Č.j. 18/2013-Z

Darovacia zmluva
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
(Občiansky zákonník)
Zmluvné strany
Darcovia:

1. Jaroslav Majtáň, rod. Majtáň
nar.:
rod.č.:
trvale bytom:
038 53 Turany, Černík 1681/43
2. Ján Zachar, rod. Zachar
nar.:
rod.č.:
trvale bytom:
038 53 Turany, Rybárska 1121/17
3. Jaroslav Zachar, rod. Zachar
nar.:
rod.č.
trvale bytom:
038 53 Turany, Malý riadok 217/11
4. Emília Poláková, rod. Zacharová
nar.:
rod.č.
trvale bytom:
042 12 Košice, Amurská 1394/5
(ďalej len „darcovia“)

Obdarovaný:

OBEC TURANY, Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
zastúpená: Ing. Miroslavom Blahušiakom, starostom obce
IČO:
00316962
DIČ:
2020595049
(ďalej len „obdarovaný“)

(ďalej aj len „zmluvné strany“)
uzatvárajú túto darovaciu zmluvu:
Čl. I.
Predmet zmluvy
Vyššie uvedení darcovia Jaroslav Majtáň, Ján Zachar, Jaroslav Zachar a Emília
Poláková o d o v z d á v a j ú d a r o m do vlastníctva Obci Turany svoje
spoluvlastnícke podiely v nehnuteľnostiach, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území
Turany a sú vedené na Správe katastra Martin na:

-2LV č. 3620 Časť A: parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
parc. č. 3191/37 - trvalé trávnaté porasty o výmere 211 m2
parc. č. 3191/40 - trvalé trávnaté porasty o výmere 81 m2
Časť B: p.č. 4 v spoluvlastníckom podiele Jaroslava Majtáňa
p.č. 5 v spoluvlastníckom podiele Jána Zachara
p.č. 6 v spoluvlastníckom podiele Jaroslava Zachara
p.č. 7 v spoluvlastníckom podiele Emílie Polákovej

- 1/2
- 1/6
- 1/6
- 1/6

darované spoluvlastnícke podiely Obci Turany v 1/1.
Bezodplatný prevod nehnuteľností - pozemkov darcovia prevádzajú za účelom
výstavby prístupovej komunikácie v k. ú. Turany - lokalita Stráže, kde prebieha IBV.
Bezodplatný prevod pozemku bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva
v Turanoch č. 14/2013 zo dňa 15.4.2013.
Čl. II.
Obdarovaná Obec Turany spoluvlastnícke podiely v nehnuteľnostiach - pozemkoch
uvedených v Čl. I. tejto darovacej zmluvy s vďakou p r i j í m a.
Čl. III.
Ďalšie ustanovenia
1. Darcovia prehlasujú, že sú podielovými spoluvlastníkmi predmetných nehnuteľností pozemkov. Na darovaných pozemkoch uvedených v Čl. I. tejto zmluvy sú vecné
bremená, spočívajúce v práve prechodu peši a prejazdu autom, ktoré sú uvedené v Časti
C: listu vlastníctva č. 3620.
2. Obdarovaný prehlasuje, že pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom
nehnuteľností a prijíma ich v stave, v akom sa ku dňu podpisu tejto darovacej zmluvy
nachádzajú.
Čl. IV.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia Občianskym
zákonníkom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva z tejto zmluvy do
katastra nehnuteľností podá obdarovaný, ktorý uhradí v plnej výške správne poplatky
spojená so zápisom.
3. Darovacia zmluva je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, po jednom pre každú
zmluvnú stranu a dve vyhotovenia pre potreby katastrálneho úradu.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke Obce Turany.

-3Vecnoprávne účinky, vyplývajúce z tejto zmluvy, nastávajú dňom rozhodnutia Správy
katastra Martin o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uvedených
v Čl. I tejto zmluvy do katastra nehnuteľností v prospech obdarovaného. Týmto dňom
prechádzajú na obdarovaného všetky úžitky, práva a povinnosti spojené
s nadobudnutými nehnuteľnosťami.
5. Darcovia súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu: meno
a priezvisko, adresa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola
uzavretá po ich vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne,
bez tiesne a nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Turanoch, dňa 13. 5. 2013

Darcovia:

...................................................
Jaroslav Majtáň

...................................................
Ján Zachar

..................................................
Jaroslav Zachar

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

Emília Poláková

Obdarovaný:

.............................................................
Obec Turany
v zast. Ing. Miroslav Blahušiak, starosta obce

