoré by obmedzovali 

ich vlastnícke právo, že na nehnuteľnosti neboli uplatnené žiadne nároky podľa 

osobitných právnych predpisov, nehnuteľnosti nie sú predmetom súdneho, exekučného, 

konkurzného, reštrukturalizačného a ani iné konania, že ich vlastníctvo nie je nijako 

ovplyvnené žiadnou dohodou s treťou stranou a prevádzané nehnuteľnosti sú spôsobilé 

na riadne užívanie za účelom ich podstaty.  

 

3. Obec Letanovce a Vlasta Havrilová prehlasujú k tým nehnuteľnostiam, ku ktorým majú 

postavenie kupujúceho, že im je stav nadobúdaných nehnuteľností dobre známy 

oboznámením sa obhliadkou na mieste samom a v tomto stave nehnuteľnosti v zmysle 

dohody obsiahnutej v tejto zmluve nadobúdajú. 

 

4. V prípade, ak by sa niektoré z prehlásení Obce Letanovce alebo Vlasty Havrilovej, 

uvedených v tomto článku zmluvy, ukázalo ako nepravdivé, je druhá zmluvná strana 

oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od tejto zmluvy má strana 

nadobúdajúca nehnuteľnosť (nadobúdateľ) tiež v prípade, ak by sa po podpise tejto 

zmluvy, a to z dôvodov zapríčinených prevádzajúcou stranou (prevodcom), stala 

nehnuteľnosť, ktorú strana na základe tejto zmluvy nadobúda, predmetom súdneho, 

exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo iného obdobného konania, alebo 

ak by k takejto nehnuteľnosti po podpise tejto zmluvy vzniklo právo tretej osoby v 

rozpore s touto zmluvou, ako aj v prípade, ak by k takejto nehnuteľnosti, a to z dôvodov 

zapríčinených prevodcom, bola v budúcnosti právoplatne vyslovená vo vzťahu k tretej 

osobe (veriteľovi) neúčinnosť prevodu uskutočneného touto zmluvou z titulu 

odporovateľnosti právnych úkonov podľa § 42a a nasl. Občianskeho zákonníka. 

 

 

Článok  4 
 

1. Obec Letanovce a Vlasta Havrilová nadobudnú vlastnícke právo k prevádzaným 

nehnuteľnostiam dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Návrh na vklad bude podaný po podpise tejto zmluvy. Náklady spojené s konaním 

o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra znáša Obec Letanovce.  

 

2. Obec Letanovce a Vlasta Havrilová zhodne vyhlasujú, že do povolenia vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností sú v plnom rozsahu viazaní v tejto zmluve 

prejavenou vôľou  a svojimi podpismi na tejto zmluve. Zároveň sa zaväzujú do 

právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva z tejto zmluvy zdržať 

sa konania, ktorým by nehnuteľnosti previedli na tretie osoby, alebo zaťažili právom 

tretích osôb s výnimkou tých práv, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo ku ktorým 

druhá zmluvná strana udelila písomný súhlas. V prípade porušenia povinností 

uvedených v tejto zmluve niektorou zo strán (Obec Letanovce, Vlasta Havrilová) je 

druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

3. Pokiaľ by príslušný okresný úrad, katastrálny odbor prerušil katastrálne konanie, 

zaväzujú sa Obec Letanovce a Vlasta Havrilová bez zbytočného odkladu poskytnúť si 

vzájomnú súčinnosť na odstránenie vád, pre ktoré došlo k prerušeniu katastrálneho 

konania. V prípade, ak by po podpise tejto zmluvy príslušný okresný úrad, katastrálny 
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odbor právoplatným rozhodnutím zamietol vklad vlastníckeho práva z tejto zmluvy k 

niektorým zo zamieňaných nehnuteľností, sú Obec Letanovce, ako aj Vlasta Havrilová, 

oprávnení od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

4. Nadobudnutím vlastníckeho práva sa nehnuteľnosti považujú za riadne odovzdané 

druhej zmluvnej strane. 

 

Článok 5 

 

1. Obec Letanovce ako povinná z vecného bremena a Vlasta Havrilová ako oprávnená z 

vecného bremena sa dohodli na zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na 

pozemku parc. reg. C KN č. 237/3 o výmere 48 m2, druh pozemku: zastavaná plocha 

a nádvorie, ktorý vzniká odčlenením na základe geometrického plánu č. 80/2020 

z pôvodného pozemku parc. C KN 237 o výmere 872 m2, druh pozemku: záhrada, 

nachádzajúceho sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce. k. ú. Letanovce, 

vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 

264 (ďalej ako „Slúžiaci pozemok“). 

 

2. Obsahom zriaďovaného vecného bremena je právo prechodu peši, ako aj prejazdu 

motorovými a nemotorovými vozidlami cez Slúžiaci pozemok v prospech nehnuteľnosti 

– pozemku parc. reg. C KN č. 237/1 o výmere 824 m2, druh pozemku: záhrada, ktorý 

vzniká na základe geometrického plánu č. 80/2020 z pôvodného pozemku parc. C KN 

237 o výmere 872 m2, druh pozemku: záhrada, nachádzajúceho sa v okrese Spišská 

Nová Ves, obci Letanovce. k. ú. Letanovce, vedeného Okresným úradom Spišská Nová 

Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 264, vo výlučnom vlastníctve oprávnenej z 

vecného bremena: Vlasta Havrilová, rod. Rošťáková, nar. 14.03.1962, r. č. 

625314/0091, bytom Za Kaštieľom 1327/5, 053 11 Smižany, št. prísl. SR 

 

3. Vecné bremeno sa vzťahuje na celý Slúžiaci pozemok (parc. reg. C KN č. 237/3). 

 

4. Vecné bremeno sa zriaďuje ako vecné bremeno "in rem" a prechodom vlastníctva k 

pozemku parc. reg. C KN č. 237/1, k. ú. Letanovce, prechádza právo zodpovedajúce 

vecnému bremenu na nadobúdateľa. 

 

5. Vecné bremeno sa zriaďuje bez náhrady. 

 

6. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

 

7. Vecné bremeno vzniká vkladom do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad bude podaný 

po podpise tejto zmluvy. Náklady spojené s konaním o povolení vkladu práva 

zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra znáša Obec Letanovce.  

 

8. Obec Letanovce ako povinná z vecného bremena sa zaväzuje zabezpečiť Vlaste 

Havrilovej ako oprávnenej z vecného bremena nerušený výkon práva zodpovedajúceho 

vecnému bremenu a zdržať sa konania, ktorým by bolo ohrozené alebo zasiahnuté právo 

zodpovedajúce vecnému bremenu. 

 

9. Vlasta Havrilová ako oprávnená z vecného bremena sa zaväzuje zdržať sa všetkého, čím 

by nad mieru nevyhnutnú účelu zriaďovaného vecného bremena zasiahla do 

vlastníckeho práva Obce Letanovce k Slúžiacemu pozemku. 
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Piata časť 

Kúpa pozemku Obcou Letanovce od Vlasty Havrilovej 

 
Článok 1 

 

1. Vlasta Havrilová ako predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje odovzdať Obci 

Letanovce ako kupujúcej predmet kúpy uvedený v bode 2 tohto článku zmluvy 

a previesť na ňu vlastnícke právo a Obec Letanovce ako kupujúca sa zaväzuje predmet 

kúpy prevziať a zaplatiť zaň Vlaste Havrilovej ako predávajúcemu dohodnutú kúpnu 

cenu. 

 

2. Predmetom kúpy medzi Vlastou Havrilovou a Obcou Letanovce je pozemok parc. C 

KN č. 238/12  o výmere 106 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, v celosti, 

ktorý vznikol oddelením na základe geometrického plánu č. 80/2020 z pôvodného 

pozemku parc. C KN č. 238/2 o výmere 195 m2, druh pozemku: záhrada, 

nachádzajúceho sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Letanovce, k. ú. Letanovce, 

vedeného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 

264. (ďalej ako „Predmet kúpy 2“). 

 

3. Predmet kúpy 2 je bez tiarch. 

 

4. Vlasta Havrilová predáva a Obec Letanovce kupuje za podmienok uvedených v tejto 

zmluve do svojho výlučného vlastníctva Predmet kúpy 2, t. j. pozemok parc. C KN č. 

238/12, čím sa Obec Letanovce stane výlučným vlastníkom (1/1 k celku) Predmetu 

kúpy 2. 

 

5. Kúpa Predmetu kúpy 2 bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva Obce 

Letanovce č. 53/02/2021 dňa 26.02.2021. 

 
Článok  2 

 

1. Kúpna cena bola Vlastou Havrilovou a Obcou Letanovce vzájomne dohodnutá za 

Predmet kúpy 2 vo výške 15,- EUR/m2, t. j. celková kúpna cena predstavuje 1.590,- 

EUR (slovom: jedentisíc päťstodeväťdesiat eúr).  

 

2. Obec Letanovce sa zaväzuje zaplatiť celú kúpnu cenu bezhotovostným bankovým 

prevodom na účet Vlasty Havrilovej IBAN: .........................................................do 10 

dní odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k Predmetu kúpy 2. 

 

Článok  3 

 

1. Vlasta Havrilová prehlasuje,  že Predmet kúpy 2 jej nie sú známe žiadne závady, na 

ktoré by mala osobitne Obec Letanovce upozorniť, že na Predmete kúpy 2 neviaznu 

žiadne ťarchy, dlhy, vecné bremená, záväzky, príp. iné zabezpečovacie práva tretích 

osôb, ktoré by obmedzovali jej vlastnícke právo, že na Predmet kúpy 2 neboli uplatnené 

žiadne nároky podľa osobitných právnych predpisov, Predmet kúpy 2 nie je predmetom 

súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného a ani iné konania, že jej 
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vlastníctvo nie je nijako ovplyvnené žiadnou dohodou s treťou stranou a Predmet kúpy 

2 je spôsobilý na riadne užívanie za účelom jeho podstaty.  

 

2. Obec Letanovce prehlasuje, že je jej stav Predmetu kúpy 2 dobre známy oboznámením 

sa obhliadkou na mieste samom a v tomto stave Predmet kúpy 2 v zmysle dohody 

obsiahnutej v tejto zmluve nadobúda. 

 

3. V prípade, ak by sa niektoré z prehlásení Vlasty Havrilovej alebo Obce Letanovce , 

uvedených v tomto článku zmluvy, ukázalo ako nepravdivé, je druhá zmluvná strana 

oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od tejto zmluvy má Obec 

Letanovce tiež v prípade, ak by sa po podpise tejto zmluvy, a to z dôvodov 

zapríčinených Vlastou Havrilovou, stal Predmet kúpy 2 predmetom súdneho, 

exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo iného obdobného konania, alebo 

ak by k Predmetu kúpy 2 po podpise tejto zmluvy vzniklo právo tretej osoby v rozpore s 

touto zmluvou, ako aj v prípade, ak by k Predmetu kúpy 2, a to z dôvodov 

zapríčinených Vlastou Havrilovou, bola v budúcnosti právoplatne vyslovená vo vzťahu 

k tretej osobe (veriteľovi) neúčinnosť prevodu uskutočneného touto zmluvou z titulu 

odporovateľnosti právnych úkonov podľa § 42a a nasl. Občianskeho zákonníka. 

 

Článok  4 
 

1. Obec Letanovce nadobudne vlastnícke právo k Predmetu kúpy 2 dňom povolenia vkladu 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností Okresným úradom Spišská Nová Ves, 

katastrálny odbor. Návrh na vklad vlastníckeho práva podá Obec Letanovce po podpise 

tejto zmluvy. Náklady spojené s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva do 

katastra hradí Obec Letanovce.  

 

2. Dňom nadobudnutia vlastníckeho práva Obce Letanovce k Predmetu kúpy 2 sa Predmet 

kúpy 2 považuje za riadne odovzdaný. 

 

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že do povolenia vkladu vlastníckeho práva Obce 

Letanovce do katastra nehnuteľností sú účastníci tejto zmluvy v plnom rozsahu viazaní 

v tejto zmluve prejavenou vôľou  a svojimi podpismi na tejto zmluve. 

 

4. V prípade, že sa prevod Predmetu kúpy 2 podľa tejto zmluvy po nadobudnutí jej 

právoplatnosti neuskutoční (zmarí) z dôvodov na strane Vlasty Havrilovej alebo Obce 

Letanovce, alebo v katastrálnom konaní dôjde k zamietnutiu vykonania vkladu 

vlastníctva k Predmetu kúpy 2 v prospech Obce Letanovce pre  právne vady zistené 

v konaní o povolenie vkladu a spočívajúce na touto zmluvou prevádzanom Predmete 

kúpy 2, pre ktoré nie je možné prevod Predmetu kúpy 2 vykonať, sú Vlasta Havrilová, 

ako aj Obec Letanovce, oprávnení od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

5. V prípade, ak Vlasta Havrilová alebo Obec Letanovce odstúpia od tejto zmluvy z 

dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo z dôvodov vyplývajúcich z platných právnych 

predpisov, zrušuje sa táto zmluva od začiatku a zmluvné strany sú povinné vydať si 

navzájom všetky plnenia, ktoré si na základe tejto zmluvy poskytli. Vlasta Havrilová je 

v takomto prípade najmä povinná bezodkladne, najneskôr však do 3 dní, vrátiť Obci 

Letanovce prijatú kúpnu cenu a Obec Letanovce je povinná v tejto lehote Predmet kúpy 

2 odovzdať Vlaste Havrilovej. V prípade ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde  až po 

prevode vlastníckeho práva k Predmetu kúpy 2, zaväzujú  sa Vlasta Havrilová a Obec 
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Letanovce bezodkladne po odstúpení od zmluvy vykonať všetky úkonu potrebné k 

spätnému prevodu vlastníctva na Vlastu Havrilovú; náklady s tým spojené sa zaväzuje 

uhradiť tá strana, ktorej porušenie povinností bolo dôvodom na odstúpenie od zmluvy.  

 

 

Šiesta časť 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Helena Vernarská, Jozef Vernarský a Vlasta Havrilová podpisom tejto zmluvy 

splnomocňujú Obec Letanovce, aby ich zastupovala v konaní pred Okresným úradom 

Spišská Nová Ves, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva z tejto 

zmluvy, a to vrátane spísania a podania návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra, 

oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, podanie oznámenia o zmene údajov 

zapísaných v katastri, vykonania opráv zrejmých chýb v písaní formou dodatku k 

zmluve vrátane jeho podpísania, na prijímanie doručovaných písomností, na podávanie 

návrhov, podaní, vyjadrení, opravných prostriedkov, vzdávanie sa ich. Obec Letanovce 

je oprávnená poveriť vykonaním úkonov, ktoré sú obsahom udeleného splnomocnenia, 

tretie osoby. Obec Letanovce udelené plnomocenstvo prijíma, čo potvrdzuje svojim 

podpisom na tejto zmluve. 

 

2. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, ostávajú na ďalej 

zachovaná účinky tejto zmluvy k tým zmluvným stranám, ako aj k nehnuteľnostiam 

uvedeným v tejto zmluve, ktoré nie sú takýmto odstúpením dotknuté. V prípade, ak sa 

odstúpenie od zmluvy dotýka niektorej z nehnuteľností uvedených v štvrtej alebo piatej 

časti tejto zmluvy, vzťahujú sa účinky odstúpenie na všetky nehnuteľnosti uvedené vo 

štvrtej a zároveň aj piatej časti tejto zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak v lehote 90 dní odo dňa podpisu tejto 

zmluvy nedôjde k povoleniu vkladu vlastníckeho práva v zmysle tejto zmluvy, je 

ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

4. Táto zmluva je uzatvorená v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce Letanovce. 

 

5. V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, 

zmluvné strany súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu v akom sú 

uvedené v tejto zmluve, výhradne pre potreby dosiahnutia predmetu tejto zmluvy. 

 

6. Zmluva sa vyhotovuje v 6 vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie obdrží každá z 

zmluvných strán a dve vyhotovenia budú tvoriť prílohu návrhu na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností. 

 

5. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu možno len na základe písomných dodatkov. 

 

6. Písomnosti doručované medzi stranami budú doručované na adresy, ktoré strany uviedli 

v označení zmluvných strán v tejto zmluve, pokiaľ niektorá zo strán neoznámi druhej 

zmluvnej strane inú adresu na doručovanie. Zásielka sa považuje za doručenú dňom jej 

prevzatia adresátom. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade jej neprevzatia 

adresátom v úložnej lehote, alebo jej nedoručenia z dôvodu neznámej adresy alebo v 
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prípade odmietnutia prevzatia zásielky adresátom; v takýchto prípadoch sa za deň 

doručenia považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že ako účastníci tejto zmluvy sú oprávnení s predmetom 

zmluvy nakladať a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Právny úkon je urobený 

v predpísanej forme, zmluva bola spísaná podľa ich skutočnej a vážnej vôle a na 

základe pravdivých údajov. Zmluva bola nimi prečítaná, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Účastníci tejto zmluvy súčasne prehlasujú, že 

táto zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných nápadne nevýhodných podmienok, 

že je pre nich vzájomne výhodná a že pri podpisovaní tejto zmluvy nebol na nich 

vyvíjaný nátlak v žiadnej forme. 

 

 

 

Účastník 1:      Účastník 2: 
 

V Letanovciach     V Letanovciach 

 

Dňa  19.05.2021     dňa 19.05.2021 

 

…………………..     ………………….. 

Obec Letanovce     Helena Vernarská 

zast. 

Slavomír Zahornadský, starosta 

 

 

 

Účastník 3:      Účastník 4: 
 

V Letanovciach              V Letanovciach 

 

Dňa 19.05.2021     dňa 21.5.2021 

 

…………………..     ………………….. 

Jozef Vernarský     Ing. Vlasta Havrilová   
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