
Darovacia zmluva 
(podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka) 

 

Zmluvné strany: 

             Obdarovaný: 

 

           Právnická osoba:   Obec Záhorce, 

           prostredníctvom:           PaedDr. Branislav Kázmer, starosta obce, 

           IČO:    00319694 

           DIČ:                            2021243323 

           sídlo:    Krtíšska 173/98, 991 06 Želovce 

           telef. kontakt:   0918 438 870 

           e-mail:                            starosta@zahorce.sk 

              

              ďalej aj ako „obdarovaný“ 

 

             a 

 

            Darca: 

    Meno a priezvisko :         Jašureková Anna,  

    rodné priezvisko :            Balážová 

    Dátum narodenia :           xxx 

    Rodné číslo :                    

    Trvale bytom :                 xxx, 

    Štátne občianstvo:         Slovenská republika 

   

      ďalej aj ako „darca“ 

 

ďalej spolu aj ako: „účastníci zmluvy“ alebo: „zmluvné strany“ 

 

Vyššie uvedení účastníci zmluvného vzťahu prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony 

a uzavierajú podľa § 628 Občianskeho zákonníka túto darovaciu zmluvu (ďalej len „zmluva“). 

 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 

1.1 Darca  je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Veľký Krtíš, obec Záhorce 

a kat. územie Záhorce, zapísané na Okresnom úrade Veľký Krtíš - katastrálny odbor na : 

 

- LV č. 1044 nasledovne: 

 

Časť A: Majetková podstata: 

 

PARCELA registra „E“ evidované na katastrálnej mape 

       Parcelné číslo   Výmera v m2    Druh pozemku 

96/12                                  66    zastavaná plocha nádvorie 

       



Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby: 

 

      vlastník (darca): Jašureková Anna r. Balážová :         ideálny spoluvlastnícky podiel: 

1/2-iny. 

          

       Časť C: Ťarchy: Bez zápisu. 

       Iné údaje:      Bez zápisu. 

       Poznámka:    Bez zápisu. 

 

- LV č. 965 nasledovne: 

 

Časť A: Majetková podstata: 

 

PARCELA registra „E“ evidované na katastrálnej mape 

       Parcelné číslo   Výmera v m2    Druh pozemku 

651/3                            10628    TTP 

653/2                            10188    TTP 

654/2                            41880    TTP 

655/2                              7103    TTP 

655/4                            12344    TTP 

656                               45459    TTP 

657/1                            27917    TTP 

657/3                              3899    TTP 

      Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby: 

 

      vlastník (darca): Jašureková Anna r. Balážová :     ideálny spoluvlastnícky podiel: 

79/6096-iny. 

          

       Časť C: Ťarchy: Bez zápisu. 

       Iné údaje:      Bez zápisu. 

       Poznámka:    Bez zápisu. 

 

(ďalej aj ako „nehnuteľnosti“). 

 

(ďalej v gramatickom tvare „Predmet darovania“)  

 

Čl. 2 

Predmet zmluvy 

2.1.    Predmet tejto zmluvy tvorí darovanie nehnuteľností v príslušnom spoluvlastníckom 

podiele uvedených v čl. 1 bod 1.1 tejto zmluvy. 

 

2.2.    Darca touto zmluvou  prejavuje vôľu darovať nehnuteľnosti  špecifikované v článku 1 

bod 1.1 tejto zmluvy vrátane všetkých jej súčastí obdarovanému do  jeho vlastníctva 

v príslušnom spoluvlastníckom podiele.  

2.3.    Obdarovaný prejavuje vôľu prijať a nadobudnúť predmet darovania špecifikovaný 

v článku 1 bod 1.1 tejto zmluvy vrátane všetkých jeho súčastí do svojho vlastníctva 

v príslušnom spoluvlastníckom podiele. Obdarovaný tento dar s vďakou prijíma. 



                                                                  Čl. 3 

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán  

3.1. Obdarovanému vznikne právo užívať predmet darovania okamihom nadobudnutia jeho 

vlastníctva, vtedy zároveň prejde na obdarovaného aj nebezpečenstvo škody na predmete 

darovania, či jeho znehodnotenia, alebo zničenia. 

 

 

Čl. 4 

Vyhlásenia darcu a obdarovaného 

4.1.    Darca vyhlasuje, že na dare, ktorý je špecifikovaný v článku 1 bod 1.1 tejto zmluvy 

a predstavuje predmet darovania, neviaznu žiadne dlhy, ťarchy, práva tretích osôb, alebo iné 

povinnosti, ktoré by bránili dar riadne užívať. Darca prehlasuje, že je oprávnený s predmetom 

darovania voľne nakladať a prevádzať jeho vlastníctvo na tretie osoby. Darca prehlasuje, že ako 

povinný spoluvlastník si splnil povinnosť podľa § 140 Občianskeho zákonníka ponúknuť celý 

podiel, ktorý zamýšľal previesť  oprávneným spoluvlastníkom. Darca prehlasuje, že zodpovedá 

za škodu vzniknutú obdarovanému v dôsledku nesplnenia povinnosti podľa § 140 Občianskeho 

zákonníka zo strany darcu. 

4.2    Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne skutočnosti, brániace obdarovanému 

v riadnom užívaní darovanej nehnuteľnosti. 

4.3.     Obdarovaný vyhlasuje, že je mu dobre známy stav darovanej nehnuteľnosti.  

4.4.     Obdarovaný  si je vedomý toho,  že  darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak by sa 

obdarovaný správal k  darcovi alebo k členom jeho rodiny tak, že by tým hrubo porušoval dobré 

mravy.  

 

Čl. 5 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

5.1. Právne účinky vkladu vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy (okamih nadobudnutia 

vlastníctva predmetu darovania obdarovaným) nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia 

katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech obdarovaného. 

 

5.2. Vlastnícke právo k predmetu darovania uvedenému v tejto zmluve prechádza na 

obdarovaného právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu vlastníckeho práva vydaného 

príslušným okresným úradom, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 162/1995 Z.z. v znení 

neskorších predpisov. 

5.3. Darca sa zaväzuje  odovzdať a obdarovaný sa  zaväzuje  prevziať Predmet darovania a to 

so všetkými súčasťami a príslušenstvom. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

6.1.    Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie je pre darcu, 

jeden pre obdarovaného, a ostatné sú určené pre príslušný Okresný úrad, odbor katastra. 



6.2.    Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky a náklady  súvisiace s touto zmluvou, 

najmä správne poplatky za vklad vlastníckeho práva znáša darca. 

6.3.    Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka 

v nadväznosti na zák. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.  

6.4.    Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

6.5.    Zmluvné  strany sa  dohodli, že  návrh na  vklad vlastníckeho  práva k  Predmetu  zmluvy 

do katastra nehnuteľností podá obdarovaný. 

6.6.     Ak príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor návrh na vklad vlastníckeho práva k 

predmetu tejto zmluvy právoplatne zamietne alebo k prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho 

za podmienok uvedených v tejto zmluve z akéhokoľvek iného dôvodu nedôjde, účastníci sa 

zaväzujú vykonať neodkladne všetky úkony potrebné k tomu, aby chyby tohto prevodu, resp. 

tejto zmluvy boli odstránené a následne vklad povolený.  

6.7.    Táto zmluva sa spravuje príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zák. 

40/1964 Zb.) v znení neskorších predpisov a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmeny 

a doplnky tejto  zmluvy možno vykonať len písomnou formou dodatkov po dohode  zmluvných 

strán.  

 

V Prievidzi, dňa .......................                      V Záhorciach, dňa ....................... 

 Za obdarovaného:                                                                Za darcu: 

                                                                                              Obec Záhorce  

 

 

                                                                                                                                                       

      

....................................................                                       ............................................................ 

  Jašureková Anna, r. Balážová                                        PaedDr. Branislav Kázmer 

starosta  

 

 

 


