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DAROVACIA   ZMLUVA 
 

uzatvorená podľa § 11 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov a § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov  ( ďalej len „Zmluva“) 

 

 

 
Čl. I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky  
Sídlo:                            Mlynské nivy 44/a,  827 15 Bratislava  

V zastúpení:                 JUDr. Ing. Viktor Lehotzký, generálny tajomník služobného úradu  

Bankové spojenie:         Štátna pokladnica 

IČO:                   686 832 

DIČ:                              Nie je platcom DPH 

( ďalej len „ darca “ ) 

  

a 

 

Obec Pečovská Nová Ves 

Sídlo:                            Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves 

V zastúpení:                 PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

IČO:                             00 32 75 90 

DIČ:                             20 20 71 16 60 

Zriadená v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

( ďalej len „ obdarovaný “ ) 

 

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú nasledovnú darovaciu zmluvu (ďalej 

len „ Zmluva ”). 

 

 
Čl. II. 

PREDMET  ZMLUVY 

 
1. Predmetom Zmluvy je dobrovoľné poskytnutie vecného daru – osobného motorového 

vozidla Peuegot 407 ST Komfort, druh AA SEDAN, EČV: BL 712 OH, VIN: 

VF36DRFNB21090950 zo strany darcu - Ministerstva hospodárstva Slovenskej 

republiky ako správcu majetku štátu v prospech obdarovaného. Podrobná špecifikácia 

daru sa nachádza v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Nadobúdacia 

hodnota  predmetu zmluvy je 21 507, 27 € (slovom dvadsaťjedentisíc päťstosedem euro, 

dvadsaťsedem centov), zostatková hodnota je 0,- € . 

 

2. Predmetom darovania podľa tejto Zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok štátu - ktorý 

neslúži ani v budúcnosti nebude slúžiť darcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho 

činnosti alebo v súvislosti s ním. Rozhodnutie č. 9/2018 Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky o prebytočnosti majetku štátu zo dňa 11.04.2018 tvorí prílohu č. 2 

Zmluvy. 
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Čl. III. 

ÚČEL  DAROVANIA 

 

Darca prenecháva obdarovanému dar bezodplatne a obdarovaný tento dar prijíma a bude ho 

užívať na účely plnenia úloh výkonu samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy v súlade s 

§ 11 ods. 7 písm. b) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov, konkrétne na úlohy súvisiace so správou obce a všetky s tým spojené pracovné 

rokovania a pracovné cesty na príslušné úrady a inštitúcie mimo obce, ako aj utvárania 

podmienok na zabezpečovanie potrieb obyvateľov obce na úseku: zdravotnej starostlivosti, 

sociálnej pomoci a zabezpečovaním ďalších potrieb súvisiacich so správou a s rozvojom obce 

a vykonávaním úkonov súvisiacich s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným 

majetkom obce. 

 

Čl. IV. 

SPÔSOB A DEŇ PREVODU VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
 

1. Na platnosť Zmluvy sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky. 

O súhlas požiada darca.  
 

2. Darca fyzicky odovzdá a obdarovaný fyzicky preberie predmet prevodu vlastníckeho 

práva do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Dňom prevodu 

vlastníckeho práva je fyzické odovzdanie a prevzatie predmetu vlastníctva. Povinnosti 

spojené s prevodom vlastníckeho práva k predmetu Zmluvy si darca i obdarovaný splnia  

do 15 dní odo dňa odovzdania/prevzatia predmetu Zmluvy. 

 

3. Darca a obdarovaný sa dohodli, že všetky náklady spojené s prepisom predmetu prevodu 

uhradí obdarovaný. 

 

4. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní   

a prevzatí majetku - príloha č. 3, ktorý sa po jeho podpísaní stáva neoddeliteľnou 

súčasťou  Zmluvy. 

 

5. Obdarovaný sa oboznámil s fyzickým a technickým stavom predmetu tejto Zmluvy 

a preberá ho v takom stave v akom sa nachádza ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy. Zoznam príslušenstva a ostatných údajov o predmete Zmluvy je uvedený 

v protokole o odovzdaní a prevzatí.  

 

 

Čl. V. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstva financií Slovenskej 

republiky. 

 

2. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží darca, dve sú  určené 

pre obdarovaného a jedno vyhotovenie zmluvy si ponechá Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky na archívne účely. 

 

3. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Povinné zverejňovanie 

zmlúv vyplýva z § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v znení neskorších predpisov.  
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4. Zmluvné strany môžu meniť obsah Zmluvy len písomnými a očíslovanými dodatkami  

schválenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú 

súčasť Zmluvy. 

 

5. Zmluvné  strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, oboznámili sa 

s obsahom podmienok a súhlasia s nimi, sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. 

Zmluva bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, nie v tiesni ani za nápadne 

jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy a odtlačky 

pečiatok. 

 

 

 

 

 

        Bratislava dňa                                                             Pečovská Nová Ves dňa 

 

        za darcu                                                                       za obdarovaného 

 

 

 

 

 

 

       ……………………………….                                     ………………………………. 

       JUDr. Ing. Viktor Lehotzký      PhDr. Jaroslav Dujava 

 generálny tajomník služobného úradu                                             starosta obce 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


