
DAROVACIA  ZMLUVA č. 01/2020

v zmysle ustanovenia § 628 a násl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov,

                     ___________________________________________________________
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

Darcovia:                     

1.     Meno a priezvisko:    Štefan  BRANOVSKÝ, rod. Branovský
        Dátum narodenia:      
        Rodné číslo:               
        Trvalý pobyt:              
        Štátna príslušnosť:     Slovenskej republiky
         (ďalej len "darca 1")

2.    Meno a priezvisko:     Peter  SCIRANKA, rodený Sciranka
       Dátum narodenia:        
       Rodné číslo:               
       Trvalý pobyt:               
       Štátna príslušnosť:       Slovenskej republiky
        (ďalej len "darca 2")

3.     Meno a priezvisko:    Jozef   JAKUBOV, rodený Jakubov
        Dátum narodenia:      
        Rodné číslo:               
        Trvalý pobyt:              
        Štátna príslušnosť:      Slovenskej republiky
        (ďalej len "darca 3", resp. podľa gramatického významu „darcovia 3“)
     
        a manželka
        Meno a priezvisko:    Andrea   JAKUBOVÁ, rodená Turiková
        Dátum narodenia:      
        Rodné číslo:               
        Trvalý pobyt:              
        Štátna príslušnosť:     Slovenskej republiky
        (ďalej "darca 3", resp. podľa gramatického významu „darcovia 3“)     

 4.    Meno a priezvisko:   Ing. Peter  DŽURBALA, rodený Džurbala
        Dátum narodenia:      
        Rodné číslo:              
        Trvalý pobyt:             
        Štátna príslušnosť:     Slovenskej republiky
        (ďalej len "darca 4", resp. podľa gramatického významu „darcovia 4“)

     



        a manželka
        Meno a priezvisko:    Adriána  DŽURBALOVÁ,  rodená Pirochová
        Dátum narodenia:     
        Rodné číslo:               
        Trvalý pobyt:             
        Štátna príslušnosť:     Slovenskej republiky
        (ďalej "darca 4", resp. podľa gramatického významu „darcovia 4“)

5.     Meno a priezvisko:   Daniel  ČUBÁK, rodený Čubák
        Dátum narodenia:       
        Rodné číslo:              
        Trvalý pobyt:             
        Štátna príslušnosť:     Slovenskej republiky
        (ďalej len "darca 5", resp. podľa gramatického významu „darcovia 5“)
       
        a manželka
        Meno a priezvisko:    Katarína  ČUBÁKOVÁ, rodená Gombitová
        Dátum narodenia:      
        Rodné číslo:               
        Trvalý pobyt:             
        Štátna príslušnosť:     Slovenskej republiky
        (ďalej "darca 5", resp. podľa gramatického významu „darcovia 5“)

6.     Meno a priezvisko:    Mgr. Erich  SERBIN,  rodený Serbin
        Dátum narodenia:      
        Rodné číslo:               
        Trvalý pobyt:             
        Štátna príslušnosť:     Slovenskej republiky
        (ďalej len "darca 6", resp. podľa gramatického významu „darcovia 6“)
    
        a manželka
        Meno a priezvisko:    Antónia  SERBINOVÁ,  rodená Mindáková
        Dátum narodenia:      
        Rodné číslo:               
        Trvalý pobyt:             
        Štátna príslušnosť:     Slovenskej republiky
        (ďalej "darca 6", resp. podľa gramatického významu „darcovia 6“)

7.     Meno a priezvisko:   Václav  BEHÚN, rod. Behún
        Dátum narodenia:       
        Rodné číslo:              
        Trvalý pobyt:            
        Štátna príslušnosť:    Slovenskej republiky
        (ďalej len "darca 7")



8.     Meno a priezvisko:   JUDr. Michal  PARASKA, rodený Paraska
        Dátum narodenia:      
        Rodné číslo:             
        Trvalý pobyt:             
        Štátna príslušnosť:     Slovenskej republiky
        (ďalej len "darca 8", resp. podľa gramatického významu „darcovia 8“)
  
        a manželka
        Meno a priezvisko:    Mgr. Miroslava  PARASKOVÁ,  rodená Meričková
        Dátum narodenia:      
        Rodné číslo:              
        Trvalý pobyt:              
        Štátna príslušnosť:     Slovenskej republiky
        (ďalej "darca 8", resp. podľa gramatického významu „darcovia 8“)

9.      Meno a priezvisko:    Ján  METYĽ, rod. Metyľ
         Dátum narodenia:    
         Rodné číslo:             
         Trvalý pobyt:           
         Štátna príslušnosť:   Slovenskej republiky
         (ďalej len "darca 9")

10.    Meno a priezvisko:    Mgr. Matúš  MOLNÁR,  rod. Molnár
         Dátum narodenia:    
         Rodné číslo:             
         Trvalý pobyt:           
         Štátna príslušnosť:   Slovenskej republiky
          (ďalej len "darca 10")

11.   Meno a priezvisko:    Mgr. Dušan  STOJÁK, rodený Stoják
        Dátum narodenia:       
        Rodné číslo:             
        Trvalý pobyt:             
        Štátna príslušnosť:     Slovenskej republiky
        (ďalej len "darca 11", resp. podľa gramatického významu „darcovia 11“)
     
       a manželka
       Meno a priezvisko:     Mgr. Lenka  STOJÁKOVÁ,  rodená Vystrčilová
       Dátum narodenia:      
       Rodné číslo:               
       Trvalý pobyt:              
       Štátna príslušnosť:     Slovenskej republiky
       (ďalej "darca 11", resp. podľa gramatického významu „darcovia 11“)



a

Obdarovaný:            Obec Lackovce
Sídlo:                          Lackovce 37, 066 01  Humenné
Zastúpenie:                 Ing. Ľuboslava Hofericová, starostka obce
IČO:                            377 916 99
DIČ:                            2021545361
Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:                         SK 35 5600 0000 0042 5200 6001
(ďalej len "obdarovaný")

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Darcovia sa na základe listu vlastníctva č. 3833  KÚ Lackovce, obec Lackovce, okres Humenné,  zapísané na
    Okresnom úrade Humenné, odbor katastrálny osvedčili, že sú podielovými  spoluvlastníkmi pozemku 
    parcelného čísla  C-KN 886/66 – zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej  výmere 2364 m², v podieloch: 

   1.1    darca  1 –  je podielový spoluvlastník pod B3, o výške spoluvlastníckeho podielu  9/30  k celku 
   1.2    darca  2 –  je podielový spoluvlastník pod B5, o výške  spoluvlastníckeho podielu  1/15  k celku
   1.3    darcovia 3 – sú podielovými spoluvlastníkmi pod B7, o výške spoluvlastníckeho podielu  1/30  k celku
   1.4    darcovia 4 -  sú podielovými spoluvlastníkmi pod B22, o výške spoluvlastníckeho podielu  2/30 k celku
   1.5    darcovia  5 - sú podielovými spoluvlastníkmi pod B12, o výške spoluvlastníckeho podielu  1/30  k celku
   1.6    darcovia  6 - sú podielovými spoluvlastníkmi pod B13, o výške spoluvlastníckeho podielu  1/30  k celku
   1.7    darca  7 –  je podielový spoluvlastník pod B16, o výške spoluvlastníckeho podielu  3/30  k celku 
   1.8    darcovia  8 -  sú podielovými spoluvlastníkmi pod B17, o výške spoluvlastníckeho podielu  1/30  k celku
   1.9    darca  9 –  je podielový spoluvlastník pod B18, o výške spoluvlastníckeho podielu  1/30  k celku 
   1.10  darca 10 –  je podielový spoluvlastník pod B19, o výške spoluvlastníckeho podielu  2/30  k celku 
   1.11  darcovia 11 -  sú podielovými spoluvlastníkmi pod B21, o výške spoluvlastníckeho podielu  1/30  k celku
  
  
2. Darcovia svoje spoluvlastnícke podiely, špecifikované v Čl.I ods.1, pozemku parcelného čísla C-KN
    886/66 – zastavaná  plocha a nádvorie, darujú obdarovanému Obci Lackovce, do jeho výlučného   
    vlastníctva v celkovom podiele  24/30  k celku.

3. Obdarovaný dar s vďakou prijíma.

Článok II.
Podmienky darovacej zmluvy

1. Darcovia si uzatvorením predmetnej darovacej zmluvy nebudú nárokovať výstavbu miestnej
    komunikácie na  pozemku parc.č. CKN 886/66, k.ú. Lackovce.

2. Obdarovaný sa darovaním spoluvlastníckych podielov darcov predmetného pozemku nezaväzuje k
    výstavbe miestnej komunikácie na pozemku parc.č. CKN 886/66, k.ú. Lackovce do doby, kým 
    nezíska finančné prostriedky na výstavbu tejto konkrétnej miestnej komunikácie.

Článok III.
Ďalšie ustanovenia darovacej zmluvy

1. Darcovia vyhlasujú, že informovali obdarovaného o skutočnosti, že na nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom
    zmluvy (daru), viaznu ťarchy, ktoré sú zapísané na  liste vlastníctva v čase podpísania zmluvy.



2. Obdarovaný vyhlasuje, že je mu stav nehnuteľností, ktoré sú predmetom daru dobre známy a  v takom stave
    ich ku dňu podpisu zmluvy preberá.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Na vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho
    zákonníka v platnom znení a súvisiace predpisy.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne,
    nie pod nátlakom. Zmluvné strany, na znak súhlasu s jej obsahom, zmluvu podpísali. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 22 rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každý  účastník a 2
     rovnopisy budú tvoriť prílohu pre návrh na vklad vlastníckeho práva.

V Lackovciach, ..................................

Darcovia:                                                                                   Obdarovaný:
                                                                                                    
                                                                                                    Obec Lackovce, zastúpená starostkou
                                                                                                               Ing.Ľuboslava Hofericová

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

1.  
Štefan Branovský                                                                   
..............................................................                                   

2.
Peter Sciranka

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

3.
Jozef Jakubov

………………………………………..



Andrea Jakubová

………………………………………..

4.
Ing. Peter Džurbala

………………………………………..

Adriána Džurbalová

………………………………………..

5.
Daniel Čubák

………………………………………..

Katarína Čubáková

………………………………………..

6.
Mgr. Erich Serbin

………………………………………..

Antónia Serbinová

………………………………………..



7.
Václav Behún

………………………………………..

8.
JUDr. Michal Paraska

………………………………………..

Mgr. Miroslava Parasková

………………………………………..

9.
Ján Metyľ

………………………………………..

10.
Mgr. Matúš Molnár

………………………………………..

11.
Mgr. Dušan Stoják

………………………………………..

Lenka Stojáková

………………………………………..



             


