
Darovacia zmluva 
 
spísaná v zmysle ust. § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka dňa 

17. mája 2021 v Šuranoch medzi: 

 

                              I.  

 

Darujúci:      1. Mária Majerhofferová, rod. Jánovská 

                  nar. 18. 7. 1948, r.č. 485718/176 

                  tr. bytom: Černík 217, PSČ 941 05 

                  štátna príslušnosť SR 

               2. Martina Šebíková, rod. Kulháňová 

                  nar. 21. 9. 1973, r.č. 735921/6931 

                  tr. bytom: Černík 312, PSČ 941 05 

                  štátna príslušnosť SR 

               3. Eva Lörincová, rod. Bednáriková 

                  nar. 19. 12. 1970, r.č. 706219/6757 

                  tr. bytom: Bojničky 294, PSČ 920 55 

                  štátna príslušnosť SR 

               4. Ján Venger, rod. Venger 

                  nar. 1. 9. 1941, r.č. 410901/146 

                  tr. bytom: Černík 47, PSČ 941 05 

                  štátna príslušnosť SR 

               5. Janka Adámiková, rod. Matluchová 

                  nar. 16. 12. 1960, r.č. 606216/6011 

                  tr. bytom: Černík 201, PSČ 941 05 

                  štátna príslušnosť SR 

               6. Ľudovít Kuťka, rod. Kuťka 

                  nar. 8. 12. 1952, r.č. 521208/277 

                  tr. bytom: Černík 380, PSČ 941 05 

                  štátna príslušnosť SR 

               7. Janka Kuťková, rod. Vengerová 

                  nar. 29. 3. 1969, r.č. 695329/6933 

                  tr. bytom: Černík 380, PSČ 941 05 

                  štátna príslušnosť SR 

               8. Mária Černáková, rod. Vrábelová 

                  nar. 11. 9. 1964, r.č. 645911/6866 

                  tr. bytom: Nitra, Bizetova 455/15 

                  PSČ 949 11 

                  štátna príslušnosť SR 

               9. Miroslav Šebík, rod. Šebík 

                  nar. 26. 3. 1967, r.č. 670326/6405 

                  tr. bytom: Nové Zámky, Bernolákovo nám.  

                  8285/23A, PSČ 940 02 

                  štátna príslušnosť SR 

              10. Ľudmila Obrancová, rod. Šebíková 

                  nar. 18. 5. 1934, r.č. 345518/716 

                  tr. bytom: Komjatice, Vinodolská 10 

                  PSČ 941 06 
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                  štátna príslušnosť SR 

              11. Pavol Nemčický, rod. Nemčický 

                  nar. 15. 8. 1956, r.č. 560815/7192 

                  tr. bytom: Komárno, Pávia 21, PSČ 945 05 

                  štátna príslušnosť SR 

              12. Jana Rozgoňová, rod. Porubská 

                  nar. 23. 6. 1963, r.č. 635623/6458 

                  tr. bytom: Nové Zámky, Žerotínova bašta 21 

                  PSČ 940 02 

                  štátna príslušnosť SR 

              13. Anna Buranská, rod. Porubská 

                  nar. 30. 7. 1957, r.č. 575730/6632 

                  tr. bytom: Nové Zámky, Šoltésovej 19 

                  PSČ 940 02 

                  štátna príslušnosť SR 

                  /ďalej iba darujúci v 1. až 13. rade/  

 

 

Obdarovaná:       Obec Černík        

                  so sídlom: 941 05 Černík č. 145  

                  IČO: 00308846                

                  zast. starostom: Ing. Peter Stuchlý, PhD. 

                  /ďalej len obdarovaná/. 

 

II. 

 

a/ Darujúci v 1. až 5. rade sú podieloví spoluvlastníci 

nehnuteľností vedených v KN u Okresného úradu Nové Zámky, 

katastrálneho odboru, nachádzajúcich sa v obci Černík, k.ú. 

Černík,  

na LV č. 1900,  

pozemok parc. registra „E“ číslo 1928/1 orná pôda o výmere 44 

m2, 

v spoluvlastníckom podiele 220/756-ín k celku, z toho darujúca 

v 1. rade v spoluvlastníckom podiele 12/756–ín k celku na 

základe LVB2, darujúca v 2. rade v spoluvlastníckom podiele 

12/756–ín k celku na základe LVB7, darujúca v 3. rade  

v spoluvlastníckom podiele 28/756–ín k celku na základe LVB10, 

darujúci v 4. rade v spoluvlastníckom podiele 84/756–ín k 

celku na základe LVB15 a darujúca v 5. rade v spoluvlastníckom 

podiele 84/756–ín k celku na základe LVB16; 

na LV č. 4633,  

pozemok parc. registra „E“ číslo 1929 orná pôda o výmere 2537 

m2, 

v spoluvlastníckom podiele 220/756-ín k celku, z toho darujúca 

v 1. rade v spoluvlastníckom podiele 12/756–ín k celku na 

základe LVB2, darujúca v 2. rade v spoluvlastníckom podiele 

12/756–ín k celku na základe LVB7, darujúca v 3. rade  

v spoluvlastníckom podiele 28/756–ín k celku na základe LVB10, 

darujúci v 4. rade v spoluvlastníckom podiele 84/756–ín k  
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celku na základe LVB14 a darujúca v 5. rade v spoluvlastníckom 

podiele 84/756–ín k celku na základe LVB15. 

 

b/ Darujúci v 6. až 7. rade sú podieloví a bezpodieloví 

spoluvlastníci nehnuteľnosti vedenej v KN u Okresného úradu 

Nové Zámky, katastrálneho odboru, nachádzajúcej sa v obci 

Černík, k.ú. Černík,  

na LV č. 1900,  

pozemok parc. registra „E“ číslo 1928/1 orná pôda o výmere 44 

m2, 

v spoluvlastníckom podiele 924/9072-ín k celku na základe 

LVB20.  

 

c/ Darujúci v 8. až 13. rade sú podieloví spoluvlastníci 

nehnuteľnosti vedenej v KN u Okresného úradu Nové Zámky, 

katastrálneho odboru, nachádzajúcej sa v obci Černík, k.ú. 

Černík,  

na LV č. 2507,  

pozemok parc. registra „E“ číslo 2050/1 orná pôda o výmere 105 

m2, 

v spoluvlastníckom podiele 46/84-ín k celku, z toho darujúca 

v 8. rade v spoluvlastníckom podiele 12/84–ín k celku na 

základe LVB5, darujúci v 9. rade v spoluvlastníckom podiele 

12/84–ín k celku na základe LVB7, darujúca v 10. rade  

v spoluvlastníckom podiele 4/84–iny k celku na základe LVB9, 

darujúci v 11. rade v spoluvlastníckom podiele 12/84–ín k 

celku na základe LVB12, darujúca v 12. rade v spoluvlastníckom 

podiele 3/84–iny k celku na základe LVB13 a darujúca v 13. 

rade v spoluvlastníckom podiele 3/84–iny k celku na základe 

LVB14. 

 

 

III. 

 

a/ Predmetom darovania sú nehnuteľnosti vedené v KN 

u Okresného úradu Nové Zámky, katastrálneho odboru, 

nachádzajúce sa v obci Černík, k.ú. Černík,  

na LV č. 1900,  

pozemok parc. registra „E“ číslo 1928/1 orná pôda o výmere 44 

m2, 

v spoluvlastníckom podiele 220/756-ín k celku;  

na LV č. 4633,  

pozemok parc. registra „E“ číslo 1929 orná pôda o výmere 2537 

m2, 

v spoluvlastníckom podiele 220/756-ín k celku, 

ktoré darujúci v 1. až 5. rade darujú podľa výšky 

spoluvlastníckych podielov do vlastníctva obdarovanej a 

obdarovaná predmetné nehnuteľnosti s vďakou prijíma od 

darujúcich v 1. až 5. rade do svojho vlastníctva.  
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b/ Predmetom darovania je nehnuteľnosť vedená v KN u Okresného 

úradu Nové Zámky, katastrálneho odboru, nachádzajúca sa v obci 

Černík, k.ú. Černík,  

na LV č. 1900,  

pozemok parc. registra „E“ číslo 1928/1 orná pôda o výmere 44 

m2, 

v spoluvlastníckom podiele 924/9072-ín k celku,  

ktorú darujúci v 6. až 7. rade darujú do vlastníctva 

obdarovanej a obdarovaná predmetnú nehnuteľnosť s vďakou 

prijíma od darujúcich v 6. až 7. rade do svojho vlastníctva.  

 

c/ Predmetom darovania je nehnuteľnosť vedená v KN u Okresného 

úradu Nové Zámky, katastrálneho odboru, nachádzajúca sa v obci 

Černík, k.ú. Černík,  

na LV č. 2507,  

pozemok parc. registra „E“ číslo 2050/1 orná pôda o výmere 105 

m2, 

v spoluvlastníckom podiele 46/84-ín k celku,  

ktorú darujúci v 8. až 13. rade darujú podľa výšky 

spoluvlastníckych podielov do vlastníctva obdarovanej a 

obdarovaná predmetnú nehnuteľnosť s vďakou prijíma od 

darujúcich v 8. až 13. rade do svojho vlastníctva.  

 

IV. 

 

   Účastníci darovacej zmluvy berú na vedomie, že darujúci 

v 1. až 13. rade majú právo domáhať sa vrátenia daru v tom 

prípade, ak by sa obdarovaná správala k nim alebo k osobám im 

blízkym tak, že by tým hrubo porušovala dobré mravy. 

 

V. 

 

   Obdarovaná prehlasuje, že stav darovaných nehnuteľností 

dobre pozná. Darujúci v 1. až 13. rade prehlasujú, že 

predmetné nehnuteľnosti darujú do vlastníctva obdarovanej bez 

tiarch.  

 

VI. 

 

   Účastníci darovacej zmluvy berú na vedomie, že zmluva 

nadobudne platnosť momentom jej podpísania – darujúcimi v 1. 

až 13. rade a obdarovanou a účinnosť deň nasledujúci po dni 

jej zverejnenia na internetovej stránke Obce Černík. 

   Účastníci zmluvy berú na vedomie, že právne účinky tejto 

zmluvy nastanú dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení 

vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  
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VII. 

 

   Účastníci zmluvy navrhujú, aby Okresný úrad Nové Zámky, 

katastrálny odbor zapísal vklad vlastníckeho práva v zmysle 

čl. III. darovacej zmluvy.  

 

VIII. 

 

   Účastníci darovacej zmluvy prehlasujú, že sú spôsobilí na 

právne úkony, obsahu zmluvy rozumejú, táto vyjadruje ich 

slobodnú vôľu, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

   Účastníci zmluvy vyhlasujú, že zmluvná voľnosť nie je 

obmedzená. 

   Zmluva bola vypracovaná v 16 vyhotoveniach, z toho 2 

vyhotovenia pre Okresný úrad Nové Zámky, katastrálny odbor a 

14 vyhotovení pre účastníkov zmluvy.  

   Účastníci darovacej zmluvy splnomocňujú JUDr. Tomáša 

Blanára, Šurany, Puškinova 13, na všetky právne úkony spojené 

s touto zmluvou a na podanie návrhu na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností podľa obsahu darovacej zmluvy. 

V prípade prerušenia konania o návrhu na vklad účastníci 

darovacej zmluvy zároveň splnomocňujú JUDr. Tomáša Blanára na 

odstránenie vytknutých nedostatkov.  

                  

Osvedčené podpisy darujúcich:  

Darujúci: 

Mária Majerhofferová               ..................... 

 

Martina Šebíková                   ..................... 

 

Eva Lörincová                      ..................... 

 

Ján Venger                         ..................... 

 

Janka Adámiková                    ..................... 

 

Ľudovít Kuťka                      ..................... 

 

Janka Kuťková                      ..................... 

 

Mária Černáková                    ..................... 

 

Miroslav Šebík                     ..................... 

 

Ľudmila Obrancová                  ..................... 

 

Pavol Nemčický                     ..................... 

 

Jana Rozgoňová                     ..................... 
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Anna Buranská                      ..................... 

 

Obdarovaná:  

Obec Černík, zast. starostom 

Ing. Peter Stuchlý, PhD.           ..................... 

 

 

Plnomocenstvo prijímam:  

JUDr. Tomáš Blanár           ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


