
 

 
D a r o v a c i a    z m l u v a 

 
 

1. Ján Marek rod. Marek, 
bytom Haligovce č. 19, Haligovce, PSČ 065 34, občan SR, 

ako darca  
 

a 
 

2. Obec Haligovce, v zastúpení Monika Bjalončíková - starostka obce, 
sídlo Haligovce č. 124, Haligovce, PSČ 065 34, IČO 00329878, SR 

ako obdarovaná 
 

 
po vyhlásení, že sú na právne úkony spôsobilí, že tento úkon robia slobodne, zrozumiteľne, 
určito, vážne a v predpísanej forme, pričom ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, 
uzavreli túto darovaciu zmluvu: 
 

I. 
 

Darca Ján Marek je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v katastrálnom území 
Haligovce, ktoré sú zapísané na LV 2298  pod B1 v celosti 1/1, a to:  

 
- pozemok E KN 418   o výmere   682 m2  -  zastavaná plocha nádvorie  
- pozemok E KN 423   o výmere   323 m2  -  záhrada  

 
 

II. 
 
 
Darca  Ján Marek  daruje časť z nehnuteľnosti opísaných v čl. I. tejto zmluvy do vlastníctva  
obdarovanej t.j. diel „1“ odčlenený od E KN 418 o výmere 14 m2  a diel „3“ od E KN 423 
o výmere 46 m2  ,ktoré sú  pričlenené k novovytvorenej  C KN 1118/3  o výmere 60  m2, 
zastavaná plocha a nádvorie a diel „2“ odčlenený od E KN 418 o výmere 2 m2 , ktorý je 
pričlenený k novovytvorenej  C KN 1118/4  o výmere 2  m2, zastavaná plocha a nádvorie 
v k.ú. Haligovce tak, ako je to zakreslené v geometrickom pláne č.14313898 – 38/2020  
vyhotovený Štefanom Gulašim - GEODETOM, zo dňa 22.07.2020, overený Okresným 
úradom, katastrálnym odborom v Starej Ľubovni z 27.08.2020 pod.č.G1- 450/2020. ------------ 
 
Obdarovaná tento dar s vďakou prijíma a zaväzuje sa vyhovieť všetkým zákonným 
podmienkam. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

III. 
 
 
Darca ruči za bezbremennosť a bezspornosť  predmetných nehnuteľnosti, ako aj za to, že na 
ních neviaznu žiadne práva v prospech tretích osôb. Dar bol odsúhlasený na základe 
Uznesenia č.104 , Obecného zastupiteľstva v Haligovciach  zo dňa 19.09.2020.------------------  
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IV. 

 
Predmetom prevodu je diel „1“ odčlenený od E KN 418 o výmere 14 m2  , diel „3“ od E KN 
423 o výmere 46 m2  ,ktoré sú  pričlenené k novovytvorenej  C KN 1118/3  o výmere 60  m2, 
zastavaná plocha a nádvorie a diel „2“ odčlenený od E KN 418 o výmere 2 m2 , ktorý je 
pričlenený k novovytvorenej  C KN 1118/4  o výmere 2  m2, zastavaná plocha a nádvorie 
v k.ú. Haligovce tak, ako je to zakreslené v geometrickom pláne č.14313898 – 38/2020  
vyhotovený Štefanom Gulašim - GEODETOM, zo dňa 22.07.2020, overený Okresným 
úradom, katastrálnym odborom v Starej Ľubovni z 27.08.2020 pod.č.G1- 450/2020. ------------ 
 
 

V. 
 

Právne účinky zmluvy nastanú právoplatnosťou rozhodnutia Okresného úradu v Starej 
Ľubovni, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností. Do tejto doby sú zmluvné strany viazané svojimi prejavmi. Na základe tejto 
zmluvy vykoná katastrálny odbor vklad vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností 
v prospech obdarovanej. ----------------------------------------------------------------------------------- 
 

VI. 
 
Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis a dva rovnopisy sú určené pre Okresný úrad v Starej Ľubovni, katastrálny odbor. ---- 
Poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti a vklad do katastra hradí obdarovaná. --------------  
Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju obidve zmluvné strany svojimi 
podpismi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
V Haligovciach 25.09.2020 
 
 
Darca:       
 
 
_______________________________   
Ján Marek     
 
 
 
Obdarovaná: 
 
 
 
 
_______________________________ 

      Obec Haligovce 
v.z. Monika Bjalončíková - starostka obce 
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