DAROVACIA ZMLUVA
č. 77/maj/2011
DARCA

: Mária Pišoftová

a
OBDAROVANÝ : Mesto Stará Turá
Zastúpené
: Ing. Jánom Kiššom, primátorom mesta
IČO
: 312 002
Bankové spojenie : VÚB a.s., expozitúra Stará Turá
Číslo účtu
: 20622 – 202/0200
uzatvárajú túto darovaciu zmluvu:

Čl. 1
Predmet zmluvy
1. Darca daruje obdarovanému nehnuteľnosť v katastrálnom území Stará Turá:
- pozemok parc. č. 13566 /2 - zast. plocha o výmere 25 m2
- pozemok parc. č. 13567/6 - záhrada o výmere 2 m2
Pozemok parc. č. 13566/2 bol odčlenený geom. plánom č. 720-149/2011 z pôvodného pozemku
parc. č. 13566 vedeného ako zast. plocha o celkovej výmere 910 m2 , ktorý je zapísaný v registri
parciel „C“ na LV č. 3596 na darcu v podiele 1/1. Pozemok parc. č. 13567/6 bol odčlenený
citovaným geometrickým plánom z pôvodného pozemku parc. č. 13567/2 , ktorý je zapísaný
v registri parciel „C“ na LV č. 3596 ako záhrada o celkovej výmere 855 m2 na darcu v celosti.
2.Obdarovaný nehnuteľnosti opísané v bode 1. od darcu s vďakou prijíma v podiele 1/1.

Čl. 2
Osobitné ustanovenia
1. Darca vyhlasuje, že na darovaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená,
záložné práva, ani iné právne povinnosti, alebo právne vady .
2. Obdarovaný vyhlasuje, že pozná stav darovaných nehnuteľností a nevyhradzuje si na nich
žiadne úpravy.
3. Obdarovaný nadobudne vlastníctvo k nehnuteľnostiam vkladom do katastra nehnuteľností na
Katastrálnom úrade v Trenčíne , Správa katastra Nové Mesto nad Váhom.
4.Táto darovacia zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade s § -om 47a odst. 1
Občianskeho zákonníka. Zmluva nadobudne vecnoprávne účinky dňom vydania rozhodnutia
o povolení vkladu do katastra nehnuteľností na Katastrálnom úrade v Trenčíne, Správa katastra
Nové Mesto nad Váhom.
5. Zmluva bola zverejnená na webovej stránke mesta Stará Turá dňa 12.12.2011
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Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Táto darovacia zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch.
2. Darca zároveň splnomocňuje obdarovaného, aby ho zastupoval na Katastrálnom úrade
v Trenčíne, Správa katastra Nové Mesto nad Váhom v prípade, ak bude v tejto darovacej zmluve
potrebné opraviť prípadné chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti.
3. Na darovaciu zmluvu sa vzťahujú ustanovenia zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola
uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu
rozumejú a na znak súhlasu podpisujú.

V Starej Turej dňa: 02.11. 2011

V Starej Turej dňa 09.12.2011

Darca :

Obdarovaný :

..............................................
Mária Pišoftová

...................................................
Mesto Stará Turá, zastúpené
Ing. Jánom Kiššom,
primátorom mesta
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