
DAROVACIA ZMLUVA 

 
 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko 

dátum narodenia, rodné číslo 

adresa trvalého pobytu  

 

 (ďalej len „darca“) 

 

a 

 

Meno a priezvisko, rodné priezvisko 

dátum narodenia, rodné číslo 

adresa trvalého pobytu  

 

 (ďalej len „obdarovaný“ a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“) 

 
  

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

 Predmetom tejto darovacej zmluvy je bezodplatné darovanie nehnuteľností: 

 byt č. ....., nachádzajúceho sa na ....... poschodí bytového domu s.č................................. na ................ 

ulici, v ...................,  postaveného na pozemku parcelné číslo ............- zastavané plochy a nádvoria 

s výmerou .......... m2, parcela registra „C“,  ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, na liste 

vlastníctva č. ............., okres ................., obec ............................., katastrálne územie ....................... 

v podiele 1/1,  

 spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach  Bytového domu 

o veľkosti ......................, 

 spoluvlastnícky podiel na Pozemku o veľkosti ................. 

 

 Darca týmto vyhlasuje, že Byt je v jeho výlučnom vlastníctve v podiele 1/1, že je 

spoluvlastníkom spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu o veľkosti ................., a že je 

vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na Pozemku o veľkosti ................  

  

 Na základe Zmluvy Darca bezodplatne daruje vyššie uvedené nehnuteľnosti na Obdarovaného v 

celosti, ktorý tieto nehnuteľnosti od darcu s vďakou prijíma a to v podiele 1/1.  

 

 

 



Článok II. 

Popis a rozloha Bytu 

 Byt sa nachádza na ..... poschodí. Ide o ............izbový Byt s príslušenstvom. Príslušenstvo Bytu tvorí 

kuchyňa spojená s obývacou izbou, predsieň, kúpeľňa, WC, terasa.  Súčasťou Bytu sú rozvody elektrickej 

inštalácie od elektromeru, rozvody ústredného kúrenia od domových stúpačiek, rozvody vody /SV a TUV/, 

rozvody plynu od plynomeru, rozvody kanalizácie od zvislých rozvodov a k nim príslušné zariaďovacie 

predmety. Celková výmera podlahovej plochy Bytu vrátane príslušenstva je  ......... m2 .   Vlastníctvo Bytu 

vrátane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené jeho vstupnými dverami do Bytu a do príslušenstva 

umiestneného mimo Bytu vrátane zárubní a hlavnými uzavieracími ventilmi vody a elektrickými poistkami 

pre Byt. 

 Obdarovaný vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy sa oboznámil so stavom Predmetu prevodu 

z ohliadky na mieste samom. Stav Predmetu prevodu mu je dobre známy.   

 darca zároveň vyhlasuje, že nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom darovania sú bez tiarch. 

 

Článok III. 

Určenie a popis spoločných častí a spoločných zariadení Bytového domu 

Správa Domu 

 Spoločnými časťami Bytového domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, 

vchody, schodiská, vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie a iné časti 

Bytového domu, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.  

 Spoločnými zariadeniami Bytového domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a to 

bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické a plynové prípojky, iné spoločné priestory.  

 Správu domu zabezpečuje.........................................(uviesť správcu bytového domu s uvedením IČ0, 

sídlo.....) 

      Článok IV 

Osobitné ustanovenia 

 Darca zároveň splnomocňuje obdarovaného na podanie návrhu na povolenie vkladu 

vlastníckeho práva v prospech obdarovaného. 

 Obdarovaný nadobudne výlučné vlastnícke právo k nehnuteľnosti uvedenej v článku I. tejto 

zmluvy na základe vkladu tejto zmluvy do katastra nehnuteľností.  

 Ak príslušný Okresný úrad, Katastrálny odbor, preruší konanie o návrhu na vklad 

vlastníckeho práva v prospech obdarovaného do katastra nehnuteľností podľa zmluvy, je darca 

http://www.tlaciva-online.sk/tlacivo-vzor/navrh-na-vklad-do-katastra-nehnutelnosti/
http://www.tlaciva-online.sk/tlacivo-vzor/navrh-na-vklad-do-katastra-nehnutelnosti/


povinný poskytnúť súčinnosť obdarovanému a odstrániť nedostatky zmluvy a návrhu na vklad 

vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, prípadne jeho príloh. 

  V prípade, ak darca neposkytne potrebnú súčinnosť a príslušný Okresný úrad, Katastrálny 

odbor, zamietne návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech obdarovaného do katastra 

nehnuteľností podľa zmluvy, darca je povinný opätovne bezodkladne, najneskôr do 3 dní od 

doručenia výzvy obdarovaného podpísať darovaciu zmluvu s obdarovaným na predmet daru.  

 Obdarovaný berie na vedomie možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru v prípade, že sa k 

nemu obdarovaný bude chovať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.  

 Zmluvným stranám je známa povinnosť ohlásiť prevod a nadobudnutie nehnuteľnosti 

správcovi dane z nehnuteľností, a to v lehote 30 dní odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v 

prospech obdarovaného.  

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, jeden pre darcu, jeden pre obdarovaného a 

dva pre príslušný Okresný úrad, Katastrálny odbor.  

 Zmluva sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo 

veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

 Dodatky a zmeny tejto zmluvy je možné robiť len v písomnej forme.  

 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.  

 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.  

 

V.............................................., dňa............................ 

 

......................................................................  ................................................................. 


