Darovacia zmluva
podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
Čl.1.
Darca:
Meno, priezvisko:
Trvalý pobyt:
Rodné číslo:

Juraj Berila, rod. Berila
Lesné 24, 071 01 Michalovce
530907/303

Narodený:
07.09.1953
Št. príslušnosť:
SR
v ďalšom texte len „darca“
a
Obdarovaný:
Názov:
Obec Lesné
Sídlo:
Lesné 81, 071 01 Michalovce
IČO:
00325431
Zástúpená:
Peter Bobík, starosta
Št. príslušnosť:
SR
v ďalšom texte len „obdarovaný“

Čl. II.
1.

Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti na základe Osvedčenia o dedičstve zo

dňa 18.10.2010 v podiele 1/1, ktorá je v súčasnosti zapísaná na LV č. 480 k. ú. Lesné
a ide o túto nehnuteľnosť :
Parcela registra "E" evidované na katastrálnej mape
- parc. č. 533/4 orná pôda o výmere 307 m2
2.

Darca daruje nehnuteľnosť špecifikovaných v čl. 2 bod 1 tejto zmluvy do výlučného

vlastníctva a obdarovaný tento dar prijíma.
3.

Darca oboznámil obdarovaného so stavom nehnuteľnosti.
Čl. III

1.
Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech
obdarovaného na základe tejto zmluvy podá na Okresný úrad Michalovce, katastrálny odbor
po podpísaní zmluvy obdarovaný.
2.
Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými
prejavmi viazané až do rozhodnutia Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor
o povolení alebo zamietnutí vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

3.
Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k predmetu tejto zmluvy, tak,
ako je definovaný v čl. 2., nadobudne obdarovaný až dňom právoplatného povolenia vkladu
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vedeného Okresný úrad Michalovce, katastrálny
odbor.
4.
Správne poplatky za vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do príslušného katastra
nehnuteľností a notárske poplatky spojené s overovaním podpisov uhradí obdarovaný.
5.
Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že si poskytnú všetku vzájomnú
súčinnosť, ktorá bude potrebná k prevodu vlastníckeho práva.
Čl. IV
1.
Túto zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne písomnými dodatkami
podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
2.
Táto zmluva a zmluvné vzťahy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky,
a to najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

4.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každý
účastník a dve vyhotovenia sa priložia k návrhu na vklad na príslušnú Správu katastra.
5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
na základe slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni či za inak nevýhodných
podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť touto zmluvou viazaní, ju podpisujú.

V Lesnom dňa 19.07.2016

____________________________
Juraj Berila

_____________________________
Obec Lesné
V zastúpení Peter Bobík, starosta

