
Darovacia zmluva 
Uzavretá v zmysle ustanovenia § 628 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

medzi:  

 

1. Darca:  

Ing. Arpád Németh 

   nar.:  

   r. č.:  

   bytom: Ipeľský Sokolec č.  

  

(ďalej len ako „darca“) 

a 

 

2. Obdarovaný:  

 Obec Ipeľský Sokolec 

    v zastúpení : Mgr. Arnold  Ozsvald, starosta obce  

    IČO: 00307092  

    DIČ:  2021020683  

    Bankové spojenie:  VÚB Levice 

    Číslo účtu: 26524152/0200 

 

(ďalej len ako „obdarovaný“) 

 

takto:  

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 
 

1. Predmetom darovacej zmluvy sú nasledovné poľnohospodárske prostriedky   : 

 

- Traktor kolesový poľnohospodársky, značka ZETOR 6911, 

ŠPZ: C 13948  

 

          -    Príves nákladný za traktor  

ŠPZ : C 13945 

 

- Jednonápravový príves na drevo  

 

- Štvorlistové brány skladacie za traktor 

 

- Pluh štvorhlavový za traktor  

 

 Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom horeuvedených hnuteľností, ktoré sú 

zastaralé, avšak ešte používateľné.  

 

 

 

 

 



Článok II. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že obdarovaný sa stáva výlučným vlastníkom darov 

okamihom jeho prevzatia od darcu. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že darca odovzdá obdarovanému dary v deň podpisu tejto 

zmluvy; pričom zmluvné strany svojim podpisom na tejto Zmluve výslovne prehlasujú 

a potvrdzujú, že darca odovzdal obdarovanému darované prostriedky v deň podpisu 

tejto zmluvy. 

 

3. Prepis dopravných prostriedkov a to:  traktoru a prívesu na Dopravnom inšpektoráte 

v Leviciach zabezpečí obdarovaný. 

 

 

 

Článok III. 

Vyhlásenia zmluvných strán 
 

1. Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe také vady a poškodenia darovaných vecí, na ktoré 

by mal obdarovaného osobitne upozorniť. 

 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil so stavom daru 

a tento mu je známy. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami zmluvy. 

 

2. Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné prijať len po vzájomnej dohode zmluvných 

strán, písomne,  podpísaných oboma zmluvnými stranami na jednej listine, inak sú 

neplatné, a pre zmluvné strany tejto zmluvy nezáväzné.. 

 

3. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 identických exemplároch, pričom po jednom 

exemplári dostane každá zmluvná strana tejto zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany tejto zmluvy prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy dôkladne 

oboznámili, že sa zhoduje s prejavmi ich vôle, bola uzavretá slobodne, vážne, určite a 

zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu schvaľujú a 

na znak svojho výslovného súhlasu s jej obsahom zmluvné strany zmluvu aj 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Ipeľskom Sokolci , dňa 22.10.2014   

 

____________________     ____________________ 

             Darca              Obdarovaný 



                              O h o d n o t e n i e  
darovaných poľnohospodárskych prostriedkov od Ing. Arpáda Németha: 

 

 

Traktor kolesový poľnohospodársky, značka ZETOR 6911,  3.200,- € 

ŠPZ: C 13948  

 

  Príves nákladný za traktor           400,- € 

ŠPZ : C 13945 

 

Jednonápravový príves na drevo                     250,- € 

 

Štvorlistové brány skladacie za traktor        360,- € 

 

Pluh štvorhlavový za traktor           650,- € 

 

Celková hodnota darovaných hnuteľnosti spolu :                                        4.860,- € 

 

 

 

V Ipeľskom Sokolci 22. 10. 2014 

 

 

 

          Starosta obce 

              Mgr. Arnold Ozsvald 

 

 

   


