DARoVAclA zlvlLUVA
v

Daraa]

zmysle ust. § 628 a n.lsl. obtionskeho zókonllíka

l(ovács Józs€fné Bankuti Éva r, Bánkuti
Rodné öíslo| Dátum narodenia: /
Tryalv pobyt:
stavI Vdova, obiianka Mdudrsk.j republiky
d'alej len ako "Darca")
a

obdarovaná: obec Moéa
leo:oo 306 576
Adresa: Moéa 168,946 37 Moaa
Zastúpená: ln8, Eszter Tóth, starostka obce
(d'alej len ako ''obdarovaná'')

,

l

I

zmluvné stíony so rozhodli uzovrjeí v zmysle

,

I
I

l

I

J

§ 628 a nasl. obtionskeho zákonníka nosledovnú

Darovaciu zmluvu ({alej len ,,Zm!uva'')

I

,
,

ust-

elánok l.
Darca je spoluvlastníkom nehnuterností, nachádzajúcich sa v
obci Moöa, v kata5trálnom územíI\loóa,

zapísanvch na l,V ö.444

V

nasledovneI

,
I

,

,

-

katastrinehnL]telnostína okresnom úrade Koínárno, katastrálny odbor
na

parcela re8. ,,c" ö. 824, v\ime' 47o m', zastavana piocha
a nadvoíie, V zast, územíobce, podiel
darcu % k celku, Vvmera darcu 235 mr.
parcela reg, ,,c"

t.

8-25,

Vvmera darcu 175 m',

.

vimera 35o m', záhrada,

V

zast. územíobce, podiel darcu %

k

celku,

stavba

s,ö, 463 na pozemku re8, ,,c" é, 824, rodinny dom V zast. území
obce, podiel darcu % k celku,

1.

2.

élánok ll,

Darca touto zmluvou darLrje bezodplatne obdarovanej nehnutel'nosti deklarované
V élánku ],
tejto zmluvy do Vlastníctva (podiel % k celku) pre obdarovanú, uvedenú V ö], l
tejto Zmllvy,
priiom obdarovaná dar prijima,

Zmluvné strany Vyhlasujú, ie Vöase darovania je im známy stav nehnuterností, Na
darovanli,ch nehnuternostiach neviaznu ziadne dlhy, Vecné bremená ani iné larchy.

3.

obdarovaná nadobudne Vlastnick€ práVo k nehnutel'no5tiam uvedenvm V ólánk! l. tejto
zmluvy na základe vkladu te]'to zmluvy do katastra nehnuterností Vedenvm okresnvm
úradom Komárno,katastrálny odbol,

1,

Táto 7mluva sa vyhotovuje

2.

Táto zmluva sa riadiVieobecne záVáznvmj práVnymi predpismi slovenskej republiky. PráVa
a
povinnostizmluvnvch strán V zmluve bliz§ie neupravené §a riaa]ia príslu§nvmj
ustanovenlami
obtianskeho zákonníka slovenskej republikY.

3,

DodatkY a zmeny tejto zmluvy je moiné robil len V pisomnej forme.

4.

Vietky nákladY súVisiace s darovaním ako aj na vklad Vlastníckeho práVa znáaa obdarovana,

5,

zmluva nadobúda pIatnost dóom podpisu zmluVnvmi 5tranami, úöinnosl deó po zvere]není
na internetovej stránke obce MoÖa,

6.

Zmluvné strany prehlasujú, ie sú plne spósobilé kpráVnym úkonom aich spósobilost na
práVne úkony nie je obmedzená,

]

Zmluvné strany tímto vzájomne Vyhlasujú a svojimi podpismi potVrdZujú, :e uzaVretie zmluvy
riadne zVázili, celv text zmluvy preaítali a pochopili a ie zmluVu uzavierajú skutoine podl'a
svojej vóle, Rovnako prehlasujú, ie im nie sú známe iiadne skutoénosti, ktoré by moh]i
5pósobit neplatnosi zmluvy, zmluvu urobit neútinnou Voöitretím osobám a ?maritjej úéel.

Ölánok lll,
V

4 rovnop;so( 1,

Darca:
Kovács lózsérne BanKml

obdaíovaná|
obec Moia
ng, Eszter TÓth staro§tká
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