
Darovacia zmluva

(ďalej len „Zmluva“)

Článok 1 Zmluvné strany

Darca:

Titul, meno a priezvisko: Jožko Široký

Rodné priezvisko: Široký

Dátum narodenia: 01.01.2000

Bydlisko: Krátka 13, 905 01 Senica, Slovenská republika

Rodné číslo: 000101/1313

Štátna príslušnosť: SR

 

(ďalej len „Darca“)

 

Obdarovaný:

Titul, meno a priezvisko: Evička Široká

Rodné priezvisko: Široká

Dátum narodenia: 02.01.2001

Bydlisko: Krátka 13, 905 01 Senica, Slovenská republika

Rodné číslo: 015102/1314

Štátna príslušnosť: SR

 

(ďalej len „Obdarovaný“)

 

Článok 2 Nehnuteľnosť, predmet Zmluvy

2.1. Predmetom právneho vzťahu je nasledovná nehnuteľnosť:

- stavba, súpisné číslo: 456, popis stavby rodinný dom, postavená na pozemku:

- pozemok, parcela registra C, parcelné číslo: 123, druh pozemku zastavaná plocha a

nádvorie , o výmere 144 m2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Senica; zapísaná na

liste vlastníctva číslo 1000, pre katastrálne územie Senica;
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- pozemok, parcela registra  C, parcelné číslo: 123, druh pozemku zastavaná plocha a

nádvorie , výmera 144 m 2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Senica, zapísaný na

liste vlastníctva číslo 1000, pre katastrálne územie Senica;

(spolu ďalej len „Nehnuteľnosť“).

2.2. Spoluvlastnícky podiel Darcu na Nehnuteľnosti je 1 ⁄ 1 z celku.

2.3. Predmetom  Zmluvy  je  bezodplatný  prevod  vlastníckeho  práva  k  Nehnuteľnosti

(darovanie) z Darcu na Obdarovaného.

2.4. Darca týmto daruje Obdarovanému Nehnuteľnosť spolu s  jej súčasťami a

príslušenstvom a Obdarovaný Nehnuteľnosť s vďakou prijíma a nadobúda do svojho

výlučného vlastníctva. Darcovia týmto darujú Obdarovanému Nehnuteľnosť spolu s jej

súčasťami a  príslušenstvom (t.j. každý Darca daruje Obdarovanému svoj

spoluvlastnícky  podiel  na  Nehnuteľnosti)  a  Obdarovaný  Nehnuteľnosť  s  vďakou

prijíma   (t.j.  prijíma  spoluvlastnícky  podiel  každého  Darcu)  a  nadobúda  do  svojho

výlučného vlastníctva.

na   Obdarovaného  spoluvlastnícky  podiel  na  Nehnuteľnosti  o  veľkosti  z  celku  a

Obdarovaný  tento  podiel  s  vďakou  prijíma  a  nadobúda  do  svojho  výlučného

vlastníctva;

2.5. Darca je povinný Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom Obdarovanému riadne a včas

odovzdať a previesť na Obdarovaného vlastnícke právo k Nehnuteľnosti a Obdarovaný

sa zaväzuje Nehnuteľnosť spolu s príslušenstvom prevziať.
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