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D a r o v a c i a     z m l u v a 

1.  

Pavol Džačovský,                                                         v ďalšom texte len „darca č. 1“ 

Stanislav Viktor,                                                           v ďalšom texte len „darca č. 2“ 

Anna Kancírová,                                                           v ďalšom texte len „darca č. 3“ 

 Jozef Pella,                                                                    v ďalšom texte len „darca č. 4“                                         

Ing. Peter Pavlinský,                                                      v ďalšom texte len „darca č. 5“                      

 

2. 

Obec Červená Voda, IČO: 00326909, 

Sídlo Červená Voda 28, 083 01  Sabinov 

v zastúpení  starostom obce Pavlom Džačovským, 

           V ďalšom texte len „obdarovaný“ 

Zmluvné strany sa rozhodli uzavrieť v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka túto 

d a r o v a c i u      z m l u v u 

I. 

Darcovia sú  podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti v katastrálnom území obce Červená 

Voda, vedenej na LV 1240, parcela registra C, parcelné číslo 4371/9, druh pozemku ostatné 

plochy vo výmere 792m², na základe GP 156/2017 

konkrétne  

darca č. 1 v spoluvlastníckom podiele 2/6 

darca č. 2,3,4,5 v spoluvlastníckom podiele 1/6 

 

II. 

Darca č. 1 vyhlasuje, že dňom podpisu predmetnej zmluvy bezplatne prevádza obdarovanému 

parcelu  registra C parcelné č. 4371/9 o výmere 792m², druh pozemku ostatné plochy 

v spoluvlastníckom podiele 2/6. 

Darca č. 2, 3,4,5 vyhlasuje, že dňom podpisu predmetnej zmluvy bezplatne prevádza 

obdarovanému parcelu  registra C parcelné č. 4371/9 o výmere 792m², druh pozemku ostatné 

plochy v spoluvlastníckom podiele 1/6 za každého. 

III. 

Darca č. 1 vyhlasuje, že na darovanej nehnuteľnosti v podiele  2/6, tak ako je opísané v bode 

II. tejto zmluvy, je evidované zákonné vecné bremeno v prospech Východoslovenskej 
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distribučnej, a.s. ,Mlynská 31, Košice v rozsahu Geometrického plánu č. 39/11 

a Geometrického plánu č. 101/15 –  číslo zmeny 21/2016. 

Darca č.2,3,4,5 vyhlasuje, že na darovanej nehnuteľnosti v podiele  2/6, tak ako je opísané 

v bode II. tejto zmluvy, je evidované zákonné vecné bremeno v prospech Východoslovenskej 

distribučnej, a.s. ,Mlynská 31, Košice v rozsahu Geometrického plánu č. 39/11 

a Geometrického plánu č. 101/15 –  číslo zmeny 21/2016. 

IV. 

Darcovia vyhlasujú, že darovanú nehnuteľnosť darujú tak, ako je to opísané v bode II. tejto 

zmluvy, darca č. 1 v podiele 2/6, darca č. 2,3,4,5 v podiele 1/6 v stave v akom sa do dnešného 

dňa nachádza a ktorý im je známy pri predmete prevodu v bode II. zmluvy. 

V. 

Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu kontaktných 

údajov uvedených v tejto zmluve, a to písomne alebo elektronicky na vyššie uvedené adresy. 

Zmluvné strany majú vedomosť o tom, že o vklade rozhoduje Okresný úrad Sabinov, 

Katastrálny odbor, pričom až právoplatnosťou tohto rozhodnutia bude prevedený vklad 

vlastníctva v k. ú. Červená Voda pre Obec Červená Voda vo vyššie uvedených podieloch do 

katastra nehnuteľností. 

VI. 

Obdarovaný sa zaväzuje, že na uvedenej nehnuteľnosti zriadi stavbu miestnej komunikácie 

s jazdným vozovkovým krytom v lehote do 8 rokov od nadobudnutia vlastníctva. V opačnom 

prípade darcovia majú právo na vrátenie daru. 

VII. 

Poplatky budú zaplatené obdarovaným podľa platných právnych predpisov. 

VIII. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, potvrdili, že 

jej obsah odpovedá ich pravej a slobodnej vôli a zakladá právne následky, ktorých dosiahnutie 

svojím jednaním sledovali a preto ju ako správnu podpisujú. 

Táto zmluva je vyhotovená  v ôsmych rovnopisoch, z ktorých darcovia obdržia po jednom 

rovnopise a obdarovaný tri rovnopisy.  

V záležitostiach touto zmluvou výslovne neupravených platia ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Táto zmluva je platná po podpise zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na internetovej stránke Obce Červená Voda. 

 

V Červenej Voda dňa 10.5.2018 
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............................................................                                      ..................................................... 

Pavol Džačovský,                                                                      Obec Červená Voda v zastúpení 

Darca č. 1                                                                                  Pavol Džačovský, starosta obce                                                                

                                                                                                   Obdarovaný 

 

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

Stanislav Viktor,  

Darca č. 2 

 

 

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

Anna Kancírová,  

Darca č. 3 

 

 

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

Jozef Pella,  

Darca č. 4 

 

 

 

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

Ing. Peter Pavlinský,  

Darca č. 5 


