
Ing.Pavol Benčík, rod.: Benčík 

nar.:  

rodné číslo:  

rodinný stav: ženatý 

štátna príslušnosť: SR 

trvale bytom: Záhradná 946/5A, 900 24 Veľký Biel 

(ďalej len "darujúci") 

a 

Obec Veľký Biel 

zastúpená: Anton Danter, starosta sídlom: Železničná 76, 900 24 Veľký Biel 

IČO: 00 305 146 

DIČ: 2020 662303 

(ďalej len "obdarovaný") 

uzatvárajú dňa 22.5.2017 podľa zásad ust. § 628 a súv. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov túto 

D a r o v a c i u z m l u v u 

Čl.1. 

1.1. Darujúci výpisom z LV č. 927 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru pre 

Okres: Senec, Obec: Veľký Biel, k.ú.: Malý Biel preukazuje, že je výlučným 

vlastníkom: 

1.1.1. parc. reg. "C" č. 103/1, druh pozemku "Orná pôda" o výmere 84 m2 

1.1.2. parc. reg. "C" č. 103/4, druh pozemku "Orná pôda" o výmere 803 m2. 

1.2. Vlastníctvo nehnuteľností vymedzených v bode 1.1.1. a 1.1.2. je obmedzené 

vecnými bremenami, ktoré sú zapísané v Časti "C". ŤARCHY LV č. 927 Okresného 

úradu Senec, katastrálneho odboru pre Okres: Senec, Obec: Veľký Biel, k.ú.: 

MalýBiel. Iné obmedzenia na predmetných nehnuteľnostiach neviaznú. 

Čl.2. 

2.1. Darca nehnuteľnosti vymedzené v Čl.1 a to: 

2.1.1. parc. reg. "C" č. 103/1, druh pozemku "Orná pôda" o výmere 84 m2 

2.1.2. parc. reg. "C" č. 103/4, druh pozemku "Orná pôda" o výmere 803 m2, 

 zapísané na LV č. 927 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru pre Okres: 

Senec, Obec: Veľký Biel, k.ú.: Malý Biel daruje v celosti obdarovanému. 

2.2. Obdarovaný nehnuteľnosti vymedzené v Čl.1 a to: 

2.2.1. parc. reg. "C" č. 103/1, druh pozemku "Orná pôda" o výmere 84 m2, 

2.2.2. parc. reg. "C" č. 103/4, druh pozemku "Orná pôda" o výmere 803 m2, 

 zapísané na LV č. 927 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru pre Okres: 

Senec, Obec: Veľký Biel, k.ú.: Malý Biel od darcu s vďakou prijíma. 



Čl.3. 

3.1. Stav nehnuteľností vymedzených v Čl.1 a to: 3.1.1. parc. reg. "C" č. 103/1, druh 

pozemku "Orná pôda" o výmere 84 m2 

3.1.2. parc. reg. "C" č. 103/4, druh pozemku "Orná pôda" o výmere 803 m2, 

 zapísaných na LV č. 927 Okresného úradu Senec, katastrálneho odboru pre Okres: 

Senec, Obec: Veľký Biel, k.ú.: Malý Biel obdarovaný dobre pozná a nemá k nim 

žiadne výhrady. 

Čl.4. 

4.1. Strany sa dohodli, že ak v budúcnosti bude zistené, že táto zmluva neobsahuje 

všetky náležitosti pri plnení povinností a využívaní práv, podľa tejto zmluvy, budú 

postupovať podľa zásad daných zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 

znení neskorších predpisov. 

4.2. Právne významné sú iba tie zmeny a doplnky tejto zmluvy, ktoré majú písomnú 

formu a boli dojednané zmluvnými stranami. 

4.3. Strany vyhlasujú a potvrdzujú, že túto dohodu uzavreli vážne, slobodne, prostí 

tiesne a preto na znak súhlasu s jej obsahom túto zmluvu podpisujú. 

4.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva nadobúda záväznosť a platnosť 

jej podpísaním zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na úradnej tabuli obdarovaného. 

 Zmluvné strany ďalej berú na vedomie, že vlastnícke právo k nehnuteľnosti ad. 1.1 

prechádza na obdarovaného dňom právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu, 

katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ad. 1.1 do 

katastra nehnuteľností, na základe spoločného návrhu darcu a obdarovaného. 

4.4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch hodnoty originálu z ktorých 1 

vyhotovenie obdrží darca, 1 vyhotovenie obdrží obdarovaný a 2 vyhotovenia budú 

predložené Okresnému úradu Senec, katastrálnemu odboru. 

 

 

      _______________________      ______________________ 

      Ing.Pavol Benčík                                       Anton Danter starosta obce 

      Vo Veľkom Bieli   22.5.2017                    Vo Veľkom Bieli 22.5.2017 


