DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená medzi:
DARCA:
1. Jozef Mojto, rod. Mojto, 018 52 Bohunice, občan SR,
2. Milan Tartott, rod. Tartott, 018 52 Pruské, občan SR
3. Peter Hlaváč, rod. Hlaváč, 018 52 Pruské, občan SR
4. Zuzana Mešťánková, rod. Domáňová, 018 52 Pruské, občianka SR
OBDAROVANÝ:
Obec Bohunice, IČO: 36115622, so sídlom Bohunice 103, 018 52 Bohunice,
zastúpená starostom obce Ing. Petrom Hajdúchom, rod. Hajdúchom, 018 52
Bohunice, občan SR
nasledovne:
I.
Darca 1. je na základe listu vlastníctva č. 3151 vlastníkom nehnuteľnosti
v k.ú. Bohunice, E-KN p.č. 1837/58 – orná pôda o výmere 57 m2, pod B 1
v celosti.
Darca 2. je na základe listu vlastníctva č. 3156 vlastníkom nehnuteľnosti
v k.ú. Bohunice, C-KN p.č. 477/2 – orná pôda o výmere 338 m2; E-KN p.č.
1837/531 – orná pôda o výmere 1352 m2 a E-KN p.č. 1837/532 – orná pôda o
výmere 52 m2, všetky pod B 2 v celosti.
Darca 3. je na základe listu vlastníctva č. 1523 vlastníkom nehnuteľnosti
v k.ú. Bohunice, C-KN p.č. 460/3 – orná pôda o výmere 20 m2, pod B 1 v celosti.
Darca 4. je na základe listu vlastníctva č. 1410 vlastníkom nehnuteľnosti
v k.ú. Bohunice, E-KN p.č. 1837/35 – orná pôda o výmere 70 m2 a C-KN p.č.
459/3 – orná pôda o výmere 22 m2, obe pod B 2 v celosti.
Geometrickým plánom č. 53/2013 vyhotoveným geodetom Ing. Gabrielom
Vankom ml., zo dňa 3.7.2013, úradne overeným dňa 17.07.2013 je z E-KN p.č.
1837/58 odčlenený diel č. 78 o výmere 57 m2 a v novom stave pričlenený
k novovytvorenej C-KN p.č. 450/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 57
m2; z E-KN p.č. 1837/531 odčlenený diel č. 65 o výmere 15 m2 a v novom stave
pričlenený k novovytvorenej C-KN p.č. 476/2 – orná pôda o výmere 15 m2; z E-KN
p.č. 1837/532 odčlenený diel č. 66 o výmere 52 m2 a v novom stave pričlenený
k novovytvorenej C-KN p.č. 450/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2;
z C-KN p.č. 477/2 odčlenený diel č. 67 o výmere 4 m2 a v novom stave pričlenený
k novovytvorenej C-KN p.č. 477/5 – orná pôda o výmere 4 m2; z E-KN p.č.
1837/35 odčlenený diel č. 23 o výmere 70 m2 a v novom stave pričlenený
k novovytvorenej C-KN p.č. 450/27 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 70
m2 .

Darca 1. prevádza vlastnícky podiel z novovytvorenej nehnuteľnosti - C-KN
p.č. 450/13 v celosti (podiel 1/1-iny k celku).
Darca 2. prevádza vlastnícky podiel z novovytvorenej nehnuteľnosti - C-KN
p.č. 476/2 v celosti (podiel 1/1-iny k celku); z novovytvorenej nehnuteľnosti - C-KN
p.č. 450/8 v celosti (podiel 1/1-iny k celku) a z novovytvorenej nehnuteľnosti - C-KN
p.č. 477/5 v celosti (podiel 1/1-iny k celku).
Darca 3. prevádza vlastnícky podiel z nehnuteľnosti - C-KN p.č. 460/3
v celosti (podiel 1/1-iny k celku).
Darca 4. prevádza vlastnícky podiel z novovytvorenej nehnuteľnosti - C-KN
p.č. 450/27 v celosti (podiel 1/1-iny k celku) a z nehnuteľnosti - C-KN p.č. 459/3
v celosti (podiel 1/1-iny k celku).
II.
Darcovia 1. – 4. touto zmluvou obdarovávajú obdarovaného svojimi
vlastníckymi podielmi z nehnuteľností citovaných v bode I. tejto zmluvy do jeho
vlastníctva.
III.
Obdarovaný dar citovaný v bode I./ tejto zmluvy od svojho darcu s vďakou
prijíma a prehlasuje, že stav prevádzaných nehnuteľností je mu dobre známy, o čom
sa presvedčil na mieste samom.
IV.
Darca prehlasuje, že na predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy, vecné
bremená, záložné práva, predkupné právo, iné právne závady, záväzky, ťarchy
okrem tých, ktoré sú uvedené v liste vlastníctva č. 1523 a že predmet prevodu nie je
predmetom žiadnej kúpnej ani nájomnej zmluvy. Darca ďalej prehlasuje, že na
predmete prevodu nie sú žiadne iné okolnosti, brániace riadnemu užívaniu predmetu
prevodu.
V.
Účastníci zmluvy prehlasujú, že na tomto právnom úkone sa dohodli
dobrovoľne, prejav ich vôle bol slobodný a vážny.
VI.
Dohoda o splnomocnení - všetky zmluvné strany tejto darovacej zmluvy
splnomocňujú týmto Obec Bohunice na opravu prípadných chýb v písaní, počítaní a
opravu iných zrejmých nesprávností v obsahu tejto zmluvy ako aj zastupovaním v
katastrálnom konaní v celom rozsahu, vrátane podania návrhu na vklad tejto zmluvy
do katastra nehnuteľností. Účastníci zmluvy sa dohodli, že všetky poplatky súvisiace
s vyhotovením tejto zmluvy a poplatok z návrhu na vklad bude znášať obdarovaný.
VII.
Zmluvné strany sú svojimi prejavmi viazané podpísaním tejto zmluvy. Účastníci
berú na vedomie, že táto zmluva nadobudne účinnosť dňom jej vkladu do katastra
nehnuteľností, a že týmto dňom prejdú všetky práva vyplývajúce z vlastníctva
nehnuteľností na obdarovaného, ktorý je od tohto dňa povinný platiť všetky poplatky
s vlastníctvom nehnuteľností spojené.

VIII.
Účastníci si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpísali.
Táto zmluva je vyhotovená v sedem exemplároch, jeden pre každého darcu,
jeden pre obdarovaného a dva pre Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor.
V Bohuniciach dňa 26.4.2018
Darcovia:
1.
2.
3.
4.

Jozef Mojto
Milan Tartott
Peter Hlaváč
Zuzana Mešťánková

Obdarovaný:
Obec Bohunice v zast. starostom obce
Ing. Petrom Hajdúchom
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