./
DAROVACIA ZMLUVA
č. p. : KRHZ-NR-185-009/2015

uzatvorená podl'a ustanovení § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 7 písm. b) zákona
NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len

"zmluva")
medzi zmluvnými stranami:

Darca:

Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra S]ovenskej
republiky

Sídlo:

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Zastúpený:

gen. JUDr. Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného
zboru, na základe plnomocenstva č. p.: KM-OPS-1-54/2014 zo dňa
07.05.2014

IČO:
DIČ:

IČ DPH:
Bankové spojenie:

00151866

2020571520
SK2020571520

Štátna pokladnica

Čĺslo účtu:

7000180023/8180

SWIFT:
IBAN:

SPSRSKBA
SK78 8180 0000 0070 0018 0023

(ďalej len „darca")
Obdarovaný:
Sĺdlo:

Obec Z`'edožery-B rezany
Družstevná 367

JUDr. Martin Mokrý, starosta
Zčaôtŕpený:

00 318 302

DIČ:

2021 162737

IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
SWIFT:
IBAN:

(ni,e sme platcami DPH)
VUB, a. s.
18429382/0200

SUBASKBX
SK26 0200 0000 00001842 9382

(ďalej len „obdarovaný")
(ďalej spoločne spolu ako „zmluvné strany" alebo samostatne ako „zmluvná strana")
Článok 1.

Predmet darovacej zmluvy
1. Darca týmto bezplatne prenecháva obdarovanému cestné motorové vozidlo vrátane
príslušenstva vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky (ďalej len „dar") špecifikované nasledovne:

Číslo lM: /motorové vozidlo vrátane

technického zhodnotenia/

106486,106802

Druh vozidla:
Typ vozidla:

špeciálne vozidlo

TATRA CAS 32 T 148

VÉrčo:bnéčíslopodvozkuwiN):

7124947
861002

Farba:
Rok výroby:

červená

Nákupná cena vozidla (vrátane doplnkov) :
Hodnota vozidla po odpise hmotného

9 393,48 €

majetku k 30.06.2015

83123,70€

Číslo IM:
Názov IM:

500724867

1980

Vejárová celónová prúdnica
1997

Rok výroby:
Nákupná cena IM:
Hodnota IM po odpise hmotného

46,95 €

majetku k 30.06.2015

0€

Číslo IM:

500724868

Názov IM:
Rok výroby:
Nákupná cena IM:
Hodnota IM po odpise hmotného

Vejárová celónová prúdnica C

majetku k 30.06.2015

0€

1997
31,03 €

Čís!c' 1\1:

500723846

\-azú-' 1,[:

Hadica 8 75 :0 m

Rok víToby:
Nákupná cena IM:
Hodnota IM po odpise hmotného

2002
125,34 €

majetku k 30.06.2015

0€

Číslo IM:

500724816

Názov IM:
Rok výroby:
Nákupná cena IM:
Hodnota IM po odpise hmotného
majetku k 30.06.2015

Tyč + uzávery

Číslo IM:
Názov IM:
Rok výroby:
Nákupná cena IM:
Hodnota IM po odpise hmotného

1997

25,53 €

0€
500723660

Autobatéria do vozidla T 148
1997

142,73 €

majetku k 30.06.2015

0€

Číslo IM:

500723660

Názov IM:
Rok výroby:
Nákupná cena IM:
Hodnota IM po odpise hmotného

Autobatéria do vozidla T 148
1997

142,73 €

/'

0€

majetku k 30.06.2015
Číslo IM:

500724417

Názov IM:
Rok výroby:
Nákupná cena IM:
Hodnota IM po odpise hmotného
majetku k 30.06.2015

Satum
1991

286,39 €

0€

Číslo IM:
Názov IM:
Rok výroby:
Nákupná cena IM:
Hodnota IM po odpise hmotného

500724418

Satum
1991

286,39 €

0€

majetku k 30.06.2015

a obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma.

Článok 11.

Podmienky darovania
1.

2.

Obdai.o`-an}'' \T'hlasuje. že je oboznámený so sta`'om daru.

Uvedený dar bude obdarovaný využívať v súlade s § 1 1 ods. 7 písm. b) zákona NR SR č.
278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov na plnenie úloh

preneseného výkonu štátnej správy a na plnenie úloh samosprávy a to na úseku ochrany
prírody a pozemných komunikácií, plnenie úloh hasičskej jednotky a pri riešeni' situácii'
v katastri obce.
3.

Obdarovaný sa zaväzuje strpieť kontrolu darcu za účelom zistenia, či prenechaný dar bol
použitý na dohodnutý účel podľa bodu 2. tohto článku.

4.

Obdarovaný sa zaväzuje infomovat' darcu o spôsobe využitia daru raz ročne a to po dobu
troch rokov.

5.

V prípade použitia dani na iný ako dohodnutý účel podľa bodu 2. tohto článku je
obdarovaný povinný na vlastné náklady a v stave, v akom ho prevzal (neporušený) dar
darcovi vrátiť.

6. Darca prehlasuje, Že na dare neviaznu Žiadne ťarchy ani iné majetkové práva, ktoré by
obdarovanému bránili v riadnom uŽívaní daru.
7. Obdarovaný nadobudne vlastnĺcke právo k daru jeho prevzatím, na základe písomného
protokolu o odovzdanĺ a prevzatí dani najskôr však po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

8. Miestom odovzdania a prevzatia daruje obec Nedožery -Brezany.

9. Dopravu daru z miesta odovzdania a prevzatia daru podľa bodu 8. tohto článku zabezpečí
obdarovaný na vlastné náklady.

Č]ánok lll.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej
republiky.

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť iba obojstranným písomným prejavom zmluvných
strán. Dodatky tvoria neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, bez nátlaku, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

4. Zmluvnými stranami podpísaná zmluva nadobudne platnosť po jej schválení Ministerstvom
financiĺ Slovenskej republiky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvu zverejní darca.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dva sú
učené pre darcu, jeden pre obdarovaného a jeden pre Ministerstvo financií Slovenskej
republiky.
z 6 -`,3-20fi

Nedožery-Brezany, dňa : 20.09.2015

Bratislava, dňa

Za obdarovaného :

Za darcu:

•,--- _

\

geH: JUDr. Alexander Nejedlý
`'

prezident

//Hasičského a záchranného zboru

jj

````E
JUDr. M inMokrý
starosta obce Ned žery-Brezany

\\
Ministerstvo financii Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov vo funkcii zriaďovateľa

súhlasĺ

s bezodplatným

pľevodom

hnuteľného

majetku

štátu

-cestné

motorové

vozidlo

vrátane

príslušenstva

špecĺfikované nasledovne: čislo lM (motorové vozidlo wátane technického zhodnotenia): 106486, 106802, druh
vozidla: špeciálne vozidlo, Wp vozidla: TATRA CAS 32 T 148, výrobné číslo podvozku (VIN): 7124947, REČ:

861002, farba: červená, rok výroby: 1980, nákupná cena vozidla (vrátane doplnkov): 9.393,48 eur, hodnota
vozidla po odpise hmotného majetku k 30. 06. 2015: 83.123,70 eur a ďalši hnuterný majetok podrobne

š%vc:fiiksokve;?:.vu#kn,ťs::Fdí:ml.g:i::::áJ2:m8',u2W,Zv#astimsiáťa:ĺäooveägk,e!,msp6u6b'|k.y,viapsŤ!w"a'n:sŔBNwá#
Brezany, so sídlom obecného úradu: Družstevná 367, 972 12 Nedožery-Brezany, zastúpenej JUDr. Mari")m

Mokrým, starostom obce, lčo: 00 318 302.

V Bratislave 25.11.2015

K spisiJ číslo: MF/23065/2015€22

/,'`..`

JUDr. Branislav Pokomý
riaditeľ

od boru majetkovoprávneho

