Darovacia zmluva
-č.-2488r038T60Q”

“

uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:

Oto Pokorný, rod.
Poľnohospodárska 88, 821 07-Bratislava

„ďalej len darca“

Hlavné mesto Slovenskej republík}' Bratislava
Primaciálne námestie l,-8 i4 99 Bratislava 1
zastúpené
: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor mesta
Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu
: IBAN SK897500000000002582Ó343
BIC-SWIFT CEKOSKBX
variabilný symbol : 588038415
IČO
: 00 603 481
„ ďalej len obdarovaný“

C l.l
Predmet zmluvy

1.Darca je ^ýlučným vlastníkom nehnuteľnosti - pozemku v k.ú. Vrakuňa registra E- KN
pare. č. č. 746/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m^, vedený na LV č. 5419.
2.Darca bezodplatne daruje do výlučného vlastníctva obdarovanému nehnuteľnosť-pozem ok
registra E-KN pozemku č. 746/5 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m^, vedený na
LV č. 5419. Snímka z mapy tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
3.Darovaním uvedenej nehnuteľnosti dôjde k majetkovoprávnemu usporiadaniu pozemku, na
ktorom sa nachádza komunikácia III. triedy - Stavbárska ulica.

"C1.2
Ťarchy
v

1. Darca vyhlasuje, že na darovanej nelmuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, bremená, ani iné
právne povinnosti.
2. Darca vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu uzavretia tejto darovacej
zmluvy, uplatnený nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu daru. - - - - - —

CI.3
Osobitné ustanovenia
1. Darca oboznámil obdarovaného so stavom predmetnej nehnuteľnosti a tento ju prijíma
v stave, v akom sa ku dňu podpisu tejto darovacej zmluvy nachádza.
2.0bdarovaný berie na vedomie, že darca sa môže v zmysle §630 Občianskeho zákonníka
v platnom znem' domáhať vrátenia daru.
3. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že správny poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti hradí obdarovaný.

C1.4
Platnosť a účinnosť zmluv>'
1. Darovacia zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Táto darovacia 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. Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Okresného úradu
Bratislava, katastrálny odbor o povolení vkladu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú na obdarovaného všetky práva
a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti.
4. 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.
5. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá obdarovaný.
6. Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní
dohodnutými podmienkami zmluvy.

Cl. 5

Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu,
neuzatvára ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a jeho zmluvná voľnosť nie je
obmedzená.
2. Na znak súhlasu potvrdzujú obsah zmluvy obe strany svojimi podpismi.
3. Darovacia zmluva šä vyhotovuje v 8-ich exemplároch, z ktorých“ 2 vyhotovenia
zašle obdarovaný Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor za účelom povolenia vkladu
vlastníckeho práva_ v _prospech obdarovaného. Darca obdrží po podpise zmluvy obidvomi
stranami jeden rovnopis zm lm y, obdarovanému ostáva päť rovnopisov.
V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Darca:

Obdarovaný;
Hlavné mesto SR Bratislava

Oto Pokorný

.

JIÚDr. Ivo Nesrovnal
primátor

OSVEDČENIE
o pravosti podpisov

Podľa osvedčovacej knihy podpisov pod číslom 296/2017 osvedčujem pravosť podpisu Oto Pokorný, rodné
číslo
.. bytom Poľnohospodárska 8337/88, Bratislava - Vrakuňa, po preukázaní osobnej totožnosti
podľa OP č.
listinu podpísal za mojej prítomnosti. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
dňa 14.2.2017.

. Barbora Sveúž^íyá
pracovníčka poverenáprimátorom
Hlavného m esta^R Bratislava
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