Darovacia zmluva
ktorú v zmysle ustanovení § 628 až 630 Občianskeho zákonníka uzavreli
darca:

, 1. SIDO Alexander rodený Sido, narodený 26.07.1985, r.č. 850726/6856, občan SR,
trvale bytom 92521 Malá Mača, Čúri č. 71/23,
2. SIDOVÁ Valéria rodená Miková, narodená 11.03.1963, r.č. 635311/6726, občan
SR, trvale bytom 92521 Malá Mača, Čúri č. 71/23,
(ďalej ako "darca")

a
obdarovaná: 1. SIDOV Á Valéria rodená Miková, narodená 11.03.1963, r.č. 635311/6726, občan
SR, trvale bytom 925 21 Malá Mača, Čúri Č. 71/23
2. Obec Malá Mača, IČO 37842358, 925 21 Malá Mača, Hlavná Č. 127/46, zastúpená
Ing. Františkom HONTVÁRIM starostom obce
(ďalej ako "obdarovaná")
takto:
čl. l.
Darca v 1. rade je výlučným vlastníkom pozemku parcela registra "C" Č. 629/1 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 283 m2, vedeného na LV Č. 1083, katastrálne územie Malá Mača.
čl. II.
Darca v 2. rade je výlučným vlastníkom (l/36-ina a 35/36-ín) pozemku parcela registra "C" Č.
594/12 zastavané plochy a nádvoria o výmere 38m2, vedeného na LV Č. 185, katastrálne územie
Malá Mača.
čl. III.
Darca v 1. rade daruje nehnuteľnosti uvedené v čl. l. tejto darovacej zmluvy v podiele 1/2
a obdarovaná v 1. rade tento podiel vďakou prijíma do výlučného vlastníctva.
čl. IV.
Darca v 2. rade daruje nehnuteľnosti, uvedené v čl. II. tejto darovacej zmluvy aobdarovaná
v 2. rade tieto nehnuteľnosti vďakou prijíma do výlučného vlastníctva.
čl. V.
Darcovia vyhlasujú, že na prevádzané nehnuteľnosti neviaznu dlhy, vecné bremená ani iné
právne povinnosti alebo obmedzenia.
čl. VI.
Obdarované vyhlasujú, že sú oboznámené so stavom nehnuteľností, uvedených v čl. l. a čl. II.
tejto darovacej zmluvy.
čl. VII.
Obdarované nadobudnú vlastníctvo k prevádzaným nehnuteľnostiam
nehnuteľnosti u katastrálneho odboru Okresného úradu Galanta.

vkladom do katastra

čl. VIII.
Na základe tejto darovacej zmluvy je možné zapísať vklad do katastra nehnuteľností u katastrálneho odboru Okresného úradu Galanta, v prípade nehnuteľnosti uvedenej v čl. II. tejto darovacej
zmluvy do LV Č. 626, k. Ú. Malá Mača.

čl. IX.
K zmluvnému prevodu nehnuteľností, uvedených v čl. II. tejto darovacej zmluvy dalo súhlas
Obecné zastupiteľstvo v Malej Mači svojim uznesením Č. 109/0Z-2016 zo dňa 28.09.2016.
čl. X.
Účastníci vyhlasujú, že táto darovacia zmluva bola spísaná slobodne, vážne, zrozumiteľne
tak, aby v budúcnosti neboli pochybnosti o tom, čo chceli účastníci vyjadriť.

V Malej Mači dňa 4. novembra 2016
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