
DAROVACIA   ZMLUVA 
 

uzavretá podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka spísaná  dňa 20.10.2014 v kancelárii  Obecného   

                                                 úradu v Červenici pri Sabinove  č.  122 
 
 
Darca:              1.  rade :  MIKITA Michal,  rod. Mikita,  nar. ...................... 
                         r. č. .......................,  občan SR  
                         bytom: Murgašova 249/4, Sabinov, 083 01, SR 
                                                                                          v ďalšom  texte „darca v 1. rade“ 

 
                        2.  rade :  VRABEĽ Peter,  rod. Vrabeľ,  nar. ............................ 
                         r. č. .....................,  občan SR  
                         bytom: Dubovica č. 74 
                                                                                                                 v ďalšom  texte „darca v 2. rade“ 

 
   

Obdarovaný:    OBEC   Červenica pri Sabinove  
                          IČO: 00326925, č. 122,  082 56 Pečovská Nová Ves 
zastúpený:       Ing. Pavol Spodník, rod. Spodník - starosta obce        
                          nar. ................., r. č............................., občan SR  
                          bytom: Červenica pri Sabinove č. 121, 082 56                        .   
                                                                                                                  v ďalšom texte „ obdarovaný“  

  I. 

Predmet daru 

Predmetom daru je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Červenica pri 
Sabinove, okres Sabinov,  zapísaná na LV   754 , vedeného  Okresným úradom Sabinov, katastrálnym 
odborom a to:   

 
Časť A: majetková podstata parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape  parcelné číslo  
1754/3 – orná pôda o výmere 182 m2  
 
 Časť B : vlastníci a iné oprávnené osoby:  vlastníkmi sú: v 1. rade: Mikita Michal, nar. ............, 
bytom Sabinov, Murgašova 249/4,  vlastník v spoluvlastníckom podiele 1/2, v 2. rade: Vrabeľ Peter, nar. 
........................, bytom Dubovica č. 74, vlastník v spoluvlastníckom podiele 1/2.   
 
Časť  C : Ťarchy :  Bez  zápisu. 

 

II. 

Popis nehnuteľnosti 

             Reálne v prírode je táto parcela užívaná ako orná pôda, umiestnená mimo  zastavaného 
územia obce Červenica pri Sabinove  o výmere 182 m2 .  
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III. 

Forma a rozsah daru 

 

 Darca v 1. rade a 2. rade  darujú a obdarovaný prijíma predmet daru popísaný v bode I. tejto 
zmluvy.  

 Obdarovaný prehlasuje, že je mu predmet daru v prírode dobre známy.   
     

IV. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 

 

         Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného na 
základe tejto zmluvy podajú na Okresný úrad Sabinov, katastrálny odbor, bezodkladne po podpise tejto 
zmluvy. 

           Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísaním tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi 
viazané až do rozhodnutia Okresného úradu Sabinov, katastrálny odbor o povolení alebo zamietnutí 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

         Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti popísanej  v čl. I, 
nadobudne obdarovaný až vkladom do katastra nehnuteľností vedeného Okresným úradom Sabinov, 
katastrálnym odborom. 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

          Účastníci podpisom 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. 

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

          Táto zmluva je vyhotovená v piatich  rovnopisoch v slovenskom jazyku. Dve vyhotovenia zmluvy 
sa priložia k návrhu na vklad na Okresný  úrad  Sabinov, katastrálny odbor, jedno vyhotovenie obdrží darca 
v 1. rade a darca v 2. rade a jedno vyhotovenie obdrží obdarovaný. 

            Správne poplatky súvisiace s podaním návrhu uhradí obdarovaný. 
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            Účastníci tejto zmluvy splnomocňujú obdarovaného na podanie návrhu na vklad vlastníckeho 
práva na obdarovaného podľa tejto zmluvy do katastra nehnuteľností, vedeného Okresným úradom 
Sabinov, katastrálnym odborom, pričom obdarovaný splnomocnenie prijíma. 

 

 
Podpis darovacej zmluvnej  strany:                                                               

 
 

 

 

 

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

darca v 1. rade           
  

 

 

 

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

darca v 2. rade 

 

 
 Podpis obdarovanej zmluvnej strany:                  

 
 

 

 

 

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