
)

I

l
l,

J

Darovacia zmluva

uzavretá v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi

darcami:
1o Ondrej nnnZŇnN, rod. Brezňan, nar. 10.05.1937,r.č.3705101753,

byom České Brezovo č. 82, PSČ 985 03, občan SR

2, Miloslav GONDEK, rod. Gondek, nar. 21 .0I.1967, r.č. 67 0l2I l 69] 3,
Bytom Zvolen,Nográdyho 56tl8,PSČ 960 01, občan SR

3, Helena MLYNÁRIKOVÁ, rod. Bosáková, nar. 05.07. 1 935, r.ě. 3557 0517 8I,
bytom Hviezdoslavova1697l45, Luěenec, PSČ 984 01, občan SR

a

obdarovaným: Obec České Brezovo,
so sídlom: 985 03 České Brezovo č.97,
IČo: oosroosz
zastúpená Ivanom MIKOM, starostom obce

takto:

Darca v 1 rade - Ondrej Brezňan je výlučným vlastníkom nehnuteťnosti nachádzajúcej sa v k.ú.
České Brezovo, obec: České Brezovo, okres: Poltár, a to pozemku - parcela registra ,,E" KN
parc.č. 952t2 - omá póda o výmere 1533 m2 vedená na liste vlastníctva č. 191 Okresným úradom
Poltár, katastrálny odbor v podiele 1/1.

Geometrickým plánom č. 32616881-03Il20I8 zo dňa 12.2.2018, overený Okresným úradom -
katastrálny odbor Poltár dňa 15.2.2018 pod ě. I9l20I8, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a je
neoddeliteťnou súčasťou, bola z časti parcely novovytvorená parcela ,,C" KN 952115, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 890 m2. Jedná sa o pozemok, na ktorom je cintorín.

Darca v 2 rade - Miloslav Gondek je výlučným vlastníkom nehnuteťnosti nachádzajúcej sa v k.ú.
České Brezovo, obec: České Brezovo, okres: Poltár, a to pozemku - parcela registra ,,Eo' KN
parc.č. 95311- orná póda o výmere 1828 m2 vedená na liste vlastníctva č. 576 Okresným úradom
Poltár, katastrálny odbor v podiele l,/1.

Geometrickým plánom č. 32616881-031/2018 zo dřruI2.2.20I8, overený Okresným úradom -
katastrálny odbor Poltar dňa 15.2.2018 pod č. I9l20I8, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy a je
neoddelitefnou súčasťou, bola z časti parcely novovytvorená parcela ,,C* KN 952ll4, drruh
pozemku ostatná ptocha o výmere 402 m2. Jedná sa o pozemok, na ktorom je cintorín.

Darca v 3 rade - Helena Mlynáriková je výlučnou vlastníčkou nehnuteťnosti nachádzajúcej sa
v k.ú. České Brezovoo obec: České Brezovo, okres: Poltár, a to pozemku - parcela registra ,,E"
KN parc.č .951,t3 - orná póda o výmere 584 m2 vedená na liste vlastníctva č. 544 Okresným
úradom Poltár, katastrálny odbor v podiele 1/1.

Geometrickým plánom č. 32616881-031/2018 zo dňaI2,2.20I8, overený Okresným úradom-
katastrálny odbor Poltár dňa15.2.2018 pod č.I9l20I8, ktoý tvorí prílohu tejto zmluvy aje
neoddeliteťnou súčasťou, bola z časti parcely novovytvorená parcela ,,C" KN 952ll7, druh
pozemku ostatná plocha o výmere 316 m2. Jedná sa o pozemok, na ktorom je cintorín.
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Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je darovanie nehnutel'ností:

Darca v 1 rade - Ondrej Brezňan bezodplatne daruje Obci České Brezovo nehnutel'nost'a to

konkrétne pozemok, C KN parc.č. g52l15,druh pozemku ostatná plocha o výmere 890 m2,

ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom ě.3261688I-03112018 z E KN parc.ě. 95212.

Darca v 2 rade - Miloslav Gondek bezodplatne daruje Obci České Brezovo nehnutel'nost' a to

konkrétne pozemok, C KN parc.č. 952l14rdruh pozemku ostatná plocha o výmere 402 m2,

ktorá bola odělenená Geometrickým plánom č. 3261688l-03ll2018 z E KN parc.č. 953ll.

Darca v 3 rade - Helena Mynárikov ábezodplatne daruje Obci České Brezovo nehnutel'nost' a to

konkrétne pozemok, C KN parc.č. g52t17,druh pozemku ostatná plocha o výmere 3|6 m2,

ktorá bola odčlenená Geometrickým plánom č. 3261688I-03I120I8 z E KN parc.č. 95|13.

Osobitné ubezpečenia zmluvných strán

Zmluvné strany prehlasujú, žeíchzmluvná vofnosť nie je ničím obmedzená a nie sú imznáme
žíadne okolnosti, ktoré by futo voťnosť obmedzovali.

Darujúci prehlasujú, ,že pozenky, ktoré sú predmetom daru, nie sú zaťažené žiadnymi ťarchami,

bremenami, resp. inými právnymi vadami, ktoré by bránili obdarovanému v užívaní nehnutefnosti

a na ktoré by mali obdarovaného upozorniť. Súčasne prehlasujú, že nie sú im známe žiadne favné,
resp. skryté vady, ktoré by znemožňovali obdarovanému lživať.

Obdarovaný vyhlasuje , že je mu stav pozemku, ktorý je predmetom daru známy a nehnuteťnosť

prijíma ako dar pre potreby obce, vo verejnom záujme do majetku obce.

Nadobudnutie vlastníctva k predmetu daru

Zm\wné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteťností

v prospech obdarovaného na zák|ade zmluvy podá obdarovaný na Okresný úrad, katastrálny odbor

v Poltari.

Zmluvné strany beru na vedomie, že podpísaním zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazaní až

do roáodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteťností podfa zmluvy,

Zmluvné strany beru na vedomie, že vlastnícke právo k predmetu daru nadobudne obdarovaný až

vkladom so katastra nehnuteťností a právne účinky vkladu do katastra

záverečné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasujú, žtúto zmluvu uzavreli nazáklade ich slobodnej vóle, zmluva nebola

uzavretáv tiesni a zanápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú

a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

Zmhlvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené nakladať s predmetom zmluvy, zmluvné prejavy sú

dostatoěne zrozumitelné a určitá zmluvná voťnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený
v predpísanej forme




