
DAROVACIA Z M L U V A 
č. 031/16/04/DZ 

Zmluvné strany: 

Darcovia: 

L 
Meno a priezvisko: 
Rodený: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Trvalé bytom: 
Štátna príslušnosť: 

II. 
Meno a priezvisko: 
Rodená: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Trvalé bytom: 
Štátna príslušnosť: 

III. 
Meno a priezvisko: 
Rodený: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Trvalý pobyt: 
Štátna príslušnosť: 

IV. 
Meno a priezvisko: 
Rodený: 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Trvalý pobyt: 
Štátna príslušnosť: 

V. 
Názov: 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO: 
Zápis: 

Ing. Walter Heringeš 

Alexander Heringeš 

Ing. Július Szabó 

SR 

Zoltán Szabó 

DAVIDSON HOLDING, s.r.o. 
Zámocká 30, 811 01 Bratislava 
Dávid Davidson- konateľ 
35 950 676 
OS Bratislava I, oddiel: Sro, vi. č. 37225/B 

{ďalej aj ako „darcovia I.-V." alebo spoločne aj ako „darcovia") 



a 

Obdarovaný: 

Názov: Mesto Senec 
Sídlo: Mierové nám.8, 903 01 Senec 
V zastúpení: Ing. Karol Kvál - primátor mesta 
IČO: 00305065 

{ďalej aj ako „obdarovaný") 
(darcovia a obdarovaný spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany") 

uzatvárajú v zmysle § 628 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom 
znení a uznesenia Mestského zastupiteľstva v Senci č. 63/2015 zo dňa 25.06.2015 túto 

darovaciu zmluvu č. 031/16/04/DZ (ďalej aj ako „zmluva") 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1/ Darca L- V. sú vlastníkmi verejnej splaškovej kanalizácie (stoka „A-C" 
a výtlačného potrubia) a čerpacej stanice vybudovanej na pozemkoch: C-KN parc.č. 912/4, C-
KN parc.č. 911/6, C-KN parc.č. 904/4, C-KN parc.č. 904/15, C-KN parc.č. 904/70, C-KN 
parc.č. 904/80, C-KN parc.č. 904/56, C-KN parc.č. 904/49, C-KN parc.č. 904/40, C-KN 
parc.č. 904/3, C-KN parc.č. 902/11, C-KN parc.č. 847/1, C-KN parc.č. 847/8 v k.ú. Senec 
(Lokalita: Obytná zóna Východ, Trnavská - Boldocká), ktoré boli dané do užívania 
Rozhodnutím OÚ Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej 
správy, č. OU-SC-OSZP/14/10489/G-78k-Ad (2205/08,186/09,88/10,71/11) zo dňa 
10.12.2014, právoplatným dňa 12.12.2014. 

2/ Predmetom tejto zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k verejnej 
splaškovej kanalizácii (stoka ,,A-C" a výtlačné potrubie) a čerpacej stanice, vybudované 
na pozemkoch: C-KN parc.č. 912/4, C-KN parc.č. 911/6, C-KN parc.č. 904/4, C-KN parc.č. 
904/15, C-KN parc.č. 904/70, C-KN parc.č. 904/80, C-KN parc.č. 904/56, C-KN parc.č. 
904/49, C-KN parc.č. 904/40, C-KN parc.č. 904/3, C-KN parc.č. 902/11, C-KN parc.č. 847/1, 
C-KN parc.č. 847/8 v k.ú. Senec (Lokalita: Obytná zóna Východ, Trnavská - Boldocká), 
ktoré boli dané do užívania Rozhodnutím OÚ Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie,. 
Úsek štátnej vodnej správy č. OU-SC-OSZP/14/10489/G-78k-Ad 
(2205/08,186/09,88/10,71/11) zo dňa 10.12.2014, právoplatným dňa 12.12.2014 (ďalej aj ako 
„predmet daru". 

3/ Darcovia prehlasujú, že hodnota predmetu daru predstavuje sumu vo výške 
192.000,- € (slovom: jednostodeväťdesiatdvatisíc EUR). 



Článok II. 
Prejav vôle a vyhlásenia zmluvných strán 

1/ Darcovia týmto darujú predmet daru obdarovanému do jeho výlučného vlastníctva 
vo funkčnom a užívania schopnom stave a obdarovaný predmet daru v takomto stave 
s vďakou prijíma v celosti do svojho výlučného vlastníctva. 

2/ Darcovia vyhlasujú, že sú oprávnení nakladať s predmetom daru a im nie sú známe 
žiadne právne vady alebo ťarchy, ktoré by viazli na predmete daru a ktoré by bránili jeho 
prevodu. 

3/ Darcovia poskytujú obdarovanému na predmet daru záruku v trvaní piatich (5) 
rokov, ktorá začína plynúť dňom podpísania tejto zmluvy. 

4/ Darcovia zároveň prehlasujú, že splnili podmienku predloženia zmluvy o odbornom 
výkone prevádzky s BVS, a.s. obdarovanému, týkajúcu sa prevádzkovania predmetu daru 
a podmienku podpísania odovzdávacieho protokolu predmetu daru s BVS, a.s. 

5/ Zmluvné strany sa dohodli, že darcovia v deň podpisu tejto zmluvy predložia 
obdarovanému všetku technickú dokumentáciu, certifikáty a záručné listy k predmetu daru. 

6/ Obdarovaný vyhlasuje, že je mu stav predmetu daru dobre známy z osobnej 
prehliadky. 

Článok III. 
Ostatné a záverečné ustanovenia 

1/ Táto 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. Táto zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke 
obdarovaného www.senec.sk. Povinné zverejňovanie zmlúv vyplýva z § 5a zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

2/ 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. 

3/ V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, 
neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť 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 
neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, 
ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia 
tejto zmluvy. 
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4/ Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

5/ Táto zmluva je vyhotovená v 7 obsahovo zhodných rovnopisoch, po 1 rovnopise 
pre každého darcu a dva rovnopisy pre obdarovaného. 

6/ Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy je kópia Rozhodnutia OÚ Senec, Odbor 
starostlivosti o životné prostredie, Úsek štátnej vodnej správy, č. OU-SC-OSZP/14/10489/G-
78k-Ad (2205/08,186/09,88/10,71/11) zo dňa 10.12.2014, kópia odovzdávacieho protokolu 
s BVS, a.s. a kópia Uznesenia MsZ č. 63/2015. 

V Senci, dňa 08.11.2016 

Darcovia: Obdarovaný: 

podpísané 

Ing. Walter Heringeš 

podpísané 

Alexander Heringeš 

podpísané 

Ing. Karol Kvál 
primátor Mesta Senec 

podpísané 

Július Szabó 

podpísané 

Zoltán Szabó 

podpísané 

Davidson Holding, s.r.o 
Dávid Davidson- konateľ 
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