
DAROVACIA ZMLUVA 
Zmluvné strany: 

Darca: Szabó Zoltán 
Rodený: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Trvalý pobyt: 
Štátna príslušnosť: 

/ďalej len „darca "/ 

Obdarovaný: Mesto Senec 
Sídlo: Mierové nám.8, 903 01 Senec 
V zastúpení: Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
IČO: 00305065 
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s 
Číslo účtu: 6602827002/5600, variab.s.:2178, konšt.s.:0308 

/ďalej len „obdarovaný"/ 
/spoločne ďalej len „zmluvné strany"/ 

uzatvárajú v zmysle § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 
znení a Uznesenia MsZ v Senci č. 67/2012 zo dňa 21.06.2012 túto darovaciu zmluvu 

(ďalej aj len zmluva") 

I. 

1/ Darca je stavebníkom vodnej stavby: 

Senec, Obytná zóna - Východ, Trnavská - Boldocká ul., a to verejný vodovod, časť 
vetvy VI, materiál HDPE, priemer 110 mm, dĺžky 276,0 m 

postavenej na C-KN parc. č. 904/15, 911/6, 912/4, 904/71, 904/4, 902/11 v katastrálnom 
území Senec na základe rozhodnutia - povolenia vydaného Obvodným úradom životného 
prostredia v Senci, úsek štátnej vodnej správy na vybudovanie vodnej stavby pod 
č.j.ŽP.Vod/663-G-55/2006-Se zo dňa 17.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
23.10.2006 (ďalej len „predmet daru"). 

2/ Užívanie predmetu daru bolo povolené rozhodnutím Obvodného úradu životného 
prostredia v Senci, úsek štátnej vodnej správy Senec č.j. ŽP.Vod.ll4-G-15/2012-k(2118/11) 
zo dňa 10.04.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.05.2012. 

3/ V súlade s ustanovením § 3 ods. 3. písm. e) zák. č. 442/2002 Z.z. súčasťou 
verejného vodovodu nie sú vodovodné prípojky. 



PREDMET ZMLUVY 

1/ Darca touto zmluvou daruje predmet daru do výlučného vlastníctva obdarovanému 
so všetkými právami a povinnosťami a obdarovaný predmet daru so všetkými právami 
a povinnosťami ako dar s vďakou prijíma do svojho vlastníctva. 

III. 
CENA 

1/ Reprodukčná obstarávacia cena (ROC) predmetu daru je 18.400,- € (slovom: 
osemnásťtisícštyristo eur), ktorá bola určená na základe podkladov predložených darcom. 

IV. 

1/ Prevod predmetu daru do vlastníctva obdarovaného bol schválený MsZ v Senci 
uznesením č. 67/2012 zo dňa 21.06.2012. Kópia uznesenia MsZ č. 90/2012 tvorí prílohu tejto 
zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 

2/ Darca ubezpečuje obdarovaného o nespornosti svojho vlastníckeho práva 
k predmetu daru, ako aj o tom, že na ňom neviaznu žiadne ťarchy ani bremená. 

3/ Darca pri podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami odovzdá obdarovanému 
projektovú dokumentáciu predmetu daru, kópiu stavebného a kolaudačného povolenia. 

4/ Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a týmto dňom sú zmluvné strany viazané svojimi prejavmi vôle, pričom jej platný obsah 
zaväzuje aj prípadných právnych nástupcov každej jednej zmluvnej strany. Zmluva nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke predávajúceho 
www.senec.sk. Povinné zverejňovanie zmlúv vyplýva z § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

5/ Vlastnícke právo k predmetu daru prechádza z darcu na obdarovaného dňom 
podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami na základe písomného preberacieho 
protokolu. 

V. 

1/ Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, 
zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 
obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. Ďalej prehlasujú, že ich 
zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určitá zmluvná voľnosť nie je obmedzená 
a právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

2/ V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, 
neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo 
vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa 
zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je 

http://www.senec.sk


neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením 
novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase 

uzatvorenia tejto zmluvy. 

3/ Darca vyhlasuje, že je oprávnený nakladať s predmetom daru a nie sú mu známe 
žiadne právne vady alebo ťarchy, ktoré by viazli na predmete daru a ktoré by bránili ich prevodu 

* 

4/ Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia prísl.ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

5/ Táto zmluva je vyhotovená v 4 obsahovo zhodných rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu. 

V Senci, dňa 5.11.2012 

podpísané podpísané 


