
Darovacia zmluva 

-"'__~I zavretá podľa ustanovení §628 a nasl. Občianskehozákonníka, medzi účastníkmi:

1/ MUDr. JankaPotužáková,rod. Merková, nar.
bytom

I r.č. trvale

na strane jednej ako dar c a

2/ Obec Halič, Hallč, Mieru 68/66, 985 11 Halič, IČO: 00316091, zastúpená Mgr.
Alexander Udvardy, starosta obce,

na strane druhej ako obd a r o van Ý

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavreli medzi sebou túto

Darovaeiu zmluvu 

ČI.1

Predmet zmluvy

1/ Vtejto zmluve "Dartl znamená:

Pozemok,parc. E-KN č. 727/18, druh orná pôda, výmera 23598 m2
v podiele ~
zapísanéna LV č. 1448, k.ú. Halič, obec Halič,okres Lučenec

2/ Darcatýmto daruje dar v podiele podľa bodu 1/ tejto zmluvy Obdarovanému
a Obdarovaný Dar prijíma do svojho výlučného vlastníctva.

Čl. 2



ČI.3

Vyhlásenie

1/ Darca vyhlasuje, že je podielovým spoluvlastníkom Daru, výška podielu 1/2.

2/ Obdarovaný vyhlasuje, že si Dar riadne prezrel a oboznámil sa so stavom Daru pred
uzavretím tejto Zmluvy.

Iné dojednania

1/ Účastníciberú na vedomie, že vlastnícke právo k Daru vznikne v prospech Obdarovaného
až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

2/ Darcaprehlasuje, že Dar nie je zaťaženýžiadnymi ťarchami, bremenami, resp. inými
právnymi vadami, ktoré by bránili Obdarovanému v užívaní a na ktoré by mal Obdarovaného
upozorniť. Súčasneprehlasuje, že nie sú mu známe žiadne zjavné, resp. skryté vady, ktoré by
znemožňovali Obdarovanému Dar užívať,resp. by užívaniebolo sťažené.

3/ Obdarovaný prehlasuje, žeje mu stav Daru známy, pričom nezistil žiadne zjavné vady
a nedostatky, ktoré by mu bránili Dar užívať.

4/ Účastnícizmluvy sa dohodli, že po podpise tejto darovacej zmluvy, do vykonania zápisu do
katastra nehnuterností, sú touto zmluvou viazaní a s predmetom Daru nemôžu nakladať.

5/ Účastnícisa dohodli, že vzťahy vyplývajúce z predmetu Daru tejto zmluvy, ktoré nie sú
zmluvou upravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

ČI.4

Záverečnéustanovenia

1/ Účastnícizmluvy berú na vedomie, že po zápisevkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteťností na Správekatastra v Lučenci,bude založenýv prospech Obdarovaného list
vlastníctva s nasledovným obsahom:

V časti A LV - podľa čl. 1- parcely registra "E"

Parcelnéčíslo KN 727/18 - výmera 23598 m2 - orná pôda

V časti BLV:

2/ Obec Halič, Mieru 68/66, 985 11 Halič, IČO: 00316091 v podiele 1/2

V časti C LV: bez zápisu



2/ Táto darovacia zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, po jednom pre každého
účastníka a 2 vyhotovenia pre vykonanie zápisu vkladu vlastnktva do KN.

3/ Účastníci po prečítaní zmluvy výslovne prehlásili, že táto zmluva obsahuje ich slobodne
a vážne prejavenú vôlu a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

?l1lfflf v i 1 s' . W~/ V , dna . V Haliči, 12.5.2021

Darca: Obdarovaný:

I 
f/ v 

MUDr. Janka PotUŽČl. ,\'1erková ec Halič, IČO. oo:; ...
Zastúpený Mgr. Alexander Udvardy,
starosta obce

OVERENÍ - LEGALIZACE
B~žné číslo overovaci knihy: O 1391/2921-
Overuji, že------------------------------
MUDr. ' •• nka Potužáková, nar
bytem -------
jejiž totožnos, Dy~a pruKdzána, tuto
listinu prede mnou vlastnoručne
podepsala.------------------------------
v Praze dne 21.5.2921
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