
DAROVACIA ZMLUVA 
č. 11367/2011 

 
uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. občianskeho zákonníka  
 
Zmluvné strany: 
 
darca č. 1: Jaroslav Vlachovský, rod. Vlachovský  
  trvale bytom:   
  dátum narodenia:  
  rodné číslo:   
 
/ďalej len ako „darca č. 1“/ 
 
darca č. 2: Dáša Kubicová, rod. Vlachovská 
  trvale bytom:   
  dátum narodenia:  
  rodné číslo:   
 
/ďalej len ako „darca č. 2“/ 
 
a 
 
obdarovaný: Mesto Krupina 
  zastúpené:  Ing. Radoslavom Vazanom – primátorom mesta 
  sídlo:   Svätotrojičné nám. 4/4, 963 01  Krupina 
  IČO:   00 320 056 
  DIČ:   2021152540 
 
/ďalej len „obdarovaný“/  
 
sa dohodli na uzatvorení tejto darovacej zmluvy: 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom darovacej zmluvy je nehnuteľnosť v podielovom vlastníctve daru 1 a darcu 2, 
parcela registra E  č. 8130/1 o výmere 1.298 m2, druh pozemku orná pôda, ktorá je evidovaná 
na Katastrálnom úrade Banská Bystrica, Správa katastra Krupina, v katastrálnom území 
Krupina, na LV č. 6196. 

 
Článok II 
Darovanie 

 
1) Darca č. 1 daruje ½  nehnuteľnosti špecifikovanú v článku I. tejto darovacej zmluvy, 

tak ako ju vlastní Mestu Krupina. Mesto Krupina ako obdarovaný tento dar prijíma. 
2) Darca č. 2 daruje ½ nehnuteľnosti špecifikovanú v článku I. tejto darovacej zmluvy, 

tak ako ju vlastní Mestu Krupina. Mesto Krupina ako obdarovaný tento dar prijíma. 
3) Darovanie je v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 



Článok III 
Právne záruky 

 
Darca č. 1 a darca č. 2 sa zaručujú že: 

1) Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom zmluvy sa nachádza v ich podielovom 
spoluvlastníctve, každého v ½ v pomere k celku. 

2) Na nehnuteľnosť neviaznu žiadne ťarchy, záložné práva, akékoľvek práva tretích 
osôb, nie sú a nebudú urobené žiadne opatrenia a kroky zo strany darcu č. 1 a darcu 
č.2 k zriadeniu takýchto práv k nehnuteľnostiam. 

3) Na nehnuteľnosť neboli uplatnené žiadne nároky podľa osobitných právnych 
predpisov. 

 
Článok IV 

Nadobudnutie vlastníctva 
 

1) Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech 
obdarovaného na základe tejto zmluvy podá na Katastrálnom úrade v Banskej 
Bystrici, Správe katastra Krupina, bezprostredne po podpise zmluvy obdarovaný. 

2) Úhradu správneho poplatku súvisiaceho s podaním návrhu v celkovej výške znáša 
obdarovaný. 

3) Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými 
prejavmi viazané až do rozhodnutia Správou katastra Krupina o povolení alebo 
zamietnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

4) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia, účinnosť deň nasledujúci po dni 
zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. Zmluva nadobúda vecnoprávne 
účinky dňom jej vkladu do katastra nehnuteľností vedeného Katastrálnym úradom 
v Banskej Bystrici, Správou katastra Krupina. 

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Účastníci tejto zmluvy potvrdzujú, že sú oprávnení s jej predmetom disponovať bez 
obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme, prejavy vôle sú 
hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená. 

2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

3) Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Dve vyhotovenia zmluvy sú 
prílohou návrhu na vklad do katastra, dve vyhotovenia pre obdarovaného a pre 
každého darcu po jednom vyhotovení.  

4) Táto zmluva môže byť  zmenená a doplnená formou písomného dodatku k nej, 
podpísaným obidvoma zmluvnými stranami. 




	Snímok 1

