
Darovacia zmluva
uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov

Darcovia :

meno, priezvisko a 
rodné priezvisko: 
trvalé bydlisko: 
dátum narodenia: 
rodné číslo: 
štátna príslušnosť: 
(ďalej len „Darca 1“)

meno, priezvisko a 
rodné priezvisko: 
trvalé bydlisko: 
dátum narodenia: 
rodné číslo: 
štátna príslušnosť:

Ida Frťalová, rod. Frťalová
Panenská 25. 811 03 Bratislava, Slovenská republika

občianka Slovenskej republiky

Judita Frťalová, rod. Frťalová
Panenská 25, 811 03 Bratislava, Slovenská republika

$
občianka Slovenskej republiky

(ďalej len „Darca 2“)
(Darca 1, Darca 2 ďalej spolu aj ako „Darca“)

a

Obdarovaný:

Obec Miloslavov
sídlo: Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov
štatutárny zástupca: Milan Baďanský, starosta obce 
IČO: 00304948
DIČ: 2020662182

uzatvárajú túto darovaciu zmluvu

I,

Predmet zmluvy

1. Darcovia sú podielovými spoluvlastníkmi parcely registra „C“, podiely darcov sú 
rovnaké, každý vo výške 1/2, evidovanej na katastrálnej mape, parcelné číslo 170/43 , 
výmera 40345 m2, druh pozemku Orná pôda zapísanej na liste vlastníctva číslo 3124, 
katastrálne územie Miloslavov, Obec Miloslavov, Okres Senec.



2. Za účelom rozdelenia vyššie uvedeného pozemku bol vyhotovený Geometrický plán číslo 
67/2018, vyhotovený dňa 10.5.2018 Ing. Milicou Vaškovou, na základe ktorého boli 
vytvorené pozemky registra „C“ parcelné číslo 170/43 druh pozemku Orná pôda vo 
výmere 34 309 m2, pare. č. 170/67 druh pozemku Orná pôda vo výmere 4 836 m2 a 
pare. č. 170/68 druh pozemku Orná pôda vo výmere 1200 m2.

3. Touto zmluvou darcovia darujú nehnuteľnosť - novovytvorenú pare. č. 170/68 vo výmere 
1200 m2 druh pozemku Orná pôda a obdarovaný s vďakou prijíma túto nehnuteľnosť do 
výlučného vlastníctva podielom 1/1.

II.

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky nadobudnutia vlastníctva k predmetným 
nehnuteľnostiam nastanú až povolením vkladu vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností 
na základe rozhodnutia príslušného Okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva 
a dovtedy sú viazaní svojimi zmluvnými prejavmi a sú povinní si vzájomne poskytnúť 
súčinnosť pri odstraňovaní prípadných nedostatkov vzniknutých pri prevode vlastníckych 
práv.

2. V prípade, ak by Okresný úrad konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam prerušil len z dôvodu nesplnenia podmienok na povolenie vkladu, a ak 
vady sú odstrániteľné, pre takýto prípad sa zmluvné strany zaväzujú bezodkladne odstrániť 
prípadné nedostatky vzniknuté pri prevode vlastníckych práv.

3. Na rozhodovanie sporov, je príslušný súd podľa Civilného sporového poriadku.

III.

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 
podľa §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov. Prenajímateľ vyhlasuje, že zmluvu zverejní na svojom webovom 
sídle - www.miloslavov.sk Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva musí byť 
zverejnená do troch mesiacov od jej uzavretia, inak bude platiť fikcia, že k uzavretiu 
zmluvy nedošlo.

2, Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

IV.

1. Darcovia vyhlasujú, že na predmete zmluvy neviaznu žiadne dlhy, záložné práva, ťarchy, 
ani vecné bremená ani iné právne chyby, ktoré by obdarovaného ako výlučného vlastníka 
a užívateľa, akokoľvek obmedzovali alebo k čomukoľvek zaväzovali.

2. Obdarovaný sa zaväzuje použiť predmet zmluvy len na výstavbu škôlky, školy alebo 
iného školského zariadenia.



3. Obdarovaný berie na vedomie, že darca sa môže domáhať vrátenia daru podľa tejto 
zmluvy, ak obdarovaný použije dar v rozpore s článkom IV. ods. 2 tejto zmluvy, čím 
dôjde vzhľadom k dohodnutému použitiu predmetu zmluvy k hrubému porušeniu 
dobrých mravov.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu a významu tejto zmluvy porozumeli, túto uzavreli 
slobodne a vážne, zmluva nebola uzavretá v núdzi za nápadne nevýhodných podmienok, 
a na znak súhlasu túto zmluvu podpisujú.

5. Darovacia zmluva bude vyhovená v 5 rovnopisoch, z ktorých budú 2 určené pre Okresný 
úrad Senec - katastrálny odbor a po jednej zmluve pre darcov a obdarovaného.

6. Vzájomné vzťahy zmluvných strán sa spravujú touto zmluvou a v neupravených otázkach 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ustanovenia tejto zmluvy sa môžu meniť 
dodatkom uzavretým v písomnej forme na základe dohody zmluvných strán. Zmluva 
nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle budúceho obdarovaného.

V Miloslavove

dňa

Darca 1. Obdarovaný:

Darca 2:

Ida Frťalová za obec Miloslavov• ■ X af'Milan Baďaíiskv. starosta obce

Judita Frťalová


