
DAROVACÍ SMLOUVA 
 
 

 
 (dále jen „dárce“) 
 
a 
 
Obec Kamenné Žehrovice, IČ: 234508 
Karlovarská 6, 273 01 Kamenné Žehrovice 
IČO 00234508 
zastoupená starostkou obce Soňou Černou 
(dále jen „obdarovaný“) 
 
uzavřely níže psaného dne a roku ve smyslu § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník, následující smlouvu: 

 
I. 

1. Dárce je dle přiloženého geometrického plánu č. 958/11 ze dne 21.10.2011 výlučným 
vlastníkem pozemku parc. č. 17/11 o výměře 65 m2 – zahrada, zapsané na LV č. 562 pro 
katastrální území a obec Kamenné Žehrovice, okres Kladno, u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.  

2. Dárce prohlašuje, že jeho vlastnické právo je nesporné a je oprávněn s touto nemovitostí 
nakládat, přičemž jeho smluvní volnost není ničím omezena. 

3. Obdarovaný prohlašuje, že se obeznámil s faktickým i právním stavem pozemku 
uvedeného v odst. 1. 

 
II. 

1. Dárce touto smlouvou výše uvedený pozemek obdarovanému bezplatně přenechává a 
obdarovaný jej do svého vlastnictví přijímá. 

2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad vlastnického práva podepsaný oběma 
smluvními stranami podá příslušnému katastrálnímu úřadu obdarovaný, a to bez 
zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy. Správní poplatek za vklad vlastnického 
práva uhradí obdarovaný. 

3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si v řízení před katastrálním úřadem vzájemnou 
součinnost tak, aby mohl být vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí povolen. 

 
III. 

1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku a právními předpisy souvisejícími. 

2. Smluvní strany závazně prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem se seznámily 
a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí. Smlouva byla uzavřena na základě jejich 
svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni, pod nátlakem nebo za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

3. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každý 
z účastníků obdrží po jednom vyhotovení, další 4 stejnopisy jsou určeny pro zápis vkladu 



vlastnického práva u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Kladno. 

 
 
V Kamenných Žehrovicích dne  

 
 
 
 
 
 
 

 ……………………… ……………………… 
  Obec Kamenné Žehrovice 
  zastoupená Soňou Černou 
  
 
 



Katastrální úřad pro Středočeský kraj 
       Katastrální pracoviště Kladno 
       Ctiborova 3091 
       Kladno    
       
Navrhovatelé: 
 
dárce:  
 
a 
 
obdarovaný: Obec Kamenné Žehrovice,  

IČ: 234508 
zastoupená Soňou Černou, starostkou obce 
se sídlem Kamenné Žehrovice, Karlovarská 6, PSČ 273 01 
bankovní spojení: 3321141/0100 

 
 
 

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 
 
 
Příloha:       kolek: 

- darovací smlouva 
- Usnesení zastupitelstva Obce Kamenné Žehrovice 

 
 
Dne 22.11.2011 uzavřeli shora uvedení navrhovatelé darovací smlouvu. 
 
Obě strany shodně navrhují, aby Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště 
Kladno, dle přiložené darovací smlouvy, povolil vklad vlastnického práva k pozemku č. 17/11 
do katastru nemovitostí pro katastrální území a obec Kamenné Žehrovice, okres Kladno, ve 
prospěch obdarovaného. 
 
Kamenné Žehrovice dne 22.11.2011 
 
 
 
 
 dárce obdarovaný 
 
 
 
 …………………………………… …………………………………… 
  Obec Kamenné Žehrovice 
  zastoupená Soňou Černou 
 
 


