
                                                                    
 

 č. ASM-479-3/2020-OdSHM                                                      Táto zmluva nadobudla účinnosť dňa :           

 

 

DAROVACIA ZMLUVA č. 2020/827-HM 
uzatvorená podľa § 11 ods. 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

a podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

ZMLUVNÉ STRANY:  

 

 

DARCA: SLOVENSKÁ REPUBLIKA  

Ministerstvo obrany SR   

Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

 

Zastúpený: Jaroslav NAĎ  

 minister obrany Slovenskej republiky 

 

IČO: 30845572 

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

 IBAN: SK76 8180 0000 0070 0017 1135 

 

Vybavuje Elena Nováková tel. č.: 0960/317650 

     e-mail: elena.novakova@mil.sk  
 

(ďalej len „Darca“) 
 
 
 
OBDAROVANÝ:  Obec DUBNÍK 

 

Sídlo:   Obecný  úrad Dubník        

   941 35  Dubník č. 244        

    

Zastúpený: Ing. Jozef OSTRODICKÝ 

                                    starosta obce   

 

IČO:   00308889 

 

Vybavuje:  Ing. Jozef Ostrodický                 tel. č:  0917/612168, 0356495301            

       email: starosta@obec-dubnik.sk  

 

 

(ďalej len „Obdarovaný“) 

 

 

 

 

Darca a Obdarovaný (ďalej len „Zmluvné strany“) uzatvárajú túto Darovaciu zmluvu (ďalej len 

„Zmluva“): 
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Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom Zmluvy je darovanie hnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“), vyšpecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy 

(ďalej len „Dar“), ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť darcovi na plnenie úloh 

v rámci predmetu jeho činnosti, alebo v súvislosti s ním, a rozhodnutiami o prebytočnosti 

darcu č. ÚSMŠ-5-59/2020 zo dňa 9. októbra  2020 a č. ÚSMŠ-14-10/2020 zo dňa 29. januára 

2020 bol prehlásený za prebytočný majetok.  

2. Obstarávacia cena Daru je 4029,75 (slovom: štyritisíc  dvadsaťdeväť eur a sedemdesiatpäť 

centov). 

3. Darca bezodplatne prenecháva Dar obdarovanému. 

 

Článok II. 

Účel daru 

 

1. Obdarovaný prijíma Dar 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 predpisov na plnenie úloh 

preneseného výkonu štátnej správy alebo na výkon samosprávy a  to UAZ-469  v súlade 

s  §  15 Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení   na zabezpečenie 

plnenia úloh ochrany pred požiarmi, konkrétne na predchádzanie vzniku požiarov a na 

monitorovanie vzniku požiarov v katastri obce Dubník a čerpadlo CV-25 v súlade s § 15 

Zákona č. 42/1998 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na 

ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych 

udalostí v katastri obce Dubník jednotkami civilnej ochrany, prednostne na odčerpávanie 

vody zo zatopených pivničných priestorov domov obyvateľov obce Dubník. 

2. Darca vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 1 Zmluvy, v zmysle Vestníka 

Prezídia policajného zboru čiastka 106 z 27.11.2019 nemusí spĺňať podmienky na prihlásenie 

kolesovej techniky vozidiel Ministerstva obrany SR do evidencie Ministerstva vnútra 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. Dar sa uvedie v Protokole o odovzdaní a prevzatí, ktorý po 

jeho podpísaní najskôr po nadobudnutí účinnosti Zmluvy sa stane súčasťou spisového 

materiálu Zmluvy. Protokol o odovzdaní a prevzatí Daru urobia zástupcovia zmluvných strán 

v troch (3) výtlačkoch. 

2. Darca odovzdá Dar obdarovanému po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.  

3. Obdarovaný  je povinný prevziať Dar v mieste uloženia najneskôr do 30 dní odo dňa zaslania 

výzvy k prevzatiu Daru. 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, a to automobil osobný kabriolet UAZ-

469BI v Základni nepotrebného majetku  dislokovanom na adrese: Nemecká č. 1023, 976 97 

Nemecká (ďalej len „Miesto uloženia“) a  čerpadlo prívesné CV-25 v mieste jeho uloženia 

v Zásobovacej základni I. Nemšová,  dislokovanej na adrese: ulica Slovenskej armády 52, 

914 41  Nemšová (ďalej len „Miesto uloženia“)  a na vlastné náklady zabezpečí jeho 

prepravu z miesta uloženia do miesta určenia. 

5. Termín odberu automobilu osobného kabriolet UAZ-469BI v mieste uloženia je obdarovaný 

povinný prerokovať s vedúcim Základne nepotrebného majetku Nemecká Ing. Radoslavom 
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Štulrajterom tlf. č.: 0960/415522, tlf. č.:  0903 824 764) e-mail: radoslav.stulrajter@mil.sk 

alebo ním poverenou osobou - vedúcim Oddelenia materiálového manažmentu Základne 

nepotrebného majetku Nemecká mjr. Ing. Martinom Makovníkom, tlf. č.:  0960/415552, e-

mail: martin.makovnik@mil.sk najmenej päť (5) pracovných dní pred jeho prevzatím. 

Termín odberu čerpadla prívesného CV-25 v mieste uloženia je obdarovaný povinný 

prerokovať s veliteľkou Zásobovacej základne I. Nemšová pplk. Ing. Tatianou NAGYOVOU 

tlf. č.: 0960/336200, tlf. č.:  0903 820628, e-mail: tatiana.nagyova@mil.sk alebo ňou 

poverenou osobou – zástupcom veliteľky  Zásobovacej základne I. Nemšová mjr. Mgr. 

Petrom BEZUNKOM, tlf. č.:  0960/336 201, tlf. č.:  0903 824742, 0914 370200, e-mail: 

peter.bezunk@mil.sk  najmenej päť (5) pracovných dní pred jeho prevzatím.  

6. Zástupca Obdarovaného potvrdí prevzatie Daru podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

Jeden výtlačok podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí zašle zástupca Darcu spolu 

s účtovným dokladom o odpise vydaného materiálu z evidencie bezodkladne Agentúre 

správy majetku MO SR, Odboru správy hnuteľného majetku – pracovisko Trenčín, 

Legionárska č. 5, 911 01 Trenčín. 

7. Zástupcom Obdarovaného je starosta obce  Dubník Ing. Jozef Ostrodický,  

tlf.  č.: 0917/612168, 035/6495301, email: : starosta@obec-dubnik.sk alebo ním  písomne 

poverená osoba. 

8. Zástupcom Darcu je vedúci Základne nepotrebného majetku Nemecká mjr. Ing. Radoslav 

Štulrajter (UAZ-469BI),  tlf. č.:  0960/415522, mobil: 0903 824 764, e-mail: 

radoslav.stulrajter@mil.sk alebo ním poverená osoba – vedúci Oddelenia materiálového 

manažmentu Základne nepotrebného majetku Nemecká mjr. Ing. Martin Makovník, 

tlf. č.:  0960/415552, e-mail: martin.makovnik@mil.sk a veliteľka Zásobovacej základne I. 

Nemšová pplk. Ing. Tatiana NAGYOVÁ (čerpadlo prívesné) tlf. č.: 0960/336200, 

tlf. č.:  0903 820628, e-mail: tatiana.nagyova@mil.sk alebo ňou poverená osoba – zástupca 

veliteľky  Zásobovacej základne I. Nemšová mjr. Mgr. Peter BEZUNK, tlf. č.:  0960/336 

201, tlf. č.:  0903 824742, 0914 370200, e-mail: peter.bezunk@mil.sk 

9. Vlastníctvo Daru nadobúda obdarovaný jeho prevzatím. 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 právne vzťahy z nej vyplývajúce 

a  vznikajúce ustanoveniami zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a inými 

súvisiacimi právnymi predpismi. 

2. V tejto Zmluve, ak z kontextu nevyplýva inak, zahrňuje význam slova vyjadrujúceho určitý 

pád, rod, tiež ostatné pády, rody. 

3. Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami 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. 

4. Zmluva je platná dňom jej odsúhlasenia zriaďovateľom – Ministerstvom financií SR a účinná 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) výtlačkoch, dve (2) vyhotovenia Zmluvy sú pre 

obdarovaného, štyri (4) vyhotovenia Zmluvy sú pre darcu a jedno (1) vyhotovenie Zmluve je 

pre zriaďovateľa Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 

6. Darca vyhlasuje, že na Dare neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani iné nesplnené 

povinnosti. 
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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.  
 

 

V Bratislave  dňa: V Dubníku dňa: 

  

Darca: Obdarovaný: 

Jaroslav NAĎ Ing. Jozef OSTRODICKÝ  

minister 

 

starosta  


