
Darovacia zmluva č.118/2012 
uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Zmluvné strany: 

1.1 Darca: 
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10546/L 
štatutárny orgán : predstavenstvo 
zastúpená: JUDr. Peter Šimko, predseda predstavenstva 

Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva 
IČO: 36 672 297 
IČ DPH: SK2022238900 
Bankové spojenie: ČSOB a. s. Bratislava 
Číslo účtu: 25788033/7500 

1.2 Obdarovaný: 
Obec Krasňany 
Obecný úrad, Krasňany 22, 013 03 Varín 
zastúpený: Ing. Miroslav Bielka, starosta obce 
Bankové spojenie:Prima banka a.s., č.ú.: 0210896001/5600 
IČO 00321401 
DIČ:2020677538 

sa dohodli na uzavretí tejto darovacej zmluvy: 

ČI. 1 
Všeobecné ustanovenia 

Darca j e vlastníkom nehnuteľností zapísaných na Katastrálnom úrade Žilina, Správa katastra Žilina, 
na LV č. 662, parcela č. KN-C 580/2, o výmere 3 898 m2, druh zastavané plochy a nádvoria a 
stavba čerpacia stanica so súpisným číslom 290 na parcele č. KNC 580/2 v podiele 1/1. 

Majetok bol získaný na základe bezodplatného prevodu Hospodárskou zmluvou z roku 1974 v 
obstarávacej hodnote 383 013,83 Kčs. 

ČI. 2 
Predmet zmluvy 

1. Darca daruje vlastnícky podiel uvedený včl . 1 tejto zmluvy do vlastníctva obdarovaného v 
zostatkovej hodnote ku dňu 31.3.2012 vo výške 3 593,75 €. 

2. Obdarovaný dar, ktorým je vlastnícky podiel uvedený v čl. 1, od darcu prijíma. 

ČI. 3 
Nadobudnutie vlastníctva 

1. Obdarovaný nadobudne vlastníctvo k daru právoplatnosťou rozhodnutia Katastrálneho úradu Žilina, 



Správa katastra Žilina, o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. 

2. Obdarovaný j e povinný, najneskôr do 7 (slovom: sedem) pracovných dní po podpise zmluvy podať 
návrh na vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy (spolu s dokumentáciou a všetkými prílohami, 
ktoré vyžadujú príslušné právne predpisy) na príslušný katastrálny úrad., a to podľa § 32 ods.l 
zákona č. 162/1995 Z.z. O katastri nehnuteľností a zápise vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam. 

Darca zároveň splnomocňuje obdarovaného na podanie takéhoto návrhu na vklad do príslušného 
katastra nehnuteľností podľa zmluvy, ako aj príslušné dopĺňanie návrhu na vklad, podávanie 
informácií a nových, príslušným katastrálnym úradom požadovaných dokladov. 

3. Účastníci zmluvy žiadajú, aby bol do katastra nehnuteľností zapísaný vklad vlastníckeho práva 
k predmetu tejto zmluvy. 

ČI. 4 

Obmedzené nakladanie s majetkom 

1. Nehnuteľnosti a objekt slúžil pre vodohospodárske účely podľa rozhodnutia býv. ONV 
OPĽVH Žilina č.j. VH-45/1970-405/Zs zo dňa 18.3.1970. Rozhodnutím Č. 2002/01211/OÚ-
OdŽP-Mi zo dňa 8.7.2002( ďalej len Rozhodnutím) OÚŽP v Žiline mení využívanie nadzemného 
objektu čerpacej stanice vodného zdroja Krasňany na pozemku 580/2 v k.ú. Krasňany na 
prevádzkový objekt strediska vodovodov, ktorý bude využívaný ako sklad vodárenského materiálu. 
Rozhodnutie tvorí Prílohu č.l tejto zmluvy. 

ČI. 5 
Vyhlásenia darcu 

1. Darca vyhlasuje, že na vlastníckom podiele, ktorý je predmetom daru, neviaznu žiadne dlhy, vecné 
bremená, práva tretích osôb ani iné povinnosti. 

2. Na bezodplatný prevod nehnuteľností bol daný súhlas predstavenstva Severoslovenských vodární a 
kanalizácií, a. s. Žilina uznesením predstavenstva č. 743 zo dňa 27.2.2012. 

ČI. 6 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých jeden j e pre darcu a jeden pre obdarovaného 
a ostatné sú určené pre Katastrálny úrad Žilina, Správa katastra Žilina. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky poplatky súvisiace s touto zmluvou, najmä správne poplatky 
za vklad vlastníckeho práva znáša obdarovaný. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá 
v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, je j obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu zmluvu podpisujú. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami s výnimkou pre 
zmluvnú stranu spadajúcu do kategórie povinná osoba v súlade s §2 podľa Zákona č.211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a 
doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47 a Zák. č.546/2010 Z. z., ktorým 
sa mení a dopĺňa Zák. č. 40/1964 Zb.,Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony. Povinná osoba predloží darcovi písomné potvrdenie o 



zverejnení zmluvy alebo informácie o uzatvorení zmluvy v termíne do 3 pracovných dní od jej 
zverejnenia s dátumom jej zverejnenia. 

V Žiline, dňa: % 6- ^ • ^ í ľ 

Darca: 

jUDr. Peter Šii 
predseda predstavenst< 

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁRNE A KANAL0Mr3& 

ing. Miroslav Kundrík 
členpredstavensjira z 7 

SEVEROSLOVENSKÉ VODÁ^Aĵ lMJZÁCIE, aáf 

Obdarovaný: 

Ing. Miroslav Bielka,starosta obce 


