
 

Z M L U V A 
o darovaní hnuteľného majetku štátu  

(ďalej len „zmluva“) 

 

uzavretá podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a ustanovenia § 11 ods. 7 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

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

medzi zmluvnými stranami: 

 
 
 
Darca:   Slovenská republika 
Správca:  Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 
Sídlo:  Štefánikova 2, 811 05 Bratislava   
Korešpondenčná adresa:  P. O. BOX 128, 810 00 Bratislava 1  
IČO:  30845157 
DIČ:   
Zastúpený:  JUDr. Metod Špaček, Ph.D., vedúci Kancelárie prezidenta 

Slovenskej republiky  
Právna forma:  Štátna rozpočtová organizácia zriadená zákonom Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta 
Slovenskej republiky 

  
    (ďalej len „darca“) 
 
a 
 
Obdarovaný:  OBEC HORNÁ MARIKOVÁ 
Sídlo: Modlatín 357, 018 03 Horná Mariková 
IČO: 00317276 
DIČ:  
Zastúpený: Ing. Miroslav Hamar, starosta obce  
Právna forma:        801 Obec 
Odvetvie ekonomickej činnosti:   751100 Všeobecná štátna správa 
 
 (ďalej len „obdarovaný“) 
 
 

Článok I. 
Predmet darovania 

 

1. Darca je správcom hnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky bližšie 

špecifikovaného v tabuľke: 

 

 

 

 

 

 



 

P. 
č. 

IČ Názov 
Obstarávacia 

cena v € 

Hodnota vozidla 
po odpise 

k 30.06.2021 

1 DHM/01797 

Motorové vozidlo PEUGEOT Partner 
1,4E  
Rezortné evidenčné číslo: BA452XT  
Typ vozidla: osobné  
Výrobné číslo podvozku (KFW): 
VF3GJKFWc8N047372  
Farba: hnedá metalíza, svetlá  
Rok výroby: 2009  

11 302,52 0,00 

  

2. Hnuteľný majetok podľa bodu 1 (ďalej len „dar“) neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť 

Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky na plnenie úloh v rámci predmetu jej činnosti 

alebo v súvislosti s ním, preto bol rozhodnutím evidovaným pod č. 2323-2021-KPSR/5050 

zo dňa 05.03.2021 vyhlásený za prebytočný majetok štátu podľa § 3 ods. 3 zákona Národnej 

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

predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“).  
 

Čl. II 
Podmienky darovania 

 
1. Darca daruje, t. j. bezodplatne prenecháva obdarovanému dar a obdarovaný dar prijíma. 

2. Darca prehlasuje, že obdarovaného oboznámil so stavom daru, s jeho technickým a    
 vzhľadovým stavom, ktorý zodpovedá dobe jeho prevádzky a počtu najazdených 
 kilometrov.  

3. Obdarovaný sa zaväzuje užívať dar výlučne na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej 
správy alebo na výkon samosprávy. Dar bude využívaný pri zabezpečovaní služieb pre 
obyvateľov, z ktorých značná  časť sa nachádza v dôchodkovom veku a sú odkázaní na 
pomoc svojho okolia, vrátane  obecného úradu (odvoz a dovoz k návšteve lekára, nákupy, 
rozvoz stravy ap.). 

4. Darca prehlasuje, že na dare neviaznu žiadne dlhy, ťarchy, ani iné právne povinnosti.  

5. Darca prehlasuje, že uhradí pohonné hmoty, ktoré sú v nádrži darovaného motorového 
 vozidla v množstve 54 litrov, v celkovej účtovnej hodnote 65,74 eur, (slovom šesťdesiatpäť 
eur, sedemdesiatštyri centov) na účet darcu č.: IBAN: SK63 8180 0000 0070 0006 0013, 
vedenom v štátnej pokladnici a to najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

6.  Obdarovaný je povinný raz ročne po dobu troch rokov informovať darcu o spôsobe   využitia  
daru. V prípade užívania daru obdarovaným v rozpore s touto zmluvou a príslušným 
zákonom, obdarovaný je povinný vrátiť tento dar darcovi na vlastné náklady v stave v akom 
ho prevzal. 

 
Čl. III 

Odovzdanie daru a prevod vlastníckeho práva 
 
1. Odovzdanie a prevzatie daru sa uskutoční v sídle darcu, o čom sa vyhotoví protokol o prevzatí 

a odovzdaní daru. Darca sa zaväzuje odovzdať dar najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní 
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Darca je povinný vyzvať obdarovaného k prevzatiu daru. 



 

3. Vlastnícke právo k daru prechádza z darcu na obdarovaného dňom jeho fyzického odovzdania 
obdarovanému podľa bodu 1. tohto článku zmluvy. 

4. Doprava daru z miesta odovzdania na miesto uloženia (do vlastných garážových priestorov) 
zabezpečí obdarovaný vlastnými silami a na vlastné náklady. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť za účelom zápisu motorového 
vozidla podľa čl. I bod 1. tejto zmluvy do evidencie vozidiel na príslušnom úrade evidencie. 

 
Čl. IV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä 
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 
zákonom č. 278/1993 Z. z.  

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť iba obojstranným písomným prejavom zmluvných strán. 
Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Zmluva podpísaná oboma zmluvnými stranami nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu 
Ministerstva financií Slovenskej republiky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto 
zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 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. 

4. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre darcu, dva 
rovnopisy pre obdarovaného a jeden rovnopis pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej uzatvorením prečítali, uzatvárajú ju 
vážne, určito, zrozumiteľne a súhlasia s jej obsahom, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne 
podpisujú. 

 

 
V Bratislave  dňa:    V Hornej Marikovej dňa:  
 
 
 
 
 
Za darcu:      Za obdarovaného:  
 
 
 
 
 
 
..................................................................   ..................................................................................... 
JUDr. Metod Špaček, Ph.D.   Ing. Miroslav Hamar  
vedúci Kancelárie prezidenta SR  starosta obce    
           
 
 
 
 
 


