
Darovacia zmluva 

a zmluva o zriadení vecného bremena 

 
 

Darujúci a oprávnený: 

Meno priezvisko: Mgr. Gejza Varga,  rod. Varga, 

Rodné č.:  

Narodený:  

Trvalý pobyt:  

Občianstvo: Občan SR 

Tel. kontakt:0905 442 710 

e-mail: mathew.varga@gmail.com 

 

a 

 

Obdarovaný a povinný: 

Názov: Obec Hrubá Borša 

Sídlo: Maloboršanská ulica 37, 900 50 Hrubá Borša 

Zastúpená: Mgr. Ján Klačko- starosta 

IČO: 003 059 79 

IBAN: SK 53 0200 0000 0012 0017 7956 

 

uzatvárajú na základe § 628  a § 151 a nasl. Občianskeho zákonníka 

túto 

 

darovaciu zmluvu 

a zmluvu o zriadení vecného bremena 

 

 

Článok I. 

 

1) Darujúci Mgr. Gejza Varga je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 254 vedeného 

u katastrálneho odboru Okresného úradu Senec výlučným vlastníkom pozemkov v k.ú. 

Hrubá Borša, obec  Hrubá Borša, okres Senec a to: 

parc. reg. „C“ č. 12/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2,  

parc. reg. „C“ č. 9/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 278 m2,  

parc reg. „C“ č. 12/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 vytvorenej GP č. 5-3/2020 

zo dňa 03.06.2020 overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod č. G1-

968/2020 dňa 01.07.2020 odčlenením od parc.č. 12/1 zastavaná plocha a nádvorie o celkovej 

výmere 592 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/11 ostatná plocha o výmere 3986 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/417 ostatná plocha o výmere 15 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/153 ostatná plocha o výmere 198 m2 vytvorenej GP č. 5-3/2020 zo dňa 

03.06.2020 overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod č. G1-968/2020 dňa 

01.07.2020 odčlenením od parc.č. 280/153 ostatná plocha o celkovej výmere 391 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/418 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 375 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/155 ostatná plocha o výmere 4006 m2  



(ďalej len ako „pozemky“). 

 

2) Darujúci Mgr. Gejza Varga je zároveň vlastníkom inžinierskej líniovej stavby – 

komunikácie postavenej na parc. reg. „C“ č. 280/11, 280/16, 280/155 a 280/418 zhotovenej 

v k.ú. Hrubá Borša na Záhradníckej ul. na základe stavebného povolenia Č.j. Výst. 166-08-

Hb,Om zo dňa 15.08.2008, ktorej užívanie bolo povolené rozhodnutím Č.j.Výst. 825-2019-

HB,Om zo dňa 25.11.2019. 

 

 

Článok II. 

 

1) Darujúci Mgr. Gejza Varga touto zmluvou daruje, so všetkými právami a povinnosťami 

obdarovanému obci Hrubá Borša vyššie uvedené nehnuteľnosti a to: 

parc. reg. „C“ č. 12/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2,  

parc. reg. „C“ č. 9/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 278 m2,  

parc reg. „C“ č. 12/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 vytvorenej GP č. 5-

3/2020 zo dňa 03.06.2020 overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod č. 

G1-968/2020 dňa 01.07.2020 odčlenením od parc.č. 12/1 zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 592 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/11 ostatná plocha o výmere 3986 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/417 ostatná plocha o výmere 15 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/153 ostatná plocha o výmere 198 m2 vytvorenej GP č. 5-3/2020 zo dňa 

03.06.2020 overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod č. G1-968/2020 

dňa 01.07.2020 odčlenením od parc.č. 280/153 ostatná plocha o celkovej výmere 391 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/418 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 375 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/155 ostatná plocha o výmere 4006 m2  

Obdarovaný vyhlasuje, že vyššie uvedený predmet daru so všetkými právami 

a povinnosťami prijíma a preberá do svojho vlastníctva. 

2) Darujúci zároveň touto zmluvou daruje so všetkými právami a povinnosťami 

obdarovanému inžiniersku líniovú stavbu – komunikáciu postavenú na parc.č. 280/11, 

280/16, 280/155 a 280/418 v k.ú. Hrubá Borša na Záhradníckej ulici zhotovenej základe 

stavebného povolenia Č.j. Výst. 166-08-Hb,Om zo dňa 15.08.2008, ktorej užívanie bolo 

povolené rozhodnutím Č.j.Výst. 825-2019-HB,Om zo dňa 25.11.2019.Darujúci vyhlasuje, 

že vyššie uvedený predmet daru so všetkými právami a povinnosťami preberá do svojho 

vlastníctva. 

 

 

 

Článok III. 

 

1) Darujúci ubezpečuje obdarovaného o nespornosti svojho vlastníckeho práva k predmetu 

daru ako aj o tom, že na ňom neviaznu žiadne ťarchy ani bremená okrem tých, ktoré sú 

zapísané na liste vlastníctva. 

2) Obdarovaný vyhlasuje, že stav predmetu daru mu je dobre známy. 

3) Darujúci pred podpisom zmluvy odovzdal obdarovanému kópiu stavebného povolenia, 

užívacieho povolenia, geometrický plán, zápis o odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby 

z 01.007.2019, protokol o statických a záťažových skúškach, projekt dopravného 

značenia, projektovú dokumentáciu stavby vyhotovenú R-PROJECT, s.r.o. Bratislava. 



4) Obdarovaný s nadobudnutím vlastníckeho práva k predmetu daru preberá aj správu 

a údržbu  darovanej stavby a darovaných pozemkov. 

5) Darujúci postupuje na obdarovaného všetky práva a povinnosti zo zodpovednosti za vady 

dohodnuté v zmluve o dielo so zhotoviteľom stavby zo dňa 02.05.2018. 

6) Obdarovaný vyhlasuje a zaväzuje sa umožniť darujúcemu alebo jeho právnemu 

nástupcovi dopravné napojenie nižšie uvedených oprávnených pozemkov na darovanú 

komunikáciu a jej užívanie pri zhotovovaní infraštruktúry (Inžinierskych sietí 

a komunikácií) na týchto oprávnených pozemkoch ako aj napojenie týchto pozemkov na 

inžinierske siete (technickú infraštruktúru obce) uložené na darovaných pozemkoch. 

 

 

 

Článok IV. 

 

4.1. Darujúci a obdarovaný sa zároveň dohodli na zriadení vecného bremena 

viaznuceho na darovaných pozemkoch:  

parc. reg. „C“ č. 12/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2,  

parc. reg. „C“ č. 9/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 278 m2,  

parc reg. „C“ č. 12/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 vytvorenej GP č. 5-

3/2020 zo dňa 03.06.2020 overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod 

č. G1-968/2020 dňa 01.07.2020 odčlenením od parc.č. 12/1 zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 592 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/11 ostatná plocha o výmere 3986 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/417 ostatná plocha o výmere 15 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/153 ostatná plocha o výmere 198 m2 vytvorenej GP č. 5-3/2020 zo 

dňa 03.06.2020 overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod č. G1-

968/2020 dňa 01.07.2020 odčlenením od parc.č. 280/153 ostatná plocha o celkovej 

výmere 391 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/418 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 375 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/155 ostatná plocha o výmere 4006 m2  

nachádzajúcich sa v k.ú. Hrubá Borša, zapísaných na LV č. 254 

 

4.2. vecné bremeno spočíva v práve (in rem) každodobého vlastníka pozemku: 

parc. reg. „C“ č. 280/2 orná pôda o výmere 27 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/6 ostatná plocha o výmere 67708 m2 

parc reg. „C“ č. 280/17 ostatná plocha o výmere 4150 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/18 orná pôda o výmere 5522 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/74 orná pôda o výmere 6558 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/362 vodná plocha o výmere 7812 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/363 ostatná plocha o výmere 1029 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/523 orná pôda o výmere 229 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/520 orná pôda o výmere 246 m2 

parc. reg. „C“ č. 11/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 839 m2 

parc. reg. „C“ č. 11/7 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 634 m2 

parc. reg. „C“ č. 11/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 272 m2 

parc. reg. „C“ č. 11/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 117 m2 

parc. reg. „C“ č. 11/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 382 m2 

parc. reg. „C“ č. 11/15 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 564 m2 

parc. reg. „C“ č. 11/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 369 m2 



parc. reg. „C“ č. 11/29 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 15523 m2 

parc. reg. „C“ č. 12/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 592 m2 

parc. reg. „C“ č. 12/8 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 615 m2 

parc. reg. „C“ č. 12/11 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 509 m2 

parc. reg. „C“ č. 12/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 313 m2 

nachádzajúcich sa v k.ú. Hrubá Borša zapísaných na LV č. 254 k prechodu a prejazdu 

osobným automobilom a počas uskutočňovania stavebných prác na týchto pozemkoch 

aj nákladnými automobilmi a stavebnými mechanizmami cez  

parc. reg. „C“ č. 12/12 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2,  

parc. reg. „C“ č. 9/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 278 m2,  

parc reg. „C“ č. 12/22 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 vytvorenej GP č. 5-

3/2020 zo dňa 03.06.2020 overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod 

č. G1-968/2020 dňa 01.07.2020 odčlenením od parc.č. 12/1 zastavaná plocha a nádvorie 

o celkovej výmere 592 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/11 ostatná plocha o výmere 3986 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/417 ostatná plocha o výmere 15 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/153 ostatná plocha o výmere 198 m2 vytvorenej GP č. 5-3/2020 zo 

dňa 03.06.2020 overeným katastrálnym odborom Okresného úradu Senec pod č. G1-

968/2020 dňa 01.07.2020 odčlenením od parc.č. 280/153 ostatná plocha o celkovej 

výmere 391 m2 

parc. reg. „C“ č. 280/418 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 375 m2,  

parc. reg. „C“ č. 280/155 ostatná plocha o výmere 4006 m2  

ako aj napojeniu na rozvody inžinierskych sietí umiestnených na týchto pozemkoch. 

 

Článok V. 

 

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sú im známe právne následky jej podpisu a vzali na 

vedomie, že táto zmluva nadobudne právnu účinnosť právoplatným rozhodnutím katastrálneho 

odboru Okresného úradu Senec, ktorým bude vklad vlastníckeho práva do katastra povolený. 

Do tej doby sú zmluvné strany svojimi prejavmi viazané. 

 

 

 

Článok VI. 

 

Katastrálny odbor Okresného úradu Senec na základe tejto zmluvy a návrhu na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podpísaného oboma zmluvnými strana vyznačí 

zmenu v katastri nehnuteľností pre k.ú. Hrubá Borša. 

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

podá na Okresný úrad obdarovaný. 

 

V prípade ak obdarovaný poruší svoj záväzok z čl. III bod 6 a 7 tejto zmluvy je darujúci 

oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastanú dňom nasledujúcim po 

doručení odstúpenia obdarovanému. 

 

 

 

 

 



Článok VII. 

 

V prípade ak obdarovaný prevedie vlastnícke alebo užívacie práva na tretiu osobu, zaväzuje sa 

previesť na túto osobu aj všetky povinnosti a záväzky z tejto zmluvy voči darovanému na 

nového vlastníka. V prípade ak tento záväzok nesplní, zodpovedá za ich plnenia ako aj 

vzniknutú škodu. 

O prevode vlastníckeho alebo užívacieho práva a postúpení povinností a záväzkov z tejto 

zmluvy upovedomí obdarovaný darujúceho do 10 dni po podpise zmluvy, ktorou uskutoční 

prevod vlastníckeho alebo užívacieho práva. 

 

 

 

 

 

Článok VIII. 

 

Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená, zmluvu uzatvárajú po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, 

ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzatvárajú v tiesni za nápadne nevhodných 

podmienok alebo v omyle. 

Táto zmluva je vyhotovená  v šiestich vyhotoveniach po dva pre každú zmluvnú stranu a dve 

pre príslušný katastrálny odbor. Zmluvné strany vyhlasujú, že pred podpisom si túto zmluvu 

riadne prečítali jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

V Senci dňa 19.11.2020 

 

 

 

 

 

 Darujúci       Obdarovaný 

    Mgr. Gejza Varga             Obec Hrubá Borša 

        zastúpená Mgr. Jánom Klačkom 

          starostom obce 

 

 

 


