DAROVACLA ZMLUVA
uzavretá podľa zákona

G~.

40/1964 Zb. (ďalej len Občiansky zákonník), v znení neskoršich
právnych predpisov.
(ďalej len" zmluva ")

medzi zmluvnymi stranami:
meno CI priezvisko:
rodený:
trvalý pobyt:
dátum narodenia:
rodné číslo:
štátna prislušnost':
(ďalejlen

.

Tibol' Kása

"darujúci")
.

(.1

obchodné meno:
sídlo:

Obec }ll/ad
930 1.:/ Mad č.20a

Zastúpenie:

0080020J
Mgr. Gabriel László, lv/BA, starosta obce

tco

(ďalej len "obdal'ovall_íJ")
(darujúci a obdarovany spoločne, ďalej tiež ako" zmluvné strany")

i
:'

>

Zmluvne! strany sa slobodne a vážne dohodli v zmysle ustanovení ,\\' 628 (l nasl. Občianskeho
zákonnika v zneni neskoršich právnych predpisov uzatvoriť tú/o darovaciu zmluvu za
nasledovných podmienok:

Čl. J.
Predmet darovania

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je darovanie, resp. prevod:
nehnuteľnosti, a to parcely registra" C" evidované na katastrálnej mape, katastrálne
územie Mad, ohec Mad, okres Dunajská Streda, zapísané na L V č. 1222 vedenom
Okresnym úradom Dunajská Streda. Katastrálnym odborom, vo výlučnom vlastníctve
darujúceho v podiele l íl k ce/ku:
parcela č. 508/4 - orná pôda o výmere 23179 m2
parcela č. 508/8 -- ostatná plocha o vymere 27 J m2
(v ďalšom tiež ako " nehnuteľnosti ").

Čl. II.
Prejavy vôle
l.) Darujúci daruje obdarovanému nehnuteľnosti, uvedené v článku I. tejto zmluvy zo svojho
vylučného vlastníctva v podiele 1/1 k celku do jeho vylučného vlastníctva v podiele 1/1 k
celku.

2.) Obdarovany darované nehnuteľnosti, uvedené v dánku 1. tejto zmluvy s vďakou prijíma.

ČI. III.
Práva a povinnosti zmluvnych strán
l)

Darujúci vyhlasuje a zodpovedá za to, že nehnuteľnosti sú v čase podpisu tejto zmluvy
v jeho vylučnom vlastnictve. tieto nemajú žiadne vady, najmä právne, nie sú zaťažené
žiadnymi vecnými bremenami, ani inými dlhmi, záložnymi právami a ťarchami.

2)

Darujúci ďalej vyhlasuje, že nie je vedeny žiadny súdny .\P01' ani správne, exekučné,
daňové konanie ohľadne nehnuteľností a rovnako nie je žiadna okolnosť vedúca k začati u
tvchto konaní. Darujúci ubezpečuje obdarovaného, že má výlučné a ničim neobmedzené
právo darovať nehnuteľnosti podľa podmienok tejto zmluvy a potvrdzuje, že neudelil
žiadne splnomocnenie ani mandát tretej osobe k akémukoľvek nakladaniu so svojimi
právami k nehnuteľnostiam. Darujúci prehlasuje, ie uzavretím tejto zmluvy nedošlo, ani
nedôjde k porušeniu žiadneho právneho predpisu, rozhodnutia, príkazu súdneho,
správneho alebo iného orgánu, ani žiadnych zmlúv a dohôd, ktorymije darujúci zaviazany.
Darujúci sa zaväzuje, že od podpísania tejto zmluvy sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by
mohlo viesť ku vzniku alebo zriadeniu akýchkoľvek práv tretích osôb k nehnuteľnostiam.

3)

Obdarovany vyhlasuje, že dobre pozná stav darovanych nehnuteľností.

-t)

Ak sa obdarovaný správa lc darujúcemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo poruši
dobré mravy, darujúci sa môže domáhať vrátenia daru.

5)

Výdavky spojené s konaním povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
platí podľa dohody zmluvných strán obdarovany.

Čl. IV.
Nadobúdanie vlastníctva
Vlastnícke právo k darovanym nehnuteľnostiam prechádza na obdarovaného dňom povolenia
vkladu vlastnickeho práva do katastra nehnuteľností, uvedeným dňom prechádza na neho
nebezpečenstvo
zničenia a poškodenia nehnuteľnosti ako (4 povinnosť znášať dane
s vlastnictvoin nehnuteľnosti spojené. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude
podpisany všetkymi účastnikmi zmluvy a osobne podaný do 7 dní odo di1a podpísania tejto
zmluvy.

Čl. V:
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvné prejavy sú
dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná vôľa nie je obmedzená, ie zmluve porozumeli,
::l" text zmluvyje jasnym íl zrozumiteľnym vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle,
:e zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo
zmluvnych strán, právny úkon je urobený v predpisanejforme, zmluvu prečítali a na znak
súhlasu s obsahom zmluvy vlastnoručne podpísali.
~ / Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú prlslušnymi
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznymi predpismi
platnymi na území Slovenskej republiky
,: I

Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v pisomnej forme a s podpismi oboch
zmluvnych strán na tej istej listine.
sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto
(asti :::fIII1l\~\'. Zmluvné strany sú povinné v tomto
prípade nahradiť neplatné ustanovenie 110\,)ím ustanovenim. ktoré v čo najväčšej miere
zodpovedá účelu neplatného ustanovenia.

- i Ak

skutočnosť vplyv na platnost' zostávajúcej

,~.) Táto zmluvo obsahuje dôverné informácie a osobné údaje v zmysle zákona Č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov. Zmluvné strany sú povinné nakladať s OSObll.)lIIÚ údajmi v zmysle
ustanovení tohto zákona a použiť ich iba pre účely stanovené touto zmluvou,
h.1

Zmluvné strany si navzájom dávajú súhlas so spracovaním ich osobnych údajov uvedených v tejto
zmluve l' zmysle zákona Č. 18/1018 Z. z. () ochrane osobnych údajov v zneni neskoršich predpisov. CI
/0 IIa účely evidovania, predloženia prislušnym orgánom a organizáciám, ktoré budú o tejto zmluve
a /10 základe tejto zmluvy rozhodovať alebo overovať je) údaje. Pri spisani tejto zmluvy boli
použité tieto osobné údaje: meno. priezvisko. rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné ČÍslo,
trvalé bydlisko, štátna prislušnosť. Súhlas .If! vvj« Irell.\~ podpismi zmluvnych strán na tejto zmluve.
Táto zmluva bola vyhotovená \' štyroch rovno] iso ch. pričom každý z nich má platnosť

originálu. 2 vyhotovenia slÍ určené pre potrebv J rislušného okresného úradu na konanie
o návrhu na vklad vlastníckeho práva podľc. i. ":0 zmluvy (l po jednom vyhotovení obdrži
každ): účastnik zmluvy.
-.) Táto zmluva bola vyhotovená l' styroch i'O\'//Oj'I.' ,!', :.,,;: mi k,,=(ž\~ :: nich má platnost' originálu. ]
vyhotovenia sú určené pre potrebv prislusného ... , :;,';L ú/\,.I11 IIa konanie o návrhu na vklad
vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy cl po) rdn, ,;; ':. ', : ~,I): "J,lr:::í každá zmluvná strana..
~.) Táto zmluva je platná dlÍol/I jr!..i po.ipis..
vlastnickeho práva do katastra nehnuteľnost . '.

: . .\fude, dňa 0-1.12.2020
I

Darujúci:
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osta obet!

