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DAROVACIA ZMLUVA č. 2019/800-HM 
uzatvorená  podľa § 11 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a 

podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY :  

 

 

DARCA:                      SLOVENSKÁ REPUBLIKA  

                                      Ministerstvo  obrany SR   

                                      Agentúra správy majetku 

 

Sídlo:                             Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

 

Zastúpený:                     Mgr. Dagmar ŠALÁTOVÁ 

Riaditeľka Úradu správy majetku štátu Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky – dočasne preložená na základe plnomocenstva ministra obrany SR 

č. KaMO-11-168/2018 zo dňa 13. augusta 2018 

 

IČO:                              30845572 

Bankové spojenie:        Štátna Pokladnica, č. ú. 7000171135/8180 

                                      IBAN: SK768180 0000 0070 0017 1135 

 

Vybavuje:                     Elena Nováková, tel.: 0960/317650   

  
  

 (ďalej len „Darca“) 
   
 

 

OBDAROVANÝ:    

 

Obec                              JAROK               

 

Sídlo:                             Obecný úrad  Jarok                          

                                       Hlavná ulica č. 283/176             

                                       951 48  Jarok                    

                                                  

Zastúpený:                     Stanislav SŤAHEL   

                                       Starosta  obce  

 

IČO                                00308056  

 

   

Vybavuje:                      Stanislav SŤAHEL                                                         tel. č:  037/6587253  

 (ďalej len „Obdarovaný“) 

 

 
uzatvárajú túto Darovaciu zmluvu :   
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Článok I. 

Predmet   darovania 

 

1. Predmetom zmluvy je  darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu  v správe Ministerstva 

obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“), špecifikovaný v tabuľke  (ďalej len „dar“).  
 

 

2. Predmetom darovania podľa tejto zmluvy je hnuteľný majetok štátu, ktorý neslúži a ani v budúcnosti 

nebude slúžiť darcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

a rozhodnutím o prebytočnosti darcu č. ÚSMŠ-94-61/2018  zo dňa 29. novembra 2018 bol 

prehlásený za prebytočný majetok.  

3. Obstarávacia  cena  daru  je  3641,37  EUR   (slovom: tritisíc šesťstoštyridsaťjeden eur 

a tridsaťsedem centov) 

4. Darca bezodplatne prenecháva dar špecifikovaný v bode 1. obdarovanému. 

5. Obdarovaný prijíma dar špecifikovaný v bode 1. a zaväzuje sa dar využívať v súlade s § 11 ods. 7 

písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších prepisov.  

 

Článok II. 

Účel darovania 

 

1. Obdarovaný sa zaväzuje využívať dar na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy alebo na 

výkon samosprávy, najmä na plnenie úloh spojených s prevádzkou obecného úradu v súlade so 

zákonom č. 534/2003 Z. z. O organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona 

č. 135/1961 Zb. O pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na 

údržbu ciest a miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Jarok, konkrétne na odvozu odpadu, ktorý 

vznikol pri čistení obecných  pozemkov a miestnych komunikácií vo vlastníctve obce Jarok, 

a v súlade s § 15 zákona č. 42/1998 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov, konkrétne  na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov obce pri odstraňovaní 

následkov mimoriadnych udalostí v obci. 

2. Darca vyhlasuje, že darovaná kolesová technika nemusí spĺňať podmienky pre typové schválenie 

na civilné účely, v dôsledku čoho ju nemusí byť možné prihlásiť do evidencie vozidiel vedenej 

Dopravným inšpektorátom Policajného zboru SR. 

3. Darca si vyhradzuje právo kontroly využívania daru na uvedené účely.  

 

Článok III.  

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 

1. Obdarovaný prehlasuje, že pozná stav daru a preberá ho v takom stave, v akom stojí a leží  ku dňu 

účinnosti tejto Zmluvy. Predmet daru je uvedený v protokole o odovzdaní a prevzatí, ktorý po jeho 

podpísaní najskôr po nadobudnutí účinnosti zmluvy sa stane súčasťou spisového materiálu zmluvy.  

2. Predmet  zmluvy darca odovzdá obdarovanému  po nadobudnutí účinnosti darovacej zmluvy.  

3. Obdarovaný  je povinný prevziať hnuteľný majetok v mieste uloženia najneskôr do 30 dní odo dňa 

zaslania výzvy k prevzatiu majetku. V prípade neprevzatia daru obdarovaným do 30 dní zmluva 

stráca platnosť a zmluvným stranám nevyplývajú z nej žiadne práva ani povinnosti.  

4. Obdarovaný  prevezme  dar v mieste jeho uloženia vo Vojenskom útvare 1043 Nemecká (adresa: 

976 97 Nemecká č. 1023,  0960/415522, 0903/824765)  a na vlastné náklady zabezpečí jeho 

prepravu z miesta uloženia do miesta určenia. Termín odberu predmetu zmluvy v mieste plnenia je 

P
o

r.
 č

. 

Názov 

materiálu 

Vojenské číslo 

materiálu Ev.  

číslo 
MJ Množstvo 

Obstar. 

 cena  

v EUR 

Miesto  
uloženia 

Rok výroby 

1 Aut.nákl. N2G Valník N P-V3S NAV 
0103003020009 

2606886 ks 1 3641,37 
VÚ 1043  

Nemecká 1976  

                                                                                                                           SPOLU  3641,37      

file:///D:/Rozhodnutia%202018/ÚSMŠ-122-55-2018%20Automobilová%20technika/ÚSMŠ-122-55-2018.pdf
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obdarovaný povinný  prerokovať s veliteľom útvaru najmenej päť (5) pracovných dní pred jeho 

prevzatím. Obdarovaný potvrdí prevzatie predmetu zmluvy podpisom preberacieho zápisu. Jeden 

výtlačok podpísaného preberacieho protokolu zašle výdajca bezodkladne Agentúre správy majetku 

MO  SR, Odboru správy  hnuteľného majetku, Za Kasárňou č. 3, 832 47 Bratislava. Druhý výtlačok 

podpísaného preberacieho protokolu zašle výdajca spolu s účtovným dokladom o odpise vydaného 

materiálu z evidencie bezodkladne Agentúre správy majetku MO  SR, Odboru správy hnuteľného 

majetku detašované pracovisko Trenčín, Legionárska č. 5, 911 01 Trenčín. 

5. Vlastníctvo daru nadobúda obdarovaný prevzatím daru. Týmto okamihom prechádza na 

obdarovaného i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia daru.  

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa ňou založené právne vzťahy ustanoveniami 

zákona o správe majetku štátu, Občianskym zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi predpismi. 

2. Darca vyhlasuje, že na dare, ktorý je predmetom darovania podľa tejto zmluvy, neviaznu žiadne 

dlhy, vecné bremená ani iné nesplnené povinnosti.  

3. Darovacia zmluva je vyhotovená v siedmich (7) výtlačkoch, dva (2) výtlačky pre obdarovaného, 

štyri (4) výtlačky pre darcu a jeden (1) výtlačok pre zriaďovateľa Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky. 

4. Darovacia zmluva je platná dňom jej odsúhlasenia zriaďovateľom – Ministerstvom financií SR 

a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a  § 5a zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

na Úrade vlády Slovenskej republiky na internete. 

6. Obdarovaný súhlasí so zverejnením darovacej zmluvy.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej forme 

a obsahu, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, a na znak toho ju vlastnoručne 

podpisujú.  

 

 

 

 
 

 

 

  
 

Bratislava   dňa....................................................              Jarok dňa   ................................................... 

  

Darca : Obdarovaný : 

Mgr. Dagmar ŠALÁTOVÁ      Stanislav Sťahel 

Riaditeľka    

Úradu správy majetku štátu Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky – dočasne preložená 

Starosta obce   


