D A R O V A C I A Z M L U V A č. 1/2022
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Darca:
Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Miesto trvalého pobytu:
Banka:
IBAN:
Štátne občianstvo:

Peter Kobida
Kobida
xx.xx.xx
xxxxxx/xxxx
Dežerice č. 20, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Tatra banka, a.s.
SK13 1100 0000 0026 1834 8139
Slovenskej republiky

(ďalej aj ako „darca“)
Obdarovaný:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Banka:
IBAN:
Štatutárny zástupca:

Obec Veľké Chlievany
Veľké Chlievany č. 80, 956 55 Veľké Chlievany
00 311 260
2021054332
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK34 0900 0000 0000 3852 1098
Bc. Zuzana Flórová, starostka obce

(ďalej aj „obdarovaný“)
I.
Úvodné ustanovenia
1) Darca je vlastníkom peňažnej sumy vo výške 3 016,27 € (slovom: tritisícšestnásťeur dvadsaťsedemcentov).
2) Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod (darovanie) peňažnej sumy vo výške 3 016,27 €
(slovom: tritisícšestnásťeur dvadsaťsedemcentov) z darcu na obdarovaného.
II.
Prejavy vôle
1) Darca daruje obdarovanému peňažnú sumu s DPH 3 016,27 € (slovom: tritisícšestnásťeur
dvadsaťsedemcentov), pričom túto sumu poukáže najneskôr do troch pracovných dní odo dňa
uzatvorenia tejto zmluvy na bankový účet obdarovaného IBAN: SK34 0900 0000 0000 3852 1098
zriadený v Slovenskej sporiteľni, a.s.
1) Obdarovaný vyhlasuje, že dar uvedený v ods. 1 tohto článku zmluvy od darcu prijíma
v celom rozsahu do svojho výlučného vlastníctva.

2) Účel daru: Použitie na nákup nehnuteľností, ktoré vznikli oddelením z pozemku reg. C KN
parc. č. 219/1 o výmere 826 m² zastavaná plocha a nádvorie na základe Geometrického
plánu č. 36319830 – 151/21 zo dňa 13.9.2021, vyhotoviteľ Ing. Peter Žikla, GERYS plus,
s.r.o., SNP 649/27, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 36319830, autorizačne overil dňa
13.9.2021 Ing. Ľuboš Krč a úradne overil dňa 24.9.2021 pod číslom 344/2021 Ing. Jarmila
Balgová, a to:
 novovytvorený pozemok reg. C KN parc. č. 219/3 o výmere 237 m² zastavaná
plocha a nádvorie,
 novovytvorený pozemok reg. C KN parc. č. 219/4 o výmere 92 m² zastavaná
plocha a nádvorie.
V celkovej sume 2 513,56 € bez DPH, DPH 20 % 502,71 €, s DPH 3 016,27 € (slovom:
tritisícšestnásťeur dvadsaťsedemcentov)
II.
Záverečné ustanovenia
1) Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona
č. 40/1964 Zb. (Občianskym zákonníkom) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
2) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia povinnej
osoby (obdarovaného) v Centrálnom registri zmlúv (v súlade s § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov).
3) Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ju
neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že táto zmluva sa svojim obsahom
alebo účelom neprieči zákonu, a ani ho neobchádza, že zmluvné prejavy sú dostatočne
zrozumiteľné a určité a zmluvná voľnosť, prípadne právo nakladať s predmetom zmluvy nie sú
obmedzené.
4) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie je určené pre
darcu a jedno pre obdarovaného.

Veľké Chlievany, dňa: 26.4.2022

Darca:
Peter Kobida

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

Obdarovaný:
Obec Veľké Chlievany
zastúpená Bc. Zuzanou Flórovou starostkou obce

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

