Darovacia zmluva
uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov, medzi zmluvnými stranami:

Darca:
Emil Dobrotka rod. Sekot dátum nar.: 12.07.1968 rod.číslo: 680712/6920 trvale bytom: Púpavová
683/28, 841 04 Bratislava (ďalej len darca)
a
Obdarovaný:
Obec Dražkovce zastúpená Vierou Šalagovou, starostkou obce so sídlom: 038 02 Dražkovce 45, IČO:
00316628 ( ďalej len obdarovaný)
Článok I.
Darca je výlučný vlastník, v podiele 1/1, pozemku, parcela KN-C č. 428/14, vodná plocha o výmere
55 m2 , ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti na Správe katastra Martin na liste vlastníctva č. 621
pre katastrálne územie Dražkovce, obec Dražkovce, okres Martin.

Článok II.
1. Darca touto darovacou zmluvou daruje a odovzdáva obdarovanému parcelu KN-C č.428/14
vodná plocha o výmere 55 m2
2. Obdarovaný tento dar prijíma a preberá do svojho výlučného vlastníctva.

Článok III.
1. Dôvodom darovania pozemku citovaného v Čl.II, ods.1 je spoločný záujem darcu a
obdarovaného na realizácii IBV.
2. Pozemok, ktorý je obsahom Čl. II tejto zmluvy, bude použitý na vybudovanie komunikácie.
3. Darca prehlasuje, že darovaná nehnuteľnosť nie je predmetom nájomného alebo iného práva
tretej osoby, ktoré by ju oprávňovalo darovanú nehnuteľnosť alebo jej časti akokoľvek
užívať. Darca sa zároveň zaväzuje, že neumožní žiadnej tretej osobe takéto právo
nadobudnúť.
4. Darca prehlasuje, že na darovanej nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremeno, ani
iné právne povinnosti.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky za overovanie podpisov na zmluvách a správny
poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností uhradí
obdarovaný.

Článok IV.
1. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli v rámci zmluvnej voľnosti nakladať s
predmetom zmluvy a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že zmluvu uzavreli slobodne a
vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, že zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že zmluvu si riadne prečítali, porozumeli jej
obsahu, čo na znak súhlasu potvrdzujú svojimi podpismi.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že sú svojimi zmluvnými prejavmi viazaní až do povolenia
vkladu vlastníckeho práva Správou katastra Martin.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a právne účinky
vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia Správy katastra Martin o jeho
povolení .

V Dražkovciach, dňa 24.07.2018

Darca:
..............................................
Emil Dobrotka

V Dražkovciach, dňa ...................................

Obdarovaný:
............................................................................
Obec Dražkovce
zastúpená Vierou Šalagovou, starostkou obce

V Dražkovciach, dňa 24.07.2018

Obec Dražkovce, 038 02 Dražkovce 45,
Správa katastra Martin
Severná 15
036 01 Martin

V Dražkovciach, dňa 24.07. 2018

VEC : Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a žiadosť o zápis
parcely KN-C č. 428/14 o výmere 55 m2, do katastra nehnuteľností.

Podpísaný účastník darovacej zmluvy Obec Dražkovce, Dražkovce 45, zastúpená Vierou Šalagovou,
starostkou obce, týmto navrhujeme Správe katastra Martin, aby rozhodla o vklade vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dražkovce takto :

List vlastníctva:
v časti A : parcela KN-C č. 428/14 vodná plocha o výmere 55m2
v časti B : Obec Dražkovce IČO: 00316628 spoluvlastnícky podiel : 1/1
v časti C : bez zmeny

Účastníci zmluvy sú oprávnení s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú dostatočne
zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej
forme.
Navrhujeme, aby Správa katastra Martin vydala rozhodnutie, ktorým vklad povoľuje.

............................................................................
Obec Dražkovce

zastúpená Vierou Šalagovou, starostkou obce

