DAROVACIA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka, medzi účastníkmi:
, bytom

2.
3.
4.
5.

Hakova Viera rod. Kopačková nar.
Pov.Bystrica
Rudolf Kopačka r. Kopačka, nar.
Pavlína Mikovcová rod.Ilková nar..
Anežka Gáťová r. Ďurišová nar..
Ing. Anna Matheová r. Trúchla, nar.

6.

Alena Bohunská r. Trúchla nar.

bytom Pov.Bystrica,

7.

Rudolf Trúchly r. Trúchly nar.
ako darca/ ďalej len darca/

x bytom Plevník-Drienové (

1.

Plevník-Drienové
^ bytom Plevník-Drienové
bytom Žilina
J bytom Bratislava

Obec: Plevník-Drienové č. 255
IČO: 317 608
DIČ: 0000317608
Číslo účtu: 2815194001/560
Zastúpený: Ján Michalec
ako obdarovaný /ďalej len obdarovaný/
I.
Darca č. 1 Hakova Viera rod. Kopačková nar*
, r.č.
2 bytom
Pov.Bystrica
je podielovou vlastníčkou nehnuteľnosti KNC pare.č.
1524/7 - orná pôda o výmere 357 m2 v podiele Vi zapísaná na LV 2366 v k.ú.
Plevník-Drienové
Darca č. 2 Rudolf Kopačka r. Kopačka, nar.
Plevník-Drienové
je podielovým vlastníkom nehnuteľnosti KNC 1524/7 - orná pôda o výmere
357 m2 v podiele 1/4 zapísaná na LV 2366 v k.ú. Plevník-Drienové
Darca č. 3 Pavlína Mikovcová rod. Ilková nar..
. PlevníkDrienové
je podielovou vlastníčkou parcely č. KNC 1524/7 - orná o výmere
357 m2 v podiele 1/4 zapísaná na LV 2366 v k.ú. Plevník-Drienové
Darca č. 4 Anežka Gáťová r. Ďurišová nar.
bytom Žilina
je podielovou vlastníčkou parcely KNC 1524/8 - orná pôda
o výmere 380 v podiele Vi zapísaná na LV č. 2367 v k.ú. Plevník-Drienové
Darca č. 5 Ing. Anna Matheová r. Trúchla, nar.
bytom Bratislava
-Dúbravka Hanulova 1828/3 je podielovou vlastníčkou parcely KNC č. 1524/8 orná pôda o výmere 380 v podiele 1/6 zapísaná na LV č. 2367 v k.ú. PlevníkDrienové
Darca č. 6 Alena Bohunská r. Trúchla nar..
J bytom Pov.Bystrica,
SNP
je podielovou vlastníčkou parcely č. 1524/8 - orná pôda o výmere
380 v podiele 1/6 zapísaná na LV č. 2367 v k.ú. Plevník-Drienové
Darca č. 7 Rudolf Trúchly r. Trúchly nar.
bytom PlevníkDrienové
^ je podielovým vlastníkom parcely č. 1524/8 - orná pôda o
výmere 380 v podiele 1/6 zapísaná na LV č. 2367 v k.ú. Plevník-Drienové
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II.
Darca 1 - 7 touto darovacou zmluvou daruje Obci Plevník-Drienové nehnuteľnosť opísanú
v bode I. tejto darovacej zmluvy, a to KNC pare.č. 1524/7 - orná pôda o výmere 357m2
zapísaná na LV 2366 a KNC 1524/8 - orná pôda o výmere 380 m2 zapísaná na LV 2367 do
jej vlastníctva, výlučne za účelom vybudovania miestnej komunikácie v časti Dráhy.
Obdarovaný dar od darcu s vďakou prijíma.
III.
Dane a poplatky spojené s touto darovacou zmluvou znášajú účastníci tejto zmluvy podľa
zákona.

IV.
Darcovia vyhlasuje, že obdarovanú obec oboznámil so stavom nehnuteľnosti, ktorú daruje
vcelosti. Na tejto nehnuteľnosti neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné právne
povinnosti.

V.

Účastníci zmluvy dávajú súhlas k tomu, aby na základe tejto zmluvy bol na Katastrálnom
úrade v Trenčíne, Správa katastra Považská Bystrica pre katastrálne územie Plevník-Drienové
vykonaný zápis a vklad vlastníckeho práva pre obdarovanú Obec Plevník-Drienové.
VI.

Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne zmluva
dňom rozhodnutia Správy katastra Považská Bystrica o povolení vkladu vlastníckeho práva
v prospech obce. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú k právnym úkonom spôsobilí, túto
zmluvu uzatvorili dobrovoľne, bez nátlaku a nevýhodných podmienok, ich prejav vôle je
slobodný, vážny a určitý, zmluvu si prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej
obsahom túto vlastnoručne podpisujú

Plevník-Drienové 7.11.2011

