
Darovacia zmluva 

 

Darca: 

Baruch Ravid 

Bytom: Bradáčova č.1683/1, 85102 Bratislava  

Št. prísl.: SR 

Na základe plnej moci zastúpený JUDr. Tatiana Weissová rod. Veselová 

Bytom: Bradáčova č.1683/1, 85102 Bratislava 

Št. prísl.: SR 

       

Obdarovaný: 

OBEC Veľké Úľany 

sídlo: Hlavná 578,  925 22  Veľké Úľany   

IČO: 00306282 

zastúpená starostom obce: Ing. František Gőgh, DBA,  

 

 

Predmet zmluvy 

 

Darca je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti: 

 

a/ pozemok parcela reg. „C“ s parcelným číslom 516/2, druh: zast. plochy a nádvoria o výmere 

637 m2 

b/ pozemok, parcela reg. „C“ s parcelným číslom 516/28, druh: zast. plochy a nádvoria o výmere 4 

m2 

 spoločne zapísaných LV číslo 1648, obec: VeľKé Úľany, okr. Galanta, katastrálne územie: 

Veľké Úľany, zapísaných na Okrenom úrade Galanta, odbor katastrálny. 

 

 

Osobitné dojednanie 

 

1.    Darca sa rozhodol po zrelej úvahe  dobrovoľne, bezodplatne darovať nehnuteľnosti uvedené 

v Predmete tejto  zmluvy obdarovanému.  

2.  Obdarovaný tento dar prijíma a berie na vedomie, že na predmetnom dare na parcelách 516/2 

a 510/28 je zriadené vecné bremeno podľa § 23 zák. č. 182/93 Z. z. v prospech vlastníkov vedených na 

LV č. 2074,  katastrálny úrad Galanta, k. ú. Veľké Úľany, Obec Veľké Úľany, okr. Galanta.  

3. Darca vyhlasuje, že na darovaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne záložné práva 

v prospech tretích osôb.  

4. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetom daru dňom vkladu vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností – Okresného úradu v Galante katastrálneho odboru.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

v prospech Obdarovaného na základe Zmluvy podá Obdarovaný príslušnému katastrálnemu odboru 

Okresného úradu. 

 

6.  Zmluvné strany podpisom Zmluvy zároveň potvrdzujú, že právny úkon je urobený v predpísanej 

forme, prejavy vôle sú hodnoverné, dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je ničím 

obmedzená.  



7. Prijatie daru bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa  19.9.2018 uznesením číslo:  127-

OZ/2018,  bod č. 11 písm. i/. 

8. Vo veciach neupravených Zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  

9. Táto zmluva bola vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží darca, jeden 

obdarovaný a dva pre príslušný katastrálny odbor Okresného úradu. 

 

 

      Generálne plnomocenstvo pre JUDr. Tatianu Weissovú je súčasťou tejto Darovacej 

zmluvy. 

 
 

v  Bratislave, 13.12.2018 

 

 

Darca: na základe Plnej moci 

JUDr.Tatiana Weissová rod. Veselová                                 .............................................. 

 

 

vo Veľkých Úľanoch 13.12.2018 

 

Obdarovaný:  

Obec   Veľké Úľany, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany 

IČO: 00306282 

DIČ: 2021006768 

zastúpená starostom obce: Ing. František Gőgh, DBA            .............................................    

 

 

 

 


