
 
 

D A R O V A C I A     Z M L U V A 

 

ktorú uzavreli:    1/       

 

Meno, priezvisko, rodné meno   : Alžbeta Fazekašová r. Tormová 

Bydlisko   : Šahy, E.B. Lukáča  

Dátum narodenia a rodné číslo :  

Číslo občianskeho preukazu :  

Štátna príslušnosť  : slovenská 

 

Meno, priezvisko, rodné meno   : Rozália Némethová r.Tormová 

Bydlisko   : Ipeľský Sokolec č.  

Dátum narodenia a rodné číslo :  

Číslo občianskeho preukazu :  

Štátna príslušnosť  : slovenská 

 

Meno, priezvisko, rodné meno   : Koloman Torma r. Torma 

Bydlisko   : Ipeľský Sokolec č.  

Dátum narodenia a rodné číslo :  

Číslo občianskeho preukazu :  

Štátna príslušnosť  : slovenská 

 

Ako „darcovia“ 

 

                           2/    

Názov firmy   : Obec Ipeľský Sokolec, 

V zastúpení    : Mgr. Arnold Ozsvald, starosta obce 

Adresa    : Ipeľský Sokolec č. 119 

IČO    :  00307092 

DIČ    : 2021020683 

Ako „ obdarovaný“ 

 

                                    podľa § 628 Občianskeho zákonníka 

 

                                                               t a k t o : 

 

 

Článok I. 

Predmetom darovacej zmluvy sú nehnuteľnosti v katastrálnom území Ipeľský Sokolec, ktoré sú 

vedené na Okresnom úrade , odbor katastrálny Levice  , v KN–C na LV č. 123,  parc.č. 3280/19 ako 

záhrady vo výmere 1537 m2 a parc.č. 3280/20 ako ostatné plochy vo výmere 320 m2, ktoré sú vo 

vlastníctve darcov nasledovne: 

 

                               Alžbeta Fazekašová r. Tormová v čiastke   4/16 

                               Rozália Némethová r.Tormová v čiastke   4/16 

                               Koloman Torma r. Torma v čiastke    4/8 

 

 

 



      II. 

  

Darcovia touto zmluvou bezodplatne darujú zo svojho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti 

uvedené v článku I. tejto zmluvy obdarovanému, pričom obdarovaný dar prijíma. Darcovia oboznámili 

obdarovaného s technickým a právnym stavom nehnuteľností. Obdarovaný prehlasuje, že 

nehnuteľnosti preberá v stave, v akom sa nachádzajú v deň podpisu tejto zmluvy.  

 

III. 

Darcovia vyhlasujú, že na darovaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená 

ani iné právne povinnosti. Ďalej darcovia vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by 

mali za následok neplatnosť tejto zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť tejto zmluvy. 

 

IV. 

Darcovia zároveň splnomocňujú obdarovaného na podanie návrhu na povolenie vkladu 

vlastníckeho práva v prospech obdarovaného. 

Obdarovaný nadobudne výlučné vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v článku I. tejto 

zmluvy na základe vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľnosti vedenom na Okresnom úrade, 

odboru katastrálneho v Leviciach. 

      V. 

 

 Poplatok za prevod nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti hradí Obec Ipeľský Sokolec. 

 

                                                 VI. 

 

 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán. 

 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia na webovej stránke www.ipelsky-

sokolec.sk. 

 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe vlastnej slobodnej vôle, zmluvu si 

prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 Zmluva bola vyhotovená v 6 rovnopisoch, pre každého zmluvného partnera 1 vyhotovenie a 

pre vkladové konanie v katastri nehnuteľností 2 vyhotovenia. 

 

 

Ipeľský Sokolec  dňa 11. novembra 2014 

 

 

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

        Mgr. Arnold Ozsvald 

.....................................................                                     starosta Obce Ipeľský Sokolec 

 

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

 

 

 

 


