
Darovacia zmluva
č. 45/maj/2017

uzatvorená podľa § 628 a nasled. Občianskeho zákonníka

Darca :

                        ( ďalej  len „darca“ )
                         
a

Obdarovaný : Mesto   Stará   Turá
v zastúpení : Ing. Anna Halinárová, primátorka mesta  
bankové spojenie : číslo účtu 20622 - 202/0200, VÚB a.s., expozitúra Stará Turá 
IČO : 312 002
                                    ( ďalej len  „obdarovaný“ ) 

uzatvárajú vzájomne medzi sebou túto darovaciu zmluvu :

Čl. I.

Darca daruje obdarovanému spoluvlastnícky podiel z nehnuteľnosti v katastrálnom území 
Stará Turá:   
                                                                     
-  pozemok  parc. č. 6403 -  záhrada   o výmere  220 m2 v podiele 8/64

Pozemok parc. č. 6403 je zapísaný na LV č. 8549 ako parcela registra „E“  na darcu pod 
radovým číslom B17 v podiele 8/64.
Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma od darcu do svojho výlučného vlastníctva v podiele 
8/64.                                                                                                                                                                
       

Čl. II.
Darca vyhlasuje , že na nehnuteľnosti, ktorá je predmetom tejto darovacej zmluvy, neviaznu 
žiadne ťarchy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.                                                          
                     

Čl. III.
Obdarovaný prehlasuje, že je mu známy stav darovanej nehnuteľnosti a v takomto stave ju 
prijíma  a nevyhradzuje si na nej žiadne úpravy.

Čl. IV.
Vlastnícke právo k nehnuteľnosti opísanej v čl. I  tejto darovacej zmluvy  nadobudne
obdarovaný dňom povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na 
Okresnom úrade,  katastrálny  odbor Nové Mesto nad Váhom. 



  
Čl. V.

Poplatok za návrh na vklad vo výške 66 € uhradí obdarovaný.

Čl. VI.
1.Zmluva bola vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dva 
rovnopisy sú určené pre Okresný  úrad, katastrálny odbor Nové Mesto nad Váhom , jeden 
rovnopis je určený pre darcu a dva pre obdarovaného.
2.Práva a povinnosti zmluvných strán v zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky.
3.Darca zároveň splnomocňuje obdarovaného, aby ho zastupoval na Okresnom úrade , 
katastrálnom odbore Nové Mesto nad Váhom v prípade, ak bude potrebné v tejto zmluve 
opraviť prípadné chyby v písaní, počítaní, alebo iné zrejmé nesprávnosti.

Čl. VII.
1. Účastníci tejto darovacej zmluvy zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním 
prečítali a jej obsahu porozumeli, že zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní, 
podľa ich práva a slobodnej vôle, nie však v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných 
podmienok, a že zmluvné prejavy sú určité, zrozumiteľné, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
Zmluvné strany prehlasujú, že nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
neplatnosť zmluvy, zmluvu urobiť neúčinnou voči tretím osobám a zmariť jej účel.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
nastáva  v súlade  s  § 47a, odst.1  Občianskeho zákonníka, s poukazom na § 5a,  zákona č. 
211/2000 Z. z., nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. Zmluva nadobudne vecno právne 
účinky dňom vydania rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností na Okresnom 
úrade,  katastrálnom odbore Nové Mesto nad Váhom.
3. Zmluva bola zverejnená na webovej stránke mesta Stará Turá dňa : 

V Starej Turej, dňa .................  

   
                    Darca :              Obdarovaný:

––––––––––––––––––––––––––––––                                     –––––––––––––––––––––––––
              Jana Krnáčová                                                                   Ing. Anna Halinárová,  
                                                                                                            primátorka mesta




