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MINISTERSTVO OBRANY SR 
      Agentúra správy majetku 
––––––––––––––––––––––––––––                                          Výtlačok č.: 
Č. p.: ASM-773-4/2013-ONHM                                               Počet listov: 3   
                                                                                          Počet príloh: 1/11 
                                 
 
                                                         

DAROVACIA ZMLUVA č. 2013/818 
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 
 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 
 
1.1 DARCA:    SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
   Ministerstvo obrany SR 
    Kutuzovova 8 
         832 47 Bratislava 
 

Zastúpený:    Ing. Mariánom VEREŠOM   
   národným riaditeľom pre infraštruktúru Ministerstva obrany SR 

                                        na základe Plnomocenstva ministra obrany SR č. KaMO-16-63/2013 

                                        zo dňa 6 marca 2013 
    
Vybavuje:                Elena NOVÁKOVÁ                       tel.: 0960/317650    
 
 
IČO:   30845572 
(ďalej len „darca“) 
         
   
 

1.2  OBDAROVANÝ:  Obec  Lovča    
         

Kontakt:                  Obecný úrad  Lovča 

                                        Geromettova 95 

                                        966 21  Lovča     
                                   

 

Zastúpený:   Ondrejom BAHNOM 
    starostom obce 
 

IČO:   00320820 
 

Tel.: 045/6732835                         

                                0917/612168 
(ďalej len „obdarovaný“)          
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Čl. II 

Predmet  a účel darovania 
 

2.1 Predmetom  darovania  je  dar  -  prebytočný  hnuteľný  majetok  vo  vlastníctve Slovenskej  

republiky a v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“), 

špecifikovaný v tabuľke (ďalej len „dar“). Prebytočný  majetok,  ktorý  je  predmetom  daru,  sa  

stal  prebytočným na základe rozhodnutí MO SR o  prebytočnosti  hnuteľného majetku štátu 

SEMaI-61-50/2012-OdSM zo dňa 30. novembra 2012, SEEK/NRpI-56-19/2013-OdSM zo dňa 

27. marca 2013 a SEMaI-10-3/2013-OdSM zo dňa 30. januára 2013. Ich kópie sú v prílohe č.1 

tejto zmluvy a budú predložené s výtlačkom darovacej zmluvy zriaďovateľovi. 
 

 

2.2 Obstarávacia cena daru je 48 585,94 € (slovom: štyridsaťosemtisícpäťstoosemdesiatpäť eur 

a deväťdesiatštyri centov). 

2.3 Darca dobrovoľne a bezplatne prenecháva dar špecifikovaný v tabuľke v bode 2.1 

obdarovanému – obci Lovča. 

2.4 Obdarovaný prijíma dar špecifikovaný v tabuľke v bode 2.1 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 na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy alebo na výkon 

samosprávy na zabezpečenie stavebno-technického vybavenia ciest a miestnych komunikácií 

vo vlastníctve obce v súlade s § 3d ods. 10  písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, pri núdzovom zásobovaní 

obyvateľov obce jednotkami CO  a  na zabezpečenie úloh jednotky CO obce v súlade 

s vyhláškou MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach  na zabezpečenie záchranných prác 

a organizovanie jednotiek civilnej ochrany, konkrétne pri prevoze obyvateľov obce a ich 

majetku pri záchranných a zabezpečovacích prácach počas povodní, čistení upchatej 

kanalizácie, odstraňovaní nánosov, spadnutých stromov, v prípade potreby evakuácie počas 

často sa opakujúcich mimoriadnych udalostí v obci, pri prevoze členov Obecného 

a Dobrovoľného hasičského zboru k miestu zásahu pri požiaroch, pri prevoze techniky, 

materiálu a náradia do postihnutých oblastí v katastri obce.                        

  

 

Čl. III 

   Spôsob darovania, prevod vlastníctva 
 

 

3.1 Predmet  zmluvy darca odovzdá obdarovanému  po nadobudnutí účinnosti darovacej 

zmluvy a po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí daru. 

P.č. Názov materiálu 
VPZ/ 

Ev. číslo 

Číslo 

podvozku 

Obstarávacia 

cena  v € 

Miesto plnenia 

(uloženia) 

1. 
Opravovňa čerpadiel z PAD-4 

(P-V3S S) 

(SEMaI-61-50/2012) 

090-04-21 131861 7966,54 VÚ 9994 Nemšová 

2. Topopripojovač UAZ-452 T2 
(SEEK/NrpI-56-19/2013) 

352-43-94 274323 38362,21 VÚ5574 Nemecká 

3. Ter.os.aut. UAZ-469 B i 

(SEMaI-10-3/2013) 
301-05-52 533081 2257,19 VÚ5574 Nemecká 

           Spolu v €    48585,94 
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3.2 Obdarovaný vyhlasuje, že  dar prijíma, po odovzdaní ho prevezme v mieste uloženia vo 

Vojenskom útvare 9994 Nemšová (adr.: VÚ 9994 Nemšová, 914 41  Nemšová, ul. Slovenskej 

armády č. 52, tlf. 960/336200) a Vojenskom útvare 5574 Nemecká (adr.: VÚ 5574 Nemecká, 

976 97  Nemecká č. p. 1023, 0960/415500, 0960/415552).  Na vlastné náklady zabezpečí 

jeho prepravu z miesta uloženia do miesta určenia a dar použije  na účel uvedený v čl. II bod 

2.4  tejto zmluvy. Termín odberu predmetu zmluvy v mieste plnenia je obdarovaný povinný 

prerokovať s veliteľom útvaru najmenej päť pracovných dní pred jeho prevzatím. Obdarovaný 

potvrdí prevzatie predmetu zmluvy podpisom preberacieho zápisu. Jeden výtlačok podpísaného 

preberacieho zápisu zašle výdajca bezodkladne na Agentúru správy majetku MO  SR, 

Oddelenie  nakladania s hnuteľným majetkom, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. 

3.3 Za deň prevodu vlastníctva predmetu zmluvy z darcu na obdarovaného sa považuje deň, 

v ktorom oprávnení zástupcovia  zmluvných strán podpíšu protokol o odovzdaní a prevzatí 

daru a dar fyzicky odovzdajú a prevezmú. Dňom prevodu vlastníctva k daru prechádza 

vlastnícke právo k daru z darcu na obdarovaného. 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Darovacia zmluva je vyhotovená v siedmych výtlačkoch, dva výtlačky pre obdarovaného, 

štyri výtlačky pre darcu a jeden výtlačok pre zriaďovateľa Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky (ďalej len „MF SR“). Neoddeliteľnou súčasťou tejto darovacej zmluvy je príloha č.1. 

4.2 Darovacia zmluva je platná dňom jej odsúhlasenia zriaďovateľom MF SR a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

4.3 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. 

4.4 Obdarovaný súhlasí so zverejnením darovacej zmluvy. 

4.5 Obdarovaný  je povinný prevziať hnuteľný majetok v mieste uloženia najneskôr do 30 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti  tejto zmluvy. Po márnom uplynutí posledného dňa lehoty 

zmluva stráca nasledujúcim dňom platnosť aj účinnosť a zmluvným stranám nevyplývajú z nej 

žiadne práva ani povinnosti. 

4.6 Obdarovaný bez výhrad prijíma predmet daru v stave, v akom sa v súčasnej dobe nachádza, 

pričom stav je mu známy z osobného poznania a z predložených dokladov.   

4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili, jej obsahu rozumejú 

a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

v Bratislave dňa.........................................                   v Lovči dňa .............................................. 
 

 

Za darcu:                                                                            Za obdarovaného: 
 

Ing. Marián VEREŠ                                     Ondrej BAHNO 

národný riaditeľ pre infraštruktúru  MO SR         starosta obce 

  

 

 

 




