
DAROVACIA   ZMLUVA 
uzatvorená v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
Účastníci zmluvy: 
 
DARCA 1/:  
Meno a priezvisko:  Václav Tomáš, rodné priezvisko Tomáš 
Dátum narodenia:    
Rodné číslo:          
Trvalý pobyt:         093 01 Vranov nad Topľou 
Štátna príslušnosť: Slovenská  republika 
 
 (ďalej len „darca 1/“ na jednej strane ) 
 
 
DARCA 2/: 
Meno a priezvisko:  Anna Ďordová, rodné priezvisko Tomášová 
Dátum narodenia:    
Rodné číslo:          
Trvalý pobyt:         094 01 Tovarné  
Štátna príslušnosť: Slovenská  republika 
 
 (ďalej len „darca 2/“ na jednej strane ) 
 
OBDAROVANÝ: 
Obec Hencovce 
Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce 
IČO:   35 532 319 
Zastúpená:   JUDr. Matúšom T o m á š o m 
                            starostom  obce 
Slovenská republika 
  
              (ďalej len „obdarovaný“ na druhej strane alebo spoločne aj „zmluvné strany“ ) 
 

I. 
 

1/ Darca 1/ je  výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva  č. 1492,  Okres: Vranov 
nad Topľou, Obec: HENCOVCE,  Katastrálne územie: Hencovce a to pozemku: 
             
- pozemok registra E KN parcelné číslo 719/5,  druh pozemku – orná pôda  o výmere 1167 m2, 
(ďalej len „predmet zmluvy č. 1“) 
 
zapísaný: v Časti B: pod B2 v podiele 1/1,  
                v Časti C: bez tiarch a záväzkov. 
 
2/  Darca 2/ je  výlučným vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva  č. 709,  Okres: Vranov 
nad Topľou, Obec: HENCOVCE,  Katastrálne územie: Hencovce a to pozemku: 



             
- pozemok registra E KN parcelné číslo 719/2,  druh pozemku – orná pôda  o výmere 445 m2, 
(ďalej len „predmet zmluvy č. 2“) 
 
zapísaný: v Časti B: pod B2 v podiele 1/1,  
                v Časti C: bez tiarch a záväzkov 
 
3/  Darca 1/ touto zmluvou daruje obdarovanému predmet zmluvy č. 1  špecifikovaný v bode 1/ tohto článku   
so všetkými súčasťami a  príslušenstvom a  obdarovaný   dar  s  vďakou prijíma. 
 

4/ Darca 2/ touto zmluvou daruje obdarovanému predmet zmluvy č. 2  špecifikovaný v bode 2/ tohto článku   
so všetkými súčasťami a  príslušenstvom a  obdarovaný   dar  s  vďakou prijíma. 
 

5/ Darovanie  predmetu zmluvy č. 1 a č. 2 do majetku obce Hencovce bolo schválené  Obecným  
zastupiteľstvom obce Hencovce  na  10. zasadaní konanom dňa 14.04.2020  uznesením č. 70. 
 

II. 

 

1/ Darca 1/  oboznámil obdarovaného  so stavom predmetu zmluvy č. 1. Obdarovaný   vyhlasuje, že  stav 
predmetu zmluvy č. 1 pozná. 
 
2/ Darca 2/  oboznámil obdarovaného  so stavom predmetu zmluvy č. 2. Obdarovaný   vyhlasuje, že  stav 
predmetu zmluvy č. 2 pozná. 

 
III. 

 
1/ Účastníci tejto zmluvy sú svojimi zmluvnými prejavmi viazaní až do povolenia vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností.  
 
2/ Obdarovaný  nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy č. 1 a č. 2 vkladom do katastra 
nehnuteľností. 
 
3/ Návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetu zmluvy č. 1 a č. 2 je oprávnený  podať obdarovaný. 
 
4/  Zmluvné strany sa dohodli, že správny  poplatok za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva  do 
katastra nehnuteľností  zaplatí obdarovaný. 

 
 

IV.  
 
1/ Ostatné právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 
 
2/ Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomných, vzájomne odsúhlasených dodatkov k 
zmluve. 
 
3/  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami,  účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 Obč. zák.) a právne účinky vkladu vznikajú na základe 



právoplatného rozhodnutia  okresného úradu, katastrálneho odboru  o jeho povolení. 
 
4/ Táto darovacia zmluva je vyhotovená v piatich (5)  vyhotoveniach  rovnakej platnosti a záväznosti, z 
ktorých obdarovaný dostane  tri vyhotovenia  zmluvy,  z ktorých dve vyhotovenia budú priložené k návrhu 
na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a darca 1/ a darca 2/  dostanú jedno vyhotovenie 
zmluvy. 
 
5/ Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, že táto  zmluva bola uzatvorená podľa ich 
skutočnej a slobodnej vôle, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok  a na znak súhlasu s jej obsahom 
ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
Darca 1/:  
 
 
 V Hencovciach,  dňa 21.04.2020 
 
 
 
 
                 ................................................................................. 
              Václav Tomáš, rodné priezvisko Tomáš 
                         Vlastnoručný podpis 
 
 
 
 
 
Darca 2/:  
 
 
 V Hencovciach,  dňa 21.04.2020 
 
 
 
 
                 ................................................................................. 
      Anna Ďordová, rodné priezvisko Tomášová 
       Vlastnoručný podpis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obdarovaný:  
 
 
 Hencovce, dňa 21.04.2020 
 
 
 
  
 
 
                               ................................................................................. 
                                 JUDr. Matúš T o m á š 
                                                                                                              starosta obce 
       vlastnoručný podpis oprávnenej osoby 

 
 
 
 
 
 
 
 


