Darovacia zmluva
uzavretá podľa  ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

I. Zmluvné strany
Darca:                                            
Jaroslav Kučera, rod. Kučera
dátum narodenia:	xxx
rodné číslo:		xxx
bytom:			xxx
štátna príslušnosť:	občan Slovenskej republiky
a manželka:
			Daniela Kučerová, rodená Turanská
dátum narodenia:	xxx
rodné číslo:		xxx
bytom:			xxx
štátna príslušnosť:	občan Slovenskej republiky

 (ďalej len „Darca“)

a
Obdarovaný :

Obec Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO:			304 735
Zastúpená:		Ľudovít Ružička, starosta
			Slovenská republika
			
(ďalej len „Obdarovaný“)


II. Preambula

      1. Darca je bezpodielovým spoluvlastníkom, podiel 1/1, nasledovnej  nehnuteľnosti:
	PARCELY REGISTRA  „C“ evidované na katastrálnej mape:

- parc.č. 272 zastavané plochy a nádvoria o výmere 50 m2
zapísanej na LV č. 871, katastrálne územie Dubová, obec Dubová, okres Pezinok, Správa katastra Pezinok.
	(ďalej len „Nehnuteľnosť“)


III. Predmet darovacej zmluvy

Na základe tejto zmluvy Darca daruje Obdarovanému  Nehnuteľnosť a Obdarovaný tento dar prijíma do svojho výlučného vlastníctva.

IV. Všeobecné ustanovenia

1. Obdarovaný vyhlasuje, že ku dňu podpísania tejto zmluvy je mu známy technický a právny stav darovanej Nehnuteľnosti a túto prijíma tak, ako stojí a  leží.
	Darca prehlasuje, že na darovanej Nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, záložné právo, či iné práva tretích osôb.
	Darca prehlasuje, že Nehnuteľnosti  daruje dobrovoľne a bez nátlaku, na základe vlastnej slobodnej vôle.

Zmluvné strany berú na vedomie, že vlastnícke právo k predmetnej Nehnuteľnosti prechádza  na Obdarovaného až dňom povolenia vkladu do katastra nehnuteľností.
Dňom podpisu tejto zmluvy Darca odovzdáva a Obdarovaný preberá Nehnuteľnosť v stave podľa vyššie uvedených ustanovení tejto zmluvy. 

V. Záverečné ustanovenia

	Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
	Zmluvné strany berú na vedomie, že práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
	Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov

Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia   budú pripojené k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, pričom všetky vyhotovenia sú rovnocenné.



V Dubovej, dňa ...........................





  darca 							obdarovaný 



...............................						....................................
Jaroslav Kučera 						Obec Dubová
								Ľudovít Ružička
								Starosta


.....................................
Daniela Kučerová














