
DAROVACTA ZN.:LUVA

vzavretá na obecnom urade v Jakubanoch dňa l3'01.20l1 medzi zmlurmÝmi stranami:

Darca: Urbárska spoločnost'obce Jakubany, pozem.spol., Jakubany 71, IČo: 31305237,
Zastup ená p. Š tefanom Gulašim, predsedom urb árskej spo 1o čno sti

p' Jozefom Dufalom, ělenom rady urbárskej spoločnosti

ako darca

obdarovaná: obec Jakubany, zastupená PhDr. Dufalom Jozefom, starostom obce
lČo oozzggz+

v ako obdarovaná

t
L..,l po prehlásení , že sú spÓsobilí na právne úkony, slobodne, určito, vážne aztozumitetne sa dohodli dňa
| '  I 3 .0 l . 201 lna tomtoznení  da rovace j  zm luvy  uzawete jpod l ' aus tanovení$588anás l . obč ianského
| ,ákonníka.
il
l elánok I.
} všeobecné ustanovenia
I
l 1, |arcaprehlasuje, žeje výlučným vlastníkom nehnutelhostizapisanejna Katastrálnom úrade v PreŠove,
l Správa katastra Stará Lubovňa, pre katastrálne uzemie Jakubany, na LV č. |27, parcela č. CKN 3,) o v..frnere 642 fi.]2, druh pozemku ostatná plocha.
,
t,
|' článokll.
I Predmet daru
I
) 

l. Darca touto zmluvou daruje parcelu CKN 3 oqjmere 642 m2 zapísanu na LV I27 azavázuje sa. previesť na obdarovanú obec vlastnícke právo k nej'

2, obdarovaná obec uvedenú nehnuteťnosť parcelu CKN 3 o výmere 642 m2 prijíma do svojho
vlastníctva .

Čhnok III.

1. Darca daruje obci Jakubany parcelu CKN 3 ovýrynere 642 m2 na základe roáodnutia valného
zhromaŽdenia Urbarskej spoločnosti obce Jakubany' pozem'Spol.' konaného dňa 30.mája 2010'

2, Výpis z Uznesenia tvorí prílohu návrhu na vklad do katastra'

ČIánok IV.
Stav predmetu daru

l. Darca prehlasuje, že mu nie sú zráme také vady nehnutel,nosti, na ktoré by bol povinný obdarovanú
osobitne upozomiť.



I

obdarovaná obec prehlasuje, Že pred uzatvorením tejto darovacej zmluvy sa oboznámila so stavom

predmetu daru. Stav predmetu daru je jej úplne známy z písomnej dokumentácie darcu (list vlastníctva

r. ako aj z osobnej piehliadky u p'.-nú,"i., Že predmet daru prijíma bez vý|tad, v stave v akom stojí

a leŽí.

Čtanot V.
Práva, povinnosti a vyhlásenia zmluvných strán

Darca vyhlas uje, že nehnuteťnosť pred podpisom tejto darovacej zmluvy oboma zmluvnými stranami, t.

j. pred ,,u,,ětí^ tejto zmluvy nepredál, íedaroval ani iným spÓsobom nepreviedol na tretiu osobu /

treiie osoby/, ani ju nevložil do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva.

Darca vyhlasuje, Že po podpise tejto darovacej zm|uvy oboma zmluvnými stranami, 1 
j.p9 uzavretí

tejto zmluvy,-nehnúeťno,i n.p."dá' nedaruje ani iným spósobom neprevedie na tretiu osobu / tretie

osoby /, ani ju nevloží do žiadnej obchodnej spoločnosti alebo družstva' ani nevykoná iný úkon, na

zák|aďektorého mÓŽe bý do príslušnej evidencie nehnuteťnostizapisattátretia osoba l tretíe osoby, ako

vlastník nehnutelhosti.

Darca vyhlasuje, Že ku dňu uzavretíatejto zrnluvy na nehnutelhosti nie sú Žiadne práva tretích osÓb'

ktoré by obmedzovali vlastníkov vjeho držbe a riadnom uŽivani.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva k nehnutel'nosti

z darovanía máša obdarovaná obec.

obdarovaná obec nadobudne vlastnícke právo k nehnuteťnosti až povolením vkladu vlastníckeho práva

k nehnuteťnosti v prospech obdarovanej do katastra nehnutel]ností vedeného Správou katastra v Starej

Lubovni.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

Prárlne pomery vyplývajúce z tejto kúpnej zmlulry sa riadia ustanoveniami občianského zákonníka

a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Zmeny a dodatky k tejto darovacej zmluve musia bý uzatvorené v písomne forme.

Táto darovacia zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktoých mákaŽdý platnosť originálu.

Táto darovacia zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom jej podpisu oboma zmluvnými

stranami.

Zm|uvné strany čestne prehlasujú, že darovacia zmluva bola uzatvorená slobodne aváŽne, nie v tiesni

ani pod nát1akom, ani za nápádne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si darovaciu zmluw

prečitali, jej obsahu porozumeli a na zÍlak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Jakubanoch dňa 13.0 1 .20 1 1

Gulaši Štefan:

Za obdarovanu'.

PhDr. Dufala Jozef:

í
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5 .

Za

Dufala Joze

URBÁRSKA sPoLočilosŤ
OBCE JAKUBANY Pozem' spl'


