
DAROVACIA ZMLUVA
č. p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-055

uzatvorená podl'a ustanovení § 628 a nasl. Občianskeho zákonnĺka a §  11 ods. 7 pĺsm. b) zákona
NR  SR  č.  278/1993  Z.  z.  o  správe  majetku  štátu  v  znení  neskorších  predpisov  (d'alej   len
"zmluva")

medzi zmluvnými stranami:

Darca:

Sídlo:
Zastúpený:

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

(ďalej len „darca")

Obdarovaný:
Sídlo:

Zčastŕpený
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Slovenská   republika,  zastúpená  Minísterstvom  vnútra  Slovenskej
republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

plk.  Ing.  Pavol  Mikulášek, prezident Hasičského  a záchranného  zboru,
na   základe   plnomocenstva   č.   p.:
07.04.2021
00151866

2020571520
SK20205 71520
Štátna pokladnica
7000180023/8180
SPSRSKBA
SK78 8180 0000 0070 0018 0023

SL-OPS-2021/001914-064   zo   dňa

Obec Vinohrady nad Váhom
Obecný úrad Vinohrady nad Váhom
925 55 Vinohrady nad Váhom č. 355
Ing. Eva Hanusová, starostka obce
00306304
2021002357

VÚB, a.s. pobočka Sereď
SK89 0200 0000 0009 2302 8132

(ďalej len „obdarovaný")

(ďalej spoločne spolu ako „zmluvné strany" alebo samostatne ako „zmluvná strana")

Článok 1.
Predmet darovacej zmluvy

1.    Darca týmto bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnutel'ných vecí vo  vlastnĺctve
Slovenskej  republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky (ďalej  len „dar")
špecifikovaných nasledovne :

.?,



1.1.       ČíslolM
Druh:
Kategória:
Značka:
Obchodný názov:
Typ/variant/verzia:
Výrobcavozidla/podvozku:
Druh karosérie/nadstavby :
vÉrépnéčís[otv]N,

Osvedčenie o evidencii č. :
Farba:
Rok výroby:
Nákupnácena(vrátanedoplnkov):
HodnotaIMpoodpisehmotnéhomajetku
k 30.04.2022  :

a obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma.

134230/100, 134230/101
Príves nákladný
02
KOVOFLEX
KF-T-2
K2/03H/1000TB
KOVOFLEX, spol. s r.o., SVK
DC Skriňová
U5DK20000F1000504
852762
PC 598997
červená
2015
14 359 €

0€

Článok 11.
Podmienlw darovania

1.Obdarovanývyhlasuje,žejeoboznámenýsostavomdaru.

2.Uvedenýdmbudeobdarovanývyužívaťvsúlades§11ods.7písm.b)zákonaNRSR
č278/1993Z.z.osprávemajetkuŠtimvznerineskoršíchpredpisovnaplnenieúloh
prenesenéhovýkonuštátnejsprávyanaplnenieúlohsamosprávynajmänaplnenieúloh
hasičskejjednotky,priochraneživotov,zdravi~majetkuaživotnéhoprostredia,pri
ochrane   pred   požiami   a   živelnými   pohromami,   v   krízových   situáciách,   pri
mimoriadnychudalostiach,napomocvtiesriapririešeníďalšíchsituáciívkatastri
obce.

3.Obdarovanýsazaväzujestrpieťkontroludaicuzaúčelomzistenia,čiprenechanýdff
bolpoužitýnadohodnutýúčelpodl'abodu2.tohtočlánku.

4.Obdarovanýsazaväzujeinformovaťdarcuospôsobevyužitiadamr%ročneatopo
dobu troch rokov.

5.Vprípadepoužitiadmnainýakodohodnutýúčelpodl'abodu2.tohtočlánkuje
obdarovanýpovimýnavlastnénákladyavstave,vakomhoprevzd(neporušen»dar
darcovi vrátiť.

6.Darcaprehlasuje,ženadareneviaznužiadnet'archyariinémajetkovépráv*ktoréby
obdarovanémubránilivriadnomužívanídaru.

7.    Obdarovaný nadobudne
protokolu  o  odovzdaní
zmluvy.

vlastníckeprávokdamjehoprevzatim,nazákladepísomného
a  prevzatí  daru najskôr všäk po  nadobudnutí  účimosti  tejto



8.    Miestom odovzdania a prevzatia daruje okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Galante.

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

Článok 111.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.    Vzťahy  touto   zmluvou   neupravené   sa  riadia  ustanoveniami   Občianskeho   zákonnĺka
a  ostatných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  platných  na  územĺ   Slovenskej
republiky.

2.    Obsah tejto  zmluvy je  možné  menit'  iba  obojstranným  písomným  prejavom  zmluvných
strán. Dodatky tvoria neoddelitel'nú súčast' 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.    Zmluva nadobudne platnosť po jej  schválení Ministerstvom financií Slovenskej republiky
a účimost' dňom nasledujúcim po dni jej  prvého zverejnenia.  Zmluvu zverejní  ako prvý
darca.

5.    Dňom nadobudnutia účimosti tejto zmluvy zaniká zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-
2020/366-027 uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa 26.10.2020 a ktorej predmetom
je výpožička daru.

6.    Zmluva je  vyhotovená v  štyroch vyhotoveniach  s platnosťou originálu,  z ktorých dva sú
určené  pre  darcu, jeden  pre  obdarovaného  a jeden  pre  Ministerstvo  financií  Slovenskej
republiky.

'  0  -05-  2022

V Bratislave, dňa .....

Za darcu:

-,,  ``(_J
Q8(č,

plk. In8. Pavol MikulášékL_.
prezident

Hasičského a záchranného zboru

-,

'  0  -05-  202?

Vo Vinohradoch nad Váhom, dňa ......

Za obdarovaného:                      ,..~--=``.
-: .,, ` -,-- ==-<:':  `ť  c-,  :--

Ing. Eva Hanusová
starostka obce

G94rn`JLT4wUJr2Ĺo/Ĺ
•.:.,



Ministerstvo financií  Slovenskej  republ.iky  podra  §  11  ods.  7  zákona  Národnej  rady  Slovenskej  republiky

č.278/1993Z.z.osprávemajetkuštátuvzneníneskoršíchpredpisovvofunkciizriaďovateľa

súhlasí

sbezodplatnýmprevodomhnuteľnéhomajetkuštátu,špecifikovanéhovčlánku1.bod1.darovaceizmluvyč.KRHZ-

TT-VO-2022/157-055   z   vlastnictva   Slovenskej    republiky,   správy    Ministerstva   vnú{ra   Slovenskej    republiky,

:;,ä:nnoévhaočúá,dsu,32752585rat,,::ahvrá,d,yč:a:ov,á5hlo:6:,::5ľí,čän::o3#6as3t#Waobcev,nohradynadváhom,sos"

V Bratislave 10.06.2022

K sp.isu čĺslo:  MF/10684/2022-82

`:

JUDr.  Branislav Pokorný
r`laditeľ

od bo ru majetkovoprávneho


