
Darovacia zmluva 
uzatvorená podľa § 628 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 

 
 

 
 

Darca: 
Meno a Priezvisko (obchodné meno):  ........................................................................ 
Bydlisko (sídlo):    ........................................................................ 
Dátum narodenia (IČO):   ........................................................................ 
 
(ďalej len „darca“) 
 
a 
 
Obdarovaný: 
Meno a Priezvisko (obchodné meno):  ........................................................................ 
Bydlisko (sídlo):    ........................................................................ 
Dátum narodenia (IČO):   ........................................................................ 
 
(ďalej len „obdarovaný“) 
 

sa dohodli na uzatvorení tejto darovacej zmluvy (ďalej len „zmluva“): 

 
 

Článok I 

Úvodné ustanovenie 

 

Darca je ......................... nasledovného osobného automobilu: 

- továrenská značka, typ: .........................  

- farba: ......................... 

- výr. číslo karosérie (VIN): ......................... 

- číslo motora: ......................... 

- palivo: ......................... 

- rok výroby: ......................... 

- číslo technického preukazu: ......................... 

- evidenčné číslo vozidla: ......................... 

(ďalej len ako „predmet darovania“) 

 

 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 



 

1. Darca touto zmluvou bezodplatne prevádza na obdarovaného predmet darovania 

uvedený v Čl. I tejto zmluvy. 

 

2. Obdarovaný predmet darovania od darcu s vďakou prijíma.  

 

3. Obdarovaný  na základe tejto zmluvy nadobúda predmet darovania do svojho 

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

 

4. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že darca odovzdal predmet 

darovania obdarovanému pri podpise tejto zmluvy. 

 

5. Hodnota predmetu darovania predstavuje sumu .........................,– EUR, slovom 

......................... euro. 

 

Článok III 

Vyhlásenia zmluvných strán 

 
1. Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe akékoľvek faktické alebo právne vady predmetu 

darovania, na ktoré by mal obdarovaného pred darovaním upozorniť.   

 

2. V prípade, ak sa vyhlásenie darcu uvedené v bode 1. tohto článku zmluvy ukáže ako 

nepravdivé, vznikne obdarovanému právo na odstúpenie od zmluvy. 

 

3. Obdarovaný vyhlasuje, že stav a vlastnosti predmetu darovania sú mu známe, nakoľko si 

ho pred podpisom tejto zmluvy osobne a podrobne obhliadol. 

 

4. Obdarovaný berie na vedomie, že v prípade ak by sa v budúcnosti správal k darcovi alebo 

k členom darcovej rodiny v hrubom rozpore s dobrými mravmi, môže sa darca domáhať 

vrátenia predmetu darovania. 

 

Článok IVI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných 
strán písomnými dodatkami.   

 



4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdržia obaja účastníci 

tejto zmluvy.   

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva 

vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani 

za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V ......................... dňa ......................... 

 

           Darca:                      Obdarovaný: 
 
 
................................................................               ................................................................. 
Meno a Priezvisko (obchodné meno)               Meno a Priezvisko (obchodné meno)
          
 
 
 


