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Darovacia zmluva 
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení  

(ďalej len „Zmluva“)  
 
Zmluvné strany:  
 
Pavol Podhorský, r. Podhorský  
bytom:   Zámocká 40A, 900 90 Dubová 
dátum nar.:  xxxxxx 
rod. č.:   xxxxxx 
 
/ďalej len „Darca 1“/ 
 
a 
 
Petra Podhorská, rod. Koníková 
bytom:    Zámocká 40A, 900 90 Dubová 
dátum nar.:   xxxxxx 
rod. č.:    xxxxxxx 
 
/ďalej len „Darca 2“/ 
/Darca 1 a Darca 2 ďalej spolu len ako „Darca“/ 
 
a 
 
Obec Dubová 
Sídlo:    Hlavná 39, 900 90 Dubová 
IČO:     304 735 
Zast.:     Ľudovít Ružička, starosta 
 
/ďalej len „Obdarovaný“/ 
/Darca a Obdarovaný ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“/ 

 
Článok I.  

Predmet Zmluvy 
 

1. Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej uvedených Darca prenecháva Obdarovanému do výlučného 
vlastníctva predmet darovania špecifikovaný v článku II. tejto Zmluvy, a to s účinkami ku dňu prevodu 
vlastníckeho práva rozhodnutím Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho 
práva do katastra nehnuteľností a Obdarovaný dar s vďakou prijíma.   
 

Článok II. 
Predmet darovania 

 
1. Darca 1 a Darca 2 vyhlasujú, že nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Dubová, obec: DUBOVÁ, 

okres: Pezinok, evidovaná na LV č. 1346 a to: 
 

• parcela registra „C“ č. 2066/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 75 m2 
 

je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 vzhľadom k celku 
(ďalej len „Dar“ alebo „predmet darovania“).  
 

 
 

Článok III.  
Odovzdanie Daru 
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1. Zmluvné strany sa dohodli, že Darca odovzdá Dar podľa článku II. tejto Zmluvy Obdarovanému do užívania 
s účinkami ku dňu prevodu vlastníckeho práva rozhodnutím Okresného úradu, katastrálneho odboru o 
povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, a to na základe odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.   

 
Článok IV. 

Katastrálne konanie 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podajú Darca 
a Obdarovaný spoločne a správny poplatok za podanie návrhu zaplatí Obdarovaný. Vzor návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 1. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli a zaväzujú sa najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy oboma 
zmluvnými stranami podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor nepovolí zápis 

vlastníckeho práva k predmetu darovania v prospech Obdarovaného v lehote na povolenie vkladu 
vlastníckeho práva v súlade so zákonom, t.j. konanie o povolení vkladu z akéhokoľvek dôvodu preruší alebo 
zastaví, sú zmluvné strany povinné dohodnúť sa akým spôsobom budú vzniknutú situáciu ďalej riešiť. Zmluvné 
strany sú ďalej pre takýto prípad povinné poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť tak, aby bol naplnený účel 
uzatvorenia tejto Zmluvy. 

 
Článok V. 

Vyhlásenia zmluvných strán 
 

1. Obdarovaný vyhlasuje, že Dar preberá v stave v akom stojí a leží.  
 

2. Zmluvné strany, každá samostatne, vyhlasujú a zodpovedajú, že podmienky stanovené touto Zmluvou nie sú 
v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je táto strana viazaná, či už zmluvným, vyplývajúcim zo zákona alebo 
iným. 

 
3. Darca vyhlasuje, že na Dare neviaznu žiadne dlhy, reštitučné nároky tretích osôb, vecné bremená, záložné 

práva, archeologické nálezy, enviromentálne záťaže, znečistenia vrátane kontaminácie ani iné právne 
skutočnosti a z nich vyplývajúce povinnosti, ktoré by mohli spôsobiť akékoľvek obmedzenie výkonu 
vlastníckeho práva a predmet darovania nie je predmetom súdneho, reštitučného, exekučného ani 
konkurzného konania, správneho konania a ani dražby a nie sú mu známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli 
viesť k začatiu takýchto konaní (okrem konania o povolení vkladu vlastníckeho práva k Daru), že Dar nie je 
ani predmetom žiadnej uzatvorenej kúpnej zmluvy, darovacej (s výnimkou tejto Zmluvy), zámennej, 
nájomnej, záložnej zmluvy alebo zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom práva, či inej obdobnej zmluvy a 
že Zmluva je náležite uzatvorená a po formálnom podpise a doručení sa stane záväznou pre takúto stranu v 
súlade s jej podmienkami. Darca zároveň vyhlasuje, že s Darom je oprávnený nakladať.  

 
4. Darca vyhlasuje, že sa nezaviazal previesť Dar na inú osobu ako na Obdarovaného a ani uzatvoriť zmluvu, 

ktorou by zriadil akékoľvek právo tretej osoby k Daru. Darca sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré 
by prekážalo alebo bránilo prevodu vlastníckeho práva k Daru a vkladu do katastra nehnuteľností v prospech 
Obdarovaného a urobiť všetko a podstúpiť všetky kroky, ktoré by mohli byť potrebné alebo užitočné pre 
splnenie tejto Zmluvy.  

 
5. Darca vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy sú zaplatené a vysporiadané všetky dane, poplatky 

a akékoľvek iné záväzky týkajúce sa Daru. 
 

6. Darca vyhlasuje, že ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy neexistujú žiadne nevybavené úradné ani iné nariadenia 
alebo rozhodnutia týkajúce sa Daru, z ktorých by pre Obdarovaného mohli vyplynúť finančné alebo iné 
záväzky. 

 
7. Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť tejto Zmluvy.  
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8. Obdarovaný vyhlasuje, že v súvislosti s nadobudnutím Daru mu pred podpisom Zmluvy bol dobre známy 
právny aj faktický stav Daru a pre účely tejto Zmluvy s ním bol uzrozumený.   

 
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo naplnenie 

predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené im touto Zmluvou. Darca 
sa zaväzuje nevykonať žiadne úkony, ktoré by mali alebo mohli mať za následok obmedzenie vlastníckeho 
práva Obdarovaného k Daru, predovšetkým nezriadiť žiadne záložné právo, vecné bremeno, ani inú ťarchu 
alebo záväzok zmluvný alebo vecnoprávny v prospech tretích osôb.  

 
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z ustanovení tejto 

Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený účel tejto Zmluvy. 
 

11. V prípade, že do okamihu povolenia vkladu do katastra nehnuteľností vznikne na Dare akákoľvek ťarcha, alebo 
ak sa ktorékoľvek z vyhlásení Darcu podľa tohto článku Zmluvy ukáže byť nepravdivým, je Obdarovaný 
oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.  

 
Článok VI.  

Súčinnosť zmluvných strán  
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov z tejto 
Zmluvy vyplývajúcich, s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy. 

 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akéhokoľvek konania, ktoré by viedlo k porušeniu ktoréhokoľvek 

ustanovenia tohto článku Zmluvy, majúce za následok porušenie povinnosti poskytnúť druhej zmluvnej 
strane potrebnú súčinnosť.  

 
Článok VII.  

Osobitné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Darca a Obdarovaný sú oprávnení odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak 
nadobudne právoplatnosť rozhodnutie príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru, ktorým sa 
rozhodne o návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v prospech Obdarovaného inak ako 
povolením vkladu, alebo ak sa povolí vklad vlastníckeho práva k Daru len čiastočne; tým nie je dotknuté právo 
Darcu ani Obdarovaného odstúpiť od tejto Zmluvy v iných prípadoch, ktoré ustanovuje zákon alebo táto 
Zmluva. 

 
2. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť 

uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpenie je odstupujúca zmluvná strana povinná 
doručiť druhej zmluvnej strane osobne alebo doporučene poštou. 

 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zániku tejto Zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto 

Zmluve alebo ak bude Zmluva na základe právoplatného rozhodnutia súdu určená za neplatnú (všetko spolu 
ďalej „Zánik zmluvy“) urobia vo vzájomnej súčinnosti všetko potrebné pre to, aby sa pokiaľ možno v čo 
najkratšom čase dosiahol ten právny stav, ktorý existoval pred uzavretím tejto Zmluvy a aby sa vysporiadali 
všetky nároky vzniknuté z titulu Zániku zmluvy. 

 
4. V prípade, ak dôjde k Zániku zmluvy s účinkami ex tunc (t. j. od počiatku), na základe dohody zmluvných strán 

sa má za to, že právnym titulom užívania Daru Obdarovaným od právoplatnosti rozhodnutia Okresného 
úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 
v prospech Obdarovaného do momentu Zániku zmluvy bolo bezodplatné užívanie Daru Obdarovaným.  

 
5. V prípade, ak dôjde k Zániku zmluvy, je zmluvná strana, ktorej pred Zánikom zmluvy poskytla plnenie druhá 

zmluvná strana, povinná toto plnenie vrátiť, a to najmä Obdarovaný je povinný odovzdať Darcovi Dar v súlade 
s ods. 6 tohto článku Zmluvy. 
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6. V prípade, ak dôjde k Zániku zmluvy sa Obdarovaný zaväzuje Dar odovzdať Darcovi do 45 (štyridsiatich piatich) 
dní odo dňa Zániku zmluvy. Do času riadneho odovzdania Daru je titulom užívania Daru Obdarovaným  
bezodplatné užívanie Daru. 

 
Článok VIII. 

Doručovanie 
 

1. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon (ďalej len „Výzva“) jednej zmluvnej strany (ďalej len 
„Odosielateľ“) sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane (ďalej len „Adresát“), ak bola uskutočnená 
osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu Adresáta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, resp. na adresu, 
ktorú Adresát naposledy písomne oznámil Odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom 
Adresát zásielku prevzal alebo odmietol prevziať alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta 
po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej zásielke 
uvedený údaj „adresát neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne v pracovný 
deň v čase do 16.00 hod., považuje sa za doručenú v momente úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa 
tieto udiali v čase do 16.00 hod. pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň. Obdarovaný bude všetky 
písomnosti doručovať aj na emailovú adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

 
2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú 

potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, zmenu, či 
zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, vstup do konkurzného 
konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní 
túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akúkoľvek Výzvu, a zároveň zodpovedá za 
akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 

 
Článok IX.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za 
originál a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom (1) rovnopise a dva (2) rovnopisy sú vyhotovené na 
účely katastrálneho konania. 

 
2. Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce 

vyhlásenia, zmluvy a dohody, či už ústne alebo písomné. 
 

3. Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich predchádzajúcom odsúhlasení 
obidvoma zmluvnými stranami. 

 
4. Neuplatnenie alebo oneskorené uplatnenie akéhokoľvek práva alebo právomoci v súvislosti s touto Zmluvou 

sa nebude považovať za vzdanie sa takéhoto práva, ani jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie práva nebude 
brániť následnému alebo ďalšiemu uplatneniu takéhoto práva, alebo uplatneniu akéhokoľvek iného práva.  

 
5. Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne neupravené touto 

Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Práva 
a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade 
s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov, ako aj obchodných zvyklostí a praxe.  

 
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 

 
Príloha č. 1 – Vzor návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 
Príloha č. 2 – Vzor odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich 

vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná 
a vážna, ako aj prostá bez akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva 
nadobúda platnosť. 
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8. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia jej platnosti.  
  

 
V Dubovej, dňa 15.5.2019      V Dubovej, dňa 26.6.2019 
 

  
Darca:         Obdarovaný: 

 
 
Podpísané v.r.      podpísané v.r. 
____________________________        __________________________      
Pavol Podhorský      Ľudovít Ružička 
        starosta 
 
podpísané v.r. 
____________________________ 
Petra Podhorská 
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Príloha č. 1 – Vzor návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
 
Okresný úrad Pezinok 
Katastrálny odbor 
 
Navrhovateľ: 
 
1/ Pavol Podhorský, r. Podhorský  
bytom:   Zámocká 40A, 900 90 Dubová 
dátum nar.:  xxxxxx 
rod. č.:   xxxxxxx 
 
/ďalej len „Darca 1“/ 
 
a 
 
Petra Podhorská, rod. Koníková 
bytom:    Zámocká 40A, 900 90 Dubová 
dátum nar.:   xxxxxxx 
rod. č.:    xxxxxx 
 
/ďalej len „Darca 2“/ 
/Darca 1 a Darca 2 ďalej spolu len ako „Darca“/ 
 

/Darca 1 a Darca 2 ďalej spolu len „Darca“/ 
 
a 
 
2/ Obec Dubová 

Sídlo:    Hlavná 39, 900 90 Dubová 
IČO:     304 735 
Zast.:     Ľudovít Ružička, starosta 
/ďalej len „Obdarovaný“/ 
 

/Darca a Obdarovaný ďalej spolu len ako „zmluvné strany“/ 
 
            

Vec:  Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
 

I. 
 

Navrhovateľ 1 – Darca  a navrhovateľ 2 – Obdarovaný uzatvorili dňa __.__.____ Darovaciu zmluvu /ďalej len 
„Zmluva“/ priloženú v dvoch vyhotoveniach k tomuto návrhu  /príloha č. 1/.    
 
Na základe Zmluvy previedol bezodplatne navrhovateľ 1 – Darca na navrhovateľa 2 –Obdarovaného 
nehnuteľnosť tvoriacu predmet darovania podľa Zmluvy, a to do výlučného vlastníctva navrhovateľa 2 – 
Obdarovaného (spoluvlastnícky podiel: 1/1 vzhľadom k celku). 

 
II. 
 

Predmetom darovania podľa Zmluvy je nehnuteľnosť, nachádzajúca sa v katastrálnom území Dubová, obec: 
DUBOVÁ, okres: Pezinok, a to: 

 

• parcela registra „C“ č. 2066/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 75 m2, 
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ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve Darcu 1 a Darcu 2 ako manželov o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 
1/1 vzhľadom k celku (ďalej aj len „Dar“ alebo „predmet darovania“).  
 

III. 
 
Zmluvné strany priloženej Zmluvy uvedenej v bode I. vyhlasujú, že sú oprávnené s jej predmetom disponovať bez 
obmedzenia, právny úkon je urobený v predpísanej forme a preto navrhujú Okresnému úradu Pezinok, 
katastrálnemu odboru, aby vydal toto 
 

rozhodnutie: 
 

zapisuje sa  
 
na príslušnom LV pre katastrálne územie Dubová, obec: Dubová, okres: Pezinok: 
 
v časti A – LV 
 

• pozemok parcely registra „C“ č. 2066/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 75 m2 
 

 
v časti B – LV 
 
Obec Dubová 
Sídlo: Hlavná 39, 900 90 Dubová 
IČO: 304 735             
V spoluvlastníckom podiele: 1/1 vzhľadom k celku. 

 
Titul nadobudnutia: Darovacia zmluva. 
 
V ostatných častiach bez zmien. 
 
 
 
V ______________, dňa__.__.2019   V ______________, dňa __.__.2019 
 
Za Darcu ako navrhovateľa 1:    Za Obdarovaného ako navrhovateľa 2:  
 

 
____________________________       __________________________      
Pavol Podhorský     Ľudovít Ružička 
       starosta 
 
____________________________ 
Petra Podhorská 
 
 
 
 
 
 
PRÍLOHY:  
č. 1 – Darovacia zmluva (2x) 
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Príloha č. 2 
Odovzdávací a preberací protokol 

 
v súlade s Darovacou zmluvou zo dňa .... (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenou medzi:  
 
Pavol Podhorský, r. Podhorský  
bytom:   Zámocká 40A, 900 90 Dubová 
dátum nar.:  13.05.1980 
rod. č.:   800513/6073 
 
a 
 
Petra Podhorská, rod. Koníková 
bytom:    Zámocká 40A, 900 90 Dubová 
dátum nar.:   23.06.1984 
rod. č.:    845623/6160 
 
 
(ďalej spolu len „Darca“) 
 
a 
 
Obec Dubová 
Sídlo:    Hlavná 39, 900 90 Dubová 
IČO:     304 735 
Zast.:     Ľudovít Ružička, starosta 
 
(ďalej len „Obdarovaný“) 
 
dnešného dňa Darca odovzdal a Obdarovaný prevzal nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v katastrálnom území 
Dubová, obec: DUBOVÁ, okres: Pezinok, parcela registra „C“ č. 2066/2, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie, o výmere 75 m2, čím došlo k odovzdaniu a prevzatiu Daru v súlade s článkom III. Zmluvy, čo 
Obdarovaný aj Darca svojimi podpismi pod týmto odovzdávacím a preberacím protokolom bez výhrad 
potvrdzujú. 
 
 
V Dubovej, dňa ...      V Dubovej, dňa ...  
 
Darca:               Obdarovaný: 
 
 

 
____________________________        __________________________      
Pavol Podhorský      Ľudovít Ružička 
        starosta 
 
 
 
 
____________________________ 
Petra Podhorská 
 
 


