DAROVACIA ZMLUVA
č. 05 88 0936 14 00
uzatvorená dolu uvedeného dňa a roku podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho
zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení
medzi nasledujúcimi účastníkmi na jednej strane ako

Darca:

TJ Hipológ
sídlo Keltská 41, 85110 Bratislava-Rusovce
IČO: 30807000
registrovaný Ministerstvom vnútra SR v registri občianskych združení
dňa 19.09.1997 pod č. VVS/1-900/90-242-1
zast. štatutárnym zástupcom – predsedom Jurajom Boskovičom
(ďalej aj len ako „darca“)
a na strane druhej ako

Obdarovaný:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO: 603481, DIČ:
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
zast. štatutárnym zástupcom - primátorom doc. RNDr. Milan Ftáčnik,
CSc.
(ďalej aj len ako „obdarovaný“)
(„darca“ a „obdarovaný“ ďalej spolu aj len ako „zmluvné strany“ alebo
„účastníci“)
za týchto vzájomne dohodnutých
podmienok:

Článok 1
Označenie nehnuteľností a vymedzenie predmetu darovania
Darca je výlučným vlastníkom so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 1/1 nehnuteľnosti:
stavby – krytá jazdecká hala - súp. č. 5246 postavenej na pozemku parcely registra „C“ č.
2724 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 765 m2, zapísanej na LV č. 2777
vedenom Okresným úradom Bratislava – katastrálny odbor pre okres Bratislava IV, obec BA
– m.č. Karlova Ves a k.ú. Karlova Ves (ďalej aj len „predmet prevodu“ alebo „nehnuteľnosť“).
Článok 2
Bezodplatný prevod vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti
1. Zmluvné strany sa spoločne dohodli, že darca daruje podľa tejto zmluvy nehnuteľnosť:
stavbu – krytá jazdecká hala - súp. č. 5246 postavenú na pozemku parcely registra „C“ č.
2724 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 765 m2, zapísanú na LV č. 2777

vedenom Okresným úradom Bratislava – katastrálny odbor pre okres Bratislava IV, obec BA
– m.č. Karlova Ves a k.ú. Karlova Ves v celosti, t.j. svoj spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1
obdarovanému, ktorý darovanú nehnuteľnosť v celosti s vďakou prijíma do svojho výlučného
vlastníctva bezodplatne. Povolením vkladu vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy sa
obdarovaný stane výlučným vlastníkom so spoluvlastníckym podielom o veľkosti 1/1
nehnuteľnosti, opísanej v článku 1 tejto zmluvy.
2. Vlastnícke právo k nehnuteľnosti, ako aj riziko s jeho vlastníctvom spojené, prechádzajú
na obdarovaného vkladom do katastra nehnuteľností vedeného Okresným úradom Bratislava
- katastrálny odbor.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom si poskytovať súčinnosť a vykonať všetky úkony
potrebné pre vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
4. Obdarovaný vyhlasuje, že mu je známy stav prevádzanej nehnuteľnosti a v tomto stave
ako stojí a leží ju prijíma.
5. Zmluvné strany si nie sú vedomé žiadnych právnych vád (dlhy, záložné práva, exekúcie,
vecné bremená a iné ťarchy atď.) ani faktických vád na prevádzanej nehnuteľnosti, na ktorú
alebo ktoré by mal darca povinnosť vopred upozorniť obdarovaného, aby ho neuviedol do
omylu pri tejto zmluve.
6. Zmluvné strany, ako účastníci tejto zmluvy, berú na vedomie, že sú prejavmi svojej vôle
vyjadrenými v tejto zmluve viazané, až do rozhodnutia Okresného úradu Bratislava katastrálny odbor, ktorým okamihom prechádzajú na obdarovaného vlastnícke právo, práva,
povinnosti ako aj riziká spojené s prevádzanou nehnuteľnosťou, opísanou v článku 1 tejto
zmluvy.
7. Zmluvné strany sa dohodli a darca sa týmto výslovne zaväzuje odovzdať nehnuteľnosť
obdarovanému najneskôr v lehote desiatich kalendárnych dní odo dňa povolenia vkladu
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech obdarovaného na základe tejto zmluvy, o čom
bude medzi zmluvnými stranami spísaná zápisnica.
Článok 3
Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich voľnosť dispozície a práva k nehnuteľnostiam nie sú
ničím obmedzené. Na základe tejto zmluvy žiadajú, aby v katastri nehnuteľností vedenom
Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor, pre okres Bratislava IV, obec BA – m.č.
Karlova Ves a k.ú. Karlova Ves, boli v súlade s touto zmluvou vykonané zmeny:
na Liste vlastníctva č. 2777
takto:
A – LV:

MAJETKOVÁ PODSTATA – bez zmeny

B – LV:

VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
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Por. číslo

1

Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka, spoluvlastnícky
podiel

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, SR
IČO: 603481
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

C – LV:

ŤARCHY – bez zmeny
Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami a vecno-právnu
účinnosť dňom jej vkladu do katastra nehnuteľností vedeného Okresným úradom Bratislava katastrálny odbor. Zmluvné strany ďalej berú na vedomie, že sú svojimi zmluvnými prejavmi
viazané až do právoplatnosti rozhodnutia príslušného Okresného úradu Bratislava katastrálny odbor.
2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky
zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby –
obdarovaného.
3. Darca súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto darovacej zmluvy a so
zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvu je možné meniť iba dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu
vzostupne číslovaných a datovaných dodatkov k tejto zmluve, inak všetky tzv. zmeny sú
neplatné.
5. Táto zmluva sa spravuje výlučne hmotným právom platným v Slovenskej republike, najmä
ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Všetky spory tejto
zmluvy týkajúce sa alebo s ňou súvisiace budú riešené prednostne rokovaním a dohodou
zmluvných strán, v prípade nedosiahnutia dohody budú prejednané a rozhodnuté
všeobecnými súdmi Slovenskej republiky podľa Občianskeho súdneho poriadku
č. 99/1963 Zb. v platnom znení.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že darca zaplatí poplatky za osvedčovanie pravosti podpisov.
Obdarovaný zaplatí správny poplatok za návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva
do katastra nehnuteľností vedeného Okresným úradom Bratislava - katastrálny odbor
v sume 66,- € a v prípade ak by bol podávaný návrh na zrýchlený vklad rozdiel medzi
správnym poplatkom za zrýchlený vklad a sumou 66,- € bude znášať darca.
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7. Táto zmluva sa vyhotovuje v siedmich vyhotoveniach, pričom darca obdrží jedno
vyhotovenie, obdarovaný obdrží tri vyhotovenia zmluvy a dve vyhotovenia zmluvy budú
použité na účely zápisu do katastra nehnuteľností.
8. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že s textom aj s obsahom tejto zmluvy súhlasia, táto
zmluva bola vyhotovená podľa riadne, zrozumiteľne, slobodne a vážne prejavenej vôle,
čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
Darca:

Obdarovaný:

V Bratislave, dňa 9.12.2014

V Bratislave, dňa 10.12.2014

v. r.
.............................................................
Občianske združenie TJ Hipológ
zast. Juraj Boskovič – predseda

v. r.
.............................................................
Hlavné mesto Slovenskej republiky
Bratislava
primátor doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
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OSVEDCENIE
o pravosti podpisu
pndl'a knihy osvedCovania pravosti podpisov osveddujem pravosf podpisu; Juraj Boskovijf, ddtum narodenia
, r.C.
, bytom Bratislava- Ruitinov, dafelinova 5530/2, ictoreho(ej) toto2nost' som zistil(a)
z ^ o n n ^ sposobom, sposob zistenia toto&iosti: platni? doklad toto^nosti - uradny doklad: Obiiiansky preukaz,
s6ria a/a!ebo Cislo;
, ktory(d) listinu predo mnou vlastnoruiSne podpisal(a). Centrdlny register
osvedCenych podpisov priaelil podpisu poradov^ dislo O 813209/2014.

Bratislava diia 9.12.2014
Pfeilerova
oncipient
ny not^rom
Wiegerovou

Upozornenie! Notdr legalizdciou
neosvedduje pravdivost* skutodnostf
uv4dzanych v Hstine (§58 ods. 4
Notirskeho poriadku)

