Darovacia zmluva
Darca:
Valéria Kubíková rod.Zahurancová, trvale bytom Komenského 36, 053 61 Spišské
Vlachy.
/ďalej len darca/

Obdarovaný:
Mesto Spišské Vlachy, so sídlom SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy, IČO 00329657,
zastúpené primátorom Ľubomírom Fifikom
ďalej obdarovaný/
Za týchto podmienok:
I.
Predmet zmluvy
Darca je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti - pozemkov v k.ú. Spišské Vlachy, v Meste
Spišské Vlachy, vedených na LV č.512 a to:
-pozemok p.č./KN E/ 90769/2, druh pozemku: orná pôda, o výmere: 1169m2, v podiele 6/25-in.

II.
Základné ustanovenia

Darca daruje bezodplatne vyššie označenú nehnuteľnosť-pozemok v podiele 6/25-in obdarovanému.
Obdarovaný prehlasuje, že dar s vďakou prijíma.

III.
Ďalšie ustanovenia

Obdarovaný prehlasuje, že je mu podrobne známy stav nehnuteľnosti-pozemku, ku ktorému
podielové spoluvlastnícke právo nadobúda prevodom podľa tejto zmluvy. Darca prehlasuje, že na
prevádzanej nehnuteľnosti-pozemku neviazne žiadny dlh, založné právo ani iné ťarchy.

IV.
Nadobudnutie vlastníckého práva

Obdarovaný nadobudne podielové spoluvlastnícke právo k nehnuteľnosti-pozemku dňom
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech nadobúdateľa vydaného
Okresným úradom, odborom Správy katastra v Spišskej Novej Vsi.
Obdarovaný znáša všetky náklady spojené s prevodom darovanej nehnuteľnosti a po vzájomnej
dohode je oprávnený vo veciach spojených s prevodom darovanej nehnuteľnosti zastupovať darcu.

V.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu, odboru Správy katastra v Spišskej Novej Vsi, ktorým
sa povoľuje vklad vlastníckého práva v prospech nadobúdateľa.
Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných strán
a dva sú určené pre potreby Správy katastra v Spišskej Novej Vsi.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni.
Zmluvu si zmluvné strany pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

V Spišských Vlachoch
dňa 20.11.2014

signed
Darca: Valéria Kubíková
rod.Zahurancová

...…...…...............................
(úradne overený podpis)

signed
Obdarovaný: Mesto Spišské Vlachy
zastúpené primátorom
p.Ľubomírom Fifikom

