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Darovacia zmluva 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

 
 
Darca:   
Meno a priezvisko:   Ing. Helena  Brezíková, rodená Kučerová 
Bytom:   Zvolenská 3/19, 949 01 Nitra 
Dátum narodenia:   1.8.1954 
Rod. č.:   545801/0789 
Č. OP:    HM 938 458 
Štátne občianstvo:       občan SR 
(ďalej ako „darca“) 

  
a 
 
Obdarovaný:   
Názov:   Obec Pusté Sady  
Sídlo:   Hlavná ul. 131, 925 54 Pusté Sady 
IČO:   800295 
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Nemeček – starosta obce 
(ďalej ako „obdarovaný“) 
 
(spolu aj ako „zmluvné strany“ ) 
 
 uzatvárajú túto darovaciu zmluvu: 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenia 

1. Darca je výlučným vlastníkom  nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v katastrálnom území 
Pusté Sady, obec Pusté Sady, okres Galanta a je zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom 
Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1333, a to: pozemku - 
parcela registra „E“, parcelné číslo: 1055/2 o výmere 35 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie v spoluvlastníckom podiele  1/1  (ďalej len „predmet 
darovania“). 

2. V súlade s § 3 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2013 zo dňa 3.12.2013 – 
Zásady hospodárenia s majetkom obce Pusté Sady schválilo obecné zastupiteľstvo obce 
Pusté Sady uznesením č. B/39/2019 zo dňa 10.12.2019 nadobudnutie predmetu darovania 
do vlastníctva obce. 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom zmluvy je záväzok darcu bezodplatne previesť predmet darovania do 

výlučného vlastníctva obdarovaného a záväzok obdarovaného prijať predmet darovania 
do svojho výlučného vlastníctva.   

2. Zmluvné strany sa dohodli, že darca,  ako  vlastník, na základe tejto zmluvy bezodplatne 
prenecháva (daruje) obdarovanému do jeho výlučného vlastníctva predmet daru, 
špecifikovaný v čl.  I tejto zmluvy, a to v celom rozsahu. 

3. Obdarovaný predmet darovania, špecifikovaný v čl. I. tejto zmluvy prijíma do svojho 
výlučného vlastníctva. 
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Čl. III. 
Nadobudnutie vlastníctva  

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti prechádza na 
obdarovaného až  dňom  právoplatnosti  rozhodnutia  Okresného úradu v Galante, 
katastrálny odbor,  o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

2. Podľa tejto zmluvy sa vykoná vklad vlastníckeho práva k prevádzanej nehnuteľnosti na    
Okresnom úrade v Galante, katastrálny odbor  na obdarovaného. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech 
obdarovaného na základe tejto zmluvy podá na Okresný úrad v Galante, katastrálny 
odbor, obdarovaný do 10 dní od podpisu tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že obdarovaný uhradí správny poplatok za návrh 
na povolenie vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a  náklady na overenie podpisu 
darcu tejto zmluvy.  

 
Čl. IV 

Vyhlásenia a záväzky 
Obdarovaný   vyhlasuje,  že    pozná  stav  prevádzanej  nehnuteľnosti   tak   právny,   ako i 
stav v prírode a  v tomto stave bez výhrad nehnuteľnosť prijíma do vlastníctva. 
 

Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

1. Právne  vzťahy  touto  zmluvou  neupravené sa riadia príslušnými  ustanoveniami zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.   

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a stáva sa účinnou 
nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle obdarovaného. Povinnosť zmluvu 
zverejniť vyplýva z ustanovenia §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v platnom znení. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, sú oprávnené 
s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné, vážne a 
určité, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej 
forme.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite a 
zrozumiteľne, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju 
podpisujú. 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jednom dostane každá zo 
zmluvných strán a dve vyhotovenia sú určené na účel vkladu. 

 
 
V Pustých Sadoch dňa 27.10.2021 
 
 
               Darca:                     Obdarovaný: 

 
 
 
     ..........................................                                                ........................................... 

               Ing. Helena Brezíková             obec Pusté Sady 
    Ing. Tomáš Nemeček, starosta    

  


