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DAROVACIA ZMLUVA 
uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  

v znení neskorších predpisov (dalej len „Občiansky zákonník“). 
 
 

Čl. I. 
ÚČASTNÍCI 

 
DARCA:  

            
Meno a priezvisko: Pavol Hrochotský, rod. Hrochotský 

 Dátum narodenia: 05.06.1972 
 Rodné číslo:   720605/7485 
 Trvale bytom:   Na Záhumnie 37/30, Hrochoť 976  37            
   
 Občan SR  

(ďalej len „Darca“ ) 
a 

 
OBDAROVANÝ: 

 
Názov obce:  Obec Hrochoť 

 Sídlo:   Námestie Andreja Sládkoviča 343/1,  
                                                    97637 Hrochoť 
 IČO:    00313475 
 v mene ktorej koná:       Bc. Marian Mazúch - starosta 
  
  

(ďalej len „Obdarovaný“) 
 

(Darca a Obdarovaný ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
             

uzavreli v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka túto  
Darovaciu zmluvu  

(ďalej len „zmluva“)  
 

Čl. II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Predmetom bezodplatného prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy je vec: poškodený železničný vozeň 

(presná špecifikácia farba: zelená, značka model: neidentifikovaný, identifikačné číslo: bez 
identifikačného čísla, vozeň je položený na železnej konštrukcií, vstup do vozňa je zo zadnej časti, ktorá 
je zabezpečená železnou petlicou, vnútorný priestor slúžil ako osobný vagón, súčasné miesto 
umiestnenia: k.ú. Hrochoť, parcela registra „E“,parcelné číslo 4583, LV 2729) (ďalej len „vec“), ktorého 
darca je výlučným vlastníkom určený na múzejné alebo zberateľské účely. 
 

2. Obdarovaný vec prijíma do svojho výlučného vlastníctva. 
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Čl. III. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
1. Darca vyhlasuje, že oboznámil obdarovaného so stavom veci špecifikovanej v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy 

ohliadkou na mieste samotnom a že na veci neviaznu žiadne ďalšie práva tretích osôb a ani iné právne 
povinnosti. 

 
2. Obdarovaný berie na vedomie, že Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa Obdarovaný správa 

k Darcovi alebo k členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 
     
3. Darca vyhlasuje, že : 

 
- nestratil svoje vlastnícke právo k Predmetu zmluvy, či už prevodom na inú osobu alebo iným 

spôsobom, ktorý by nebol zrejmý, a že nijako nie je obmedzený v disponovaní s Predmetom 
zmluvy, a teda je oprávnený uzavrieť túto darovaciu zmluvu, 

- Darca nadobudol Predmet zmluvy v súlade s právnym poriadkom SR a nepoškodil pritom žiadne 
práva tretích osôb, 

- Predmet zmluvy v súčasnosti nie je a v budúcnosti ani nebude predmetom akejkoľvek zmluvy 
(dojednanej darcom alebo z podnetu darcu), na základe ktorej by vlastnícke, resp. užívacie práva 
k Predmetu zmluvy v plnom alebo čiastočnom rozsahu nadobudla akákoľvek osoba, odlišná od 
Obdarovanej, 

- ku dňu podpisu tejto zmluvy riadne a včas uhradil všetky plnenia súvisiace s užívaním Predmetu 
zmluvy,  

- Predmet zmluvy alebo jeho časť v súčasnosti nie je a v budúcnosti ani nebude predmetom 
akéhokoľvek zabezpečenia splnenia akýchkoľvek záväzkov Darcu alebo akejkoľvek tretej osoby. 

 
4. Účastníci sa dohodli, že pravdivosť vyhlásenia podľa ods. 1 a 3 tohto článku zmluvy je podstatnou 

podmienkou uzavretia zmluvy, bez ktorého by Obdarovaný zmluvu neuzavrel. V prípade nepravdivosti 
tohto vyhlásenia má Obdarovaný právo bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy. 

 
                                                                 Čl. IV   

VLASTNÍCTVO 
 

1. Obdarovaný nadobudne vec špecifikovanú v čl. II. ods. 1 zmluvy do svojho výlučného vlastníctva 
odovzdaním.  
                                               

Čl. V 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

             
1. Právne pomery touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a iných 

príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
 

2. Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné 
ustanovenia zmluvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych 
predpisov zodpovedajúce účelu tejto zmluvy, ktoré nahradí neplatné ustanovenie. 
 
 
 

3. Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme. 
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4. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom, a sú oprávnené s prevádzanou vecou 

a s právami a záväzkami s ňou spojenými nakladať. 
 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že prejavmi svojej vôle vyjadrenej v tejto zmluve sú viazané dňom jej 
podpisu. 

 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že text tejto zmluvy pred jej podpísaním prečítali, porozumeli jeho obsahu, že 

obsah tejto zmluvy predstavuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu túto zmluvu 
vlastnoručne podpísali. 

 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 
8. Táto zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami. 
 

9. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 
 
 V Hrochoti, dňa 15.01.2020 
 
 
 
  _________________________________                 _________________________________                        
                       Pavol Hrochotský                   Obec Hrochoť 
        Bc. Marian Mazúch - starosta 
                              Darca                                                                   Obdarovaný  
      
  


