
Darovacia zmluva 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

medzi zmluvnými stranami: 

 

1.  Ladislav Ladiver, rod. Ladiver 

 nar. 21. 10. 1953, rod. č. 531021/061 

 trvale bytom 969 01 Beluj č. 83 

 občan SR 

 

       ďalej len „darca“ 

 

a 

2.  Obec Beluj 
  so sídlom 43, 969 01 Beluj 

  IČO: 00 320 536 

  zastúpená Mgr. Monikou Zlesíkovou, starostkou obce 

 

 

       ďalej len „obdarovaný“ 

 

takto: 

 

Článok I 
Všeobecné ustanovenia 

 

1. Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej katastrálnym odborom Okresného 

úradu Banská Štiavnica, nachádzajúcej sa v okrese Banská Štiavnica, obci Beluj, katastrálnom 

území Beluj, zapísanej na LV č. 225, a to  pozemku – parcele registra “E“ parc. č. 2644/1 o 

výmere 128 m², záhrady (uvedená nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve darcu ďalej len 

„Predmet prevodu“). 

 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 

1. Darca touto zmluvou zo svojho výlučného vlastníctva daruje obdarovanému do jeho 

výlučného vlastníctva Predmet prevodu a obdarovaný tento Predmet prevodu od darcu do 

daru do svojho výlučného vlastníctva s vďakou prijíma. 

 

Článok III 
Stav Predmetu prevodu 

 

1. Obdarovaný podrobne pozná technický stav Predmetu prevodu z uskutočnenej ohliadky 

a v tomto stave Predmet prevodu do svojho výlučného vlastníctva prijíma, pričom si 

nevymieňuje voči darcovi žiadne osobitné vlastnosti Predmetu prevodu. Obdarovaný preberá 

Predmet prevodu v stave v akom stojí a leží.  

 

Článok IV 
Ťarchy 

 

1. Darca vyhlasuje, že na Predmete prevodu neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená a 

záložné práva.  
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Článok V  
Iné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany žiadajú, aby na jej základe bol na katastrálnom odbore Okresného úradu 

Banská Štiavnica vykonaný vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného, pričom 

zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok za vklad do KN znáša obdarovaný. 

2. Daňové povinnosti hradia zmluvné strany v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva bola vyhotovená podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle 

zmluvných strán, ani jeden z nich ju neuzavrel v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

2. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju 

vlastnoručne podpísali. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle obdarovaného. Od podpisu tejto zmluvy sú 

ňou zmluvné strany viazané. 

4. Zmluvu je možné meniť alebo zrušovať len písomne. 

5. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá darca, 

jedno obdarovaný a dva sú určené na účely vykonania vkladu vlastníckeho práva v prospech 

obdarovaného na katastrálnom odbore Okresného úradu Banská Štiavnica.  
 

V Beluji, dňa 11. 04. 2018 

 

  Darca:         Obdarovaný: 

 

 

 

1. _________________________     2. _________________________ 

  Ladislav Ladiver                    Obec Beluj 
 (podpis úradne overený)        

 


