
DAROVACIA  ZMLUVA  
uzavretá v zmysle ustanovenia §628 a nasledovné Občianskeho zákonníka  

 

 

Článok I 

Účastníci zmluvy  

 

1. Ing. Ivor Vinohradský, rod. Vinohradský  

trvale bytom Levická 280/61, 949 01 Nitra 

r.č. 740725/6681, dátum narodenia 25.07.1974 

štátny občan SR 
(ďalej len „darca 1“)  

 

2. Ing. Peter Andel, rod. Andel 

trvale bytom Jurkovičova 397/28, 949 11 Nitra 

r.č. 750920/6760, dátum narodenia 20.09.1975 

štátny občan SR 
(ďalej len „ darca 2“)  

 

3. RNDr. Mária Blehová, rod. Magová 

trvale bytom Velčice 164, 951 71 Slažany 

r.č. 555424/6907, dátum narodenia 24.04.1955 

štátny občan SR 
(ďalej len „ darca 3“)  

 

4. Jaroslav Lážek, rod. Lážek 

trvale bytom Pri Prameni 127/18, 951 01 Štitáre 

r.č. 750804/6777, dátum narodenia 04.08.1975 

štátny občan SR 
(ďalej len „darca 4“)  

 

5. Obec Štitáre 

Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre  

IČO: 37 869 531 

DIČ: 2021701572 

Starostka obce: Ing. Zuzana Vinkovičová 
(ďalej len „obdarovaný“) 

 

 

Článok II  

Predmet tejto zmluvy  

 

 Predmetom tejto zmluvy je povinnosť darcov odovzdať predmet darovania špecifikovaný 

v článku IV. tejto zmluvy obdarovanému a povinnosť obdarovaného predmet darovania 

prevziať.  

 

 

 

 

 

 

 



Článok III 

Terajší vlastnícky stav  a geometrický plán 

 

1. Na liste vlastníctva č. 1602 vedeného Okresným úradom v Nitre, katastrálny odbor,  pre 

okres Nitra, obec Štitáre, katastrálne územie Dolné Štitáre je vedená nasledovná 

nehnuteľnosť:  

 parcela registra „C“ parc.č. 920/59 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2 

 parcela registra „C“ parc.č. 934/4 – orná pôda o výmere 55 m2.  

 

2. Darca 1 je na liste vlastníctva 1602 kat. úz. Dolné Štitáre vedený ako podielový 

spoluvlastník nehnuteľností definovaných v bode 1 tohto článku zmluvy v rozsahu 1/2 v 

pomere k celku. Darca 2 je na liste vlastníctva 1602 kat. úz. Dolné Štitáre vedený ako 

podielový spoluvlastník nehnuteľností definovaných v bode 1 tohto článku zmluvy v 

rozsahu 1/2 v pomere k celku.  

 

3. Na liste vlastníctva č. 1073 vedeného Okresným úradom v Nitre, katastrálny odbor,  pre 

okres Nitra, obec Štitáre, katastrálne územie Dolné Štitáre je vedená nasledovná 

nehnuteľnosť:  

 parcela registra „E“ parc.č. 932/2 – orná pôda o výmere 116 m2.  

 

4. Darca 3 je na liste vlastníctva 1073 kat. úz. Dolné Štitáre vedený ako podielový 

spoluvlastník nehnuteľností definovaných v bode 3 tohto článku zmluvy v rozsahu 1/2 v 

pomere k celku. Darca 4 je na liste vlastníctva 1073 kat. úz. Dolné Štitáre vedený ako 

podielový spoluvlastník nehnuteľností definovaných v bode 3 tohto článku zmluvy v 

rozsahu 1/2 v pomere k celku.  

 

5. Geometrickým plánom Geodetická O.K. Ing. Bohuslavy Bebjakovej č. 76/2020 na 

oddelenie a určenie vlastníckeho práva k pozemku parc.č. 920/2, 920/287-288, 920/290, 

934/10-11, ktorý dňa 29.06.2020 pod č. G1-1391/2020 úradne overil Ing. Rudolf Szombath, 

Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor došlo  

A) k odčleneniu časti pôvodnej parcely č. 932/2 dielom 1 o výmere 97 m2 

B) k odčleneniu časti pôvodnej parcely č. 932/2 dielom 2 o výmere 8 m2 

C) k odčleneniu časti pôvodnej parcely č. 920/59 dielom 3 o výmere 60 m2 

D) k odčleneniu časti pôvodnej parcely č. 920/59 dielom 4 o výmere 4 m2 

E) k odčleneniu časti pôvodnej parcely č. 934/4 dielom 5 o výmere 40 m2 

F) k odčleneniu časti pôvodnej parcely č. 934/4 dielom 6 o výmere 2 m2,  

na základe čoho boli vytvorené novovzniknuté parcely: 

a) parcela č. 920/2 – zastavaná plocha o výmere 97 m2 

b) parcela č. 920/59 – zastavaná plocha o výmere 8 m2 

c) parcela č. 920/287 – zastavaná plocha o výmere 60 m2 

d) parcela č. 920/288 – zastavaná plocha o výmere 4 m2  

e) parcela č. 920/290 – zastavaná plocha o výmere 8 m2 

f) parcela č. 934/4 – orná pôda o výmere 13 m2 

g) parcela č. 934/10 – orná pôda o výmere 40 m2 

h) parcela č. 934/11 – orná pôda o výmere 2m2.  

 

 

 

 

 

 

 



Článok IV 

Predmet darovania 

 

1. Predmetom darovania v zmysle tejto zmluvy  je podľa vyššie uvedeného geometrického 

plánu novovzniknutá parcela č. 920/2. Darca 3 a darca 4  daruje obdarovanému 

novovzniknutú parcelu č. 920/2 – zastavaná plocha o výmere 97 m2 každý v 

spoluvlastníckom podiele v rozsahu 1/2 v pomere k celku a  obdarovaný  tento predmet 

darovania do svojho vlastníctva nadobúda od darcu 3 a darcu 4.    

 

2. Predmetom darovania v zmysle tejto zmluvy  je podľa vyššie uvedeného geometrického 

plánu novovzniknutá parcela č. 920/287. Darca 1 a darca 2  daruje obdarovanému  

novovzniknutú parcelu č. 920/287 – zastavaná plocha o výmere 60 m2 každý v 

spoluvlastníckom podiele v rozsahu 1/2 v pomere k celku a obdarovaný tento predmet 

darovania do svojho vlastníctva nadobúda od darcu 1 a darcu 2. 

 

3. Predmetom darovania v zmysle tejto zmluvy  je podľa vyššie uvedeného geometrického 

plánu novovzniknutá parcela č. 920/288. Darca 1 a darca 2  daruje obdarovanému 

novovzniknutú parcelu č. 920/288 – zastavaná plocha o výmere 4 m2 každý v 

spoluvlastníckom podiele v rozsahu 1/2 v pomere k celku a obdarovaný  predmet darovania 

do svojho vlastníctva nadobúda od darcu 1 a darcu 2. 

 

4. Predmetom darovania v zmysle tejto zmluvy  je podľa vyššie uvedeného geometrického 

plánu novovzniknutá parcela č. 920/290. Darca 3 a darca 4  daruje obdarovanému 

novovzniknutú parcelu č. 920/290 – zastavaná plocha o výmere 8 m2 každý v 

spoluvlastníckom podiele v rozsahu 1/2 v pomere k celku a obdarovaný  tento predmet 

darovania do svojho vlastníctva nadobúda od darcu 3 a darcu 4. 

    

5. Predmetom darovania v zmysle tejto zmluvy  je podľa vyššie uvedeného geometrického 

plánu novovzniknutá parcela č. 934/10. Darca 1 a darca 2  daruje obdarovanému 

novovzniknutú parcelu č. 934/10 – orná pôda o výmere 40 m2 každý v spoluvlastníckom 

podiele v rozsahu 1/2 v pomere k celku a obdarovaný  predmet darovania do svojho 

vlastníctva nadobúda od darcu 1 a darcu 2. 

    

6. Predmetom darovania v zmysle tejto zmluvy  je podľa vyššie uvedeného geometrického 

plánu novovzniknutá parcela č. 934/11. Darca 1 a darca 2  daruje obdarovanému 

novovzniknutú parcelu č. 934/11 – orná pôda o výmere 2 m2 každý v spoluvlastníckom 

podiele v rozsahu 1/2 v pomere k celku a obdarovaný  predmet darovania do svojho 

vlastníctva nadobúda od darcu 1 a darcu 2. 

 

7. Vlastníkom parcely č. 920/59 – zastavaná plocha o výmere 8 m2 ostávajú darca 1 a darca 2 

každý v spoluvlastníckom podiele v rozsahu 1/2 v pomere k celku. 

 

8. Vlastníkom parcely č. 934/4 – orná pôda o výmere 13 m2 ostávajú darca 1 a darca 2 každý v 

spoluvlastníckom podiele v rozsahu 1/2 v pomere k celku. 

 

 

Článok V  

Stav nehnuteľností a iné 

 

1. Obdarovaný podpisom tejto darovacej zmluvy potvrdzuje, že pred jej uzavretím sa 

oboznámil so stavom predmetu darovania a to predovšetkým jeho ohliadkou.  

 



2. Darcovia prenechávajú obdarovanému predmet darovania v stave v akom veci stoja a ležia 

s následkami uvedenými v §501 Občianskeho zákonníka. Teda obdarovaný sa nebude môcť 

v budúcnosti domáhať prípadných nárokov z vád nehnuteľnosti s výnimkou, že si vymienil  

nejaké ich vlastnosti, o ktorých ho darcovia ubezpečili, že ich nehnuteľnosti majú.  

 

 

Článok VI 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti dňom právoplatného rozhodnutia 

príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do 

katastra nehnuteľností v prospech obdarovaného. 

 

2. Obdarovaný si vyhradzuje právo od tejto Darovacej zmluvy odstúpiť v prípade, že z 

akéhokoľvek dôvodu nedôjde na základe podaného návrhu na vklad vlastníckeho na základe 

tejto zmluvy do 3 mesiacov od jeho podania na Okresný úrad Nitra, katastrálny odbor, k 

vkladu vlastníckeho práva v prospech obdarovaného do katastra nehnuteľností.  

 

 

Článok VII 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 

1. Darcovia vyhlasujú, že po dobu platnosti tejto zmluvy nevykonajú žiadne úkony, ktoré by 

svojimi účinkami znamenali výrazné zníženie hodnoty predmetných nehnuteľností. 

 

2. Darcovia vyhlasujú, že do dnešného dňa neuzatvorili žiadnu zmluvu o budúcej zmluve, ani 

kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktorou by sa zaviazali 

previesť, alebo ktorou by previedla vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na tretiu osobu, 

s výnimkou tejto zmluvy, neuzatvorili žiadnu zmluvu o zriadení záložného práva alebo inej 

ťarchy zaťažujúcej nehnuteľnosti, a ďalej vyhlasujú, že žiadna tretia osoba nevymáha voči 

darcovia, zaplatenie takej pohľadávky a/alebo nevedie voči darcom, také súdne konania, 

v dôsledku ktorých by mohla byť ohrozená schopnosť darcov plniť si záväzky z tejto 

Zmluvy alebo previesť vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na obdarovaného.  

 

3. Darcovia ďalej vyhlasujú, že nemajú žiadne nesplatené finančné záväzky vo vzťahu k 

akýmkoľvek daňovým, colným alebo iným orgánom štátnej správy a územnej samosprávy, 

právnickým alebo fyzickým osobám, na základe ktorých by na prevádzaných 

nehnuteľnostiach, alebo na akejkoľvek ich časti vznikla, alebo mohla vzniknúť ťarcha. 

Darcovia nemajú vedomosť ani o žiadnych žalobách, súdnych sporoch, nárokoch, 

procesoch, požiadavkách, rozhodcovských konaniach alebo iných, zatiaľ neukončených 

konaniach týkajúcich sa nehnuteľností alebo akejkoľvek ich častí alebo práva k nim, alebo o 

konaniach, ktoré by podľa vedomia darcov hrozili v súvislosti s prevádzanými 

nehnuteľnosťami. Darcovia nepodpísali v súvislosti s prevádzanými nehnuteľnosťami ako 

povinní žiadnu notársku zápisnicu podľa § 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych 

exekútoroch a exekučnej činnosti v znení neskorších predpisov. 

 

4. Darcovia sa zaväzujú neuzatvárať nové nájomné zmluvy, či iné zmluvy, na základe ktorých 

by vzniklo tretím osobám užívacie právo k nehnuteľnostiam, ich častiam alebo akékoľvek 

iné právo, či inak zaťažovať nehnuteľnosti (napríklad záložné práva, vecné bremená 

a podobne),  neuzavrieť zmluvu o budúcej zmluve, ani kúpnu zmluvu o prevode 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktorou by sa zaviazali previesť, alebo ktorou by 

previedli vlastnícke právo k nehnuteľnostiam na tretiu osobu/tretie osoby, s výnimkou 



obdarovaného, ako aj nepodať návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na inú 

osobu než na obdarovaného. 

 

5. Obdarovaný si vyhradzuje právo od tejto Darovacej zmluvy odstúpiť v prípade, že darcovia 

porušia svoje povinnosti uvedené v bodoch 1 až 4 tohto článku Zmluvy. 

 

6. Účastníci tejto zmluvy súhlasne vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je v súlade s ich 

prejavenou vôľou a sú oprávnení nehnuteľnosťami nakladať, túto zmluvu uzavreli slobodne 

a vážne, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Táto zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za 

nevýhodných podmienok. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že boli oboznámení 

s platobnými podmienkami uvedenými v článku V tejto zmluvy. 

 

 

Článok VIII 

Ťarchy 

 

1. Na liste vlastníctva č. 1602  katastrálne územie Dolné Štitáre  sú v čase prevodu predmetu 

darovania  vedené  ťarchy: 

 Vecné bremeno (in personam)- spočívajúce v práve uloženia a údržby inžinierskych sietí 

(kanalizácie) na pozemku: 'C' p.č. 934/4 v prospech Obec Štitáre (IČO: 37869531), Pri 

prameni 14, 95101 Štitáre v rozsahu GP 43/2012, podľa V 4486/12 -8/13,253/15, 12/2016  

 Vecné bremeno (in personam)- spočívajúce v práve uloženia a údržby inžinierskych sietí 

(kanalizácie) na pozemku: 'C' p.č. 920/59 v prospech Obec Štitáre (IČO: 37869531), Pri 

prameni 14, 95101 Štitáre v rozsahu GP 43/2012, podľa V 4486/12 -8/13, 12/2016  

 Záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 

1525/1, Praha 4-Michle, IČO:649 48 242 ,podľa V 1859/18 zo dňa 15.3.2018 na nehn.:CKN 

p.č.920/59,934/4 na podiel 1/2-91/2018  

 Záložné právo v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 

1525/1, Praha 4-Michle, IČO:649 48 242 , podľa V 7456/19 zo dňa 30.9.2019 na nehn. reg. 

C KN parc. č. 920/59, 934/4 na podiel 1/2 - 297/19  

 

2. Na liste vlastníctva č. 1602  katastrálne územie Dolné Štitáre  sú v čase prevodu predmetu 

darovania vedené  ťarchy: 

 Vecné bremeno (in personam)- spočívajúce v práve uloženia a údržby inžinierskych sietí 

(kanalizácie) na pozemku: 'E' p.č. 932/2 v prospech Obec Štitáre (IČO: 37869531), Pri 

prameni 14, 95101 Štitáre v rozsahu GP 43/2012, podľa V 4486/12 -8/13  

 Vecné bremeno podľa § 22 a nasl. Zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe 

elektriny (elektrizačný zákon) v spojení s § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech spoločnosti Západoslovenská 

distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava podľa 

geometrického plánu č. 22 682 376 - 619/2012 na pozemku E KN parc.č. 655/1 týkajúce sa 

elektroenergetického zariadenia : 1x22 kV VN linka č. 246 na trase Nitra 2 - Rz Zlaté 

Moravce, podľa Z 8915/12. - 108/13. 

 

3. Uvedené ťarchy v časti vecných bremien obdarovaný preberá na seba spolu s prevodom 

vlastníckeho práva a v časti záložných práv sa zaväzujú darcovia uskutočniť výmaz 

záložných práv najneskôr ku dňu podania návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe 

tejto zmluvy.  

 

 

 

 



Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Účastníci tejto zmluvy berú na vedomie, že vlastníctvo k predmetu prevodu nadobúda 

obdarovaný okamihom, keď rozhodnutie Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor 

o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nadobudne právoplatnosť. 

Do tejto doby sú svojimi prejavmi obsiahnutými v tejto zmluve viazaní. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Štitáre uznesením č. 38/2020 zo dňa 24.06.2020 schválilo 

prevod Predmetu darovania uvedeného v článku IV. bod 1  tejto zmluvy od darcov a 

poverilo starostu obce na podpis Darovacej zmluvy a návrhu na vklad nehnuteľností do 

katastra. 

 

3. Táto zmluva je platná podpisom zmluvných strán a v zmysle § 5a ods. 9 zákona 211/2000 

Z.z. a § 47a zákona č. 40/1964 Zb. nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia.  

 

4. Účastníci tejto zmluvy podpisom tejto zmluvy výslovne splnomocňujú  JUDr. Evu 

Matejovovú, rod. Sobotovičovú, advokátku so sídlom Hollého 12, 949 01 Nitra, číslo 

preukazu SAK 5518, na všetky právne úkony spojené s podaním návrhu na vklad 

vlastníckeho práva  do katastra nehnuteľností, ďalej tiež na spísanie a podpísanie dodatkov k 

darovacej zmluve a opráv návrhu na vklad vlastníckeho práva v prípade prerušenia konania 

Okresným úradom v Nitre, katastrálny odbor,  z dôvodu vád v  darovacej zmluve alebo 

v návrhu na vklad. Zároveň ju splnomocňujú aj na preberanie poštových zásielok z 

Okresného úradu v Nitre, katastrálny odbor, ohľadom konania o návrhu na vklad 

vlastníckeho práva na základe darovacej zmluvy.  

 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú túto zmluvu doplniť, upraviť alebo zmeniť na základe výzvy 

Okresného úradu Nitra, katastrálneho odboru a/alebo iným spôsobom odstrániť nedostatky 

návrhu na vklad, vrátane jeho príloh, konštatované Okresným úradom Nitra, katastrálnym 

odborom v spojitosti s jeho zákonnou povinnosťou preskúmať zmluvu v súlade s § 31 

Katastrálneho zákona. Zmluvné strany sa zaväzujú v lehote určenej Okresným úradom 

Nitra, katastrálnym odborom vykonať všetky potrebné právne a iné úkony, požadované 

Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom  a za tým účelom si vzájomne poskytnúť 

včasnú súčinnosť. Ak niektorá zmluvná strana písomne vyzve druhú zmluvnú stranu na 

odstránenie takýchto nedostatkov a/alebo vykonanie požadovaného právneho úkonu, druhá 

zmluvná strana je povinná takejto výzve vyhovieť bez zbytočného odkladu tak, aby bola 

lehota určená Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom dodržaná. 

 

6. V prípade, že vady alebo nedostatky návrhu na vklad nebude možné v stanovenej lehote 

odstrániť, v dôsledku čoho bude návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré 

sú predmetom tejto zmluvy, zamietnutý, zmluva zaniká v celom rozsahu, a to dňom 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Okresného úradu Nitra, katastrálneho odboru o 

zamietnutí návrhu na vklad. 

 

7. Náklady spojené s vyhotovením Darovacej zmluvy ako aj poplatok za vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností sa zaväzuje znášať obdarovaný.  

 

 

 

 



 

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v 5 rovnopisoch, ktoré 2 budú použité pre potreby vkladového  

konania na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor, po jednom vyhotovení obdrží každý z 

účastníkov tejto zmluvy.  

 

 

V Štitároch  dňa  …................................ 

 

 

 

…......................................................   …........................................................ 

Ing. Ivor Vinohradský     Ing. Peter Andel  

(úradne osvedčený podpis)    (úradne osvedčený podpis) 

 

 

…......................................................   …........................................................ 

RNDr. Mária Blehová    Jaroslav Lážek 

(úradne osvedčený podpis)    (úradne osvedčený podpis) 

 

 

 

…......................................................    

Obec Štitáre 


