
DAROVACIA ZMLUVA 
č. p.: CPBA-OA-2015/001555-001 

 

uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 7 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

Darca: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 

Sídlo:   Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Zastúpený:  pplk. Ing. Robert Pintér, generálny riaditeľ sekcie hnuteľného 

   a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 

na základe plnomocenstva  č.  KM-OPVA2-2013/341-029 

zo dňa 04.apríla 2013 

IČO:   00 151 866 

DIČ:   2020571520 

IČ DPH:  SK2020571520 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

Číslo účtu:  7000180023/8180 

SWIFT:  SPSRSKBA 

IBAN:   SK78 8180 0000 0070 0018 0023  

  

(ďalej len „darca“) 

 

Obdarovaný:  Obec Píla 

Sídlo:   Píla 68, 900 89 Píla 

Zastúpený: RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.- starosta obce 

IČO: 00 305 031 

DIČ:   2020643702 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.  

Číslo účtu:  11622112/0200 

SWIFT:  SUBASKBX 

IBAN:   SK37 0200 0000 0000 1162 2112 

  

 

(ďalej len „obdarovaný“) 

 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)  
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Článok I. 

Predmet a účel darovania 

 

1. Slovenská republika je výlučným vlastníkom služobného cestného vozidla vrátane výbavy 

(ďalej len „dar“), ktorý je v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Dar je 

špecifikovaný nasledovne: 

 

Číslo IM:      53196 

Druh vozidla:     Osobné vozidlo 

Typ vozidla:     RENAULT KANGOO KCOBBF 

Výrobné číslo podvozku (VIN):   VF1KC0BBF23929218 

REČ:      70 214 

Farba:      Biela 

Rok výroby:     2000 

Obstarávacia cena :    15 793,67  eur 

Zostatková cena:                                                  0,00 eur 

 

2. Darca touto zmluvou bezplatne prenecháva obdarovanému dar a obdarovaný vyhlasuje,  

že dar s vďakou prijíma.  

 

3. Obdarovaný bude dar užívať za účelom zabezpečenia plnenia úloh preneseného výkonu 

štátnej správy podľa úloh samosprávy obce podľa zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení 

neskorších predpisov a na výkon samosprávy v zmysle zákona Slovenskej národnej rady 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.   

 

4. Dar bol vyhlásený za prebytočný majetok štátu na základe rozhodnutia č. CPBA-OA-

118/2014 zo dňa 26.09.2014. 

 

 

Článok II. 

Podmienky darovania 

 

1. Obdarovaný vyhlasuje, že je oboznámený s technickým stavom daru a v takomto stave ho 

prijíma. 

 

2. Obdarovaný sa zaväzuje písomne informovať darcu o spôsobe využitia daru raz ročne a 

to po dobu 3 rokov. 

 

3. Obdarovaný sa zaväzuje, že dar po dobu 3 rokov nescudzí. V prípade porušenia tejto 

povinnosti je obdarovaný povinný uhradiť darcovi zostatkovú cenu daru podľa článku 

I bod 1 tejto zmluvy. 

 

4. Obdarovaný sa zaväzuje na vlastné náklady odstrániť z daru označenie jeho príslušnosti 

k Policajnému zboru (tzv. polep vozidla). 
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5. V prípade použitia daru na iný ako dohodnutý účel podľa článku I. bod 3 tejto zmluvy je 

obdarovaný povinný vrátiť dar darcovi.  

 

6. Darca prehlasuje, že na dare neviaznu žiadne ťarchy ani iné majetkové práva, ktoré by 

obdarovanému bránili v riadnom užívaní daru. 

 

7. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k daru jeho prevzatím, na základe písomného 

protokolu o odovzdaní a prevzatí daru. 

  

8. Miestom odovzdania a prevzatia daru sú Vajnory, Pri starom letisku 10, Bratislava. 

 

9. Dopravu daru z miesta odovzdania a prevzatia daru podľa bodu 8 tohto článku tejto 

zmluvy zabezpečí obdarovaný na vlastné náklady. 

 

10. Prihlásenie daru do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte  príslušného okresného 

mesta zabezpečí na svoje náklady obdarovaný. 

 

 

Článok III. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobudne platnosť po jej schválení Ministerstvom financií Slovenskej 

republiky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.  

 

2. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dva 

(2) sú určené pre darcu, jeden (1) pre obdarovaného a jeden (1) pre Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, bez nátlaku, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Bratislava, dňa ............................  Píla,  dňa.............................. 

 

 

 

 

Za darcu:       Za obdarovaného: 

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

     pplk. Ing. Robert Pintér                                  RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD. 

         generálny riaditeľ                                                       starosta obce 
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