
DAROVACIA ZMLUVA  
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. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
Číslo zmluvy darcu:                      734/2022/MPRVSR-240   
Číslo zmluvy obdarovaného:        12/2022 
 
 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
         Darca: 
    
         názov: Slovenská republika, zastúpená 
                                                                       Ministerstvom pôdohospodárstva a   
                                                                       rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
 

   so sídlom: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
 v zastúpení:  Ing. Zuzana Nouzovská,  
                                                                       generálna tajomníčka služobného úradu 
                                                                       na základe poverenia ministra  
                                                                       pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR                                                                                  
                                                                       č. 15620/2021-244 z 20.07.2021   
       IČO:                                                       00156621 
 DIČ:  2021291382 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
 osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Mgr. Anna Vlčejová, Ing. Pavol Kučera  
                                                                       anna.vlcejova@land.gov.sk   
         IBAN:                                                     SK66 8180 0000 0070 0008 1105      
        (ďalej len „darca“) 

 
a 

 
         Obdarovaný:  
                                       
          názov:                                                   Obec  ÚDOL   
          so sídlom:                            Údol 2  
                                                                        065 45  Plavnica  
 
          v zastúpení:                                           Ing. Vladimír  Kravec, starosta obce 

          e-mail:                                                   obecudol@obecudol.sk 

          Telefón:                                                 0524393436, 0902738152 

          IČO:                                                       00330221    

          DIČ:                                                       2020698878  

          IBAN:                                                     SK76 0200 0000 0000 1522 3602 
           
           (ďalej len „obdarovaný “) 
 
 
 
 

          



Článok 2 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je darovanie osobného motorového vozidla (ďalej len „hnuteľný 

majetok štátu“) vo vlastníctve SR, v správe Ministerstva pôdohospodárstva 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky:    

     Druh vozidla: osobný automobil   
       Typ vozidla: Škoda SUPERB      
       Evidenčné číslo: BA319 VG  
       VIN: TMBAB73T799022602 
       Farba: čierna metalíza  
       Druh paliva: benzín  95 
       Rok výroby: 2009 
       Stav tachometra k 27.04.2022: 355000 km 
       Nákupná cena vozidla: 25.837,90  €   
       Zostatková cena vozidla: 0,00 € 
       Inventárna karta majetku darcu č. 2300000004 
      
2. Bližší popis predmetu zmluvy je špecifikovaný v prílohe č.1 tejto zmluvy – Odovzdávajúci  
protokol, ako aj v prílohách č.2 tejto zmluvy – Inventárna karta majetku darcu č. 2300000004. 
 
3. Hodnota darovaného hnuteľného majetku štátu v správe darcu je v obstarávacej hodnote 
v celkovej sume 25.837,90 €, zostatková hodnota 0,00 €. 

 
4. Hnuteľný majetok štátu sa stal pre darcu prebytočným podľa § 3 ods.3 zákona NR SR  
č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia 
č.3/2022 o prebytočnom hnuteľnom majetku zo dňa  29.04.2022. 
 
 5. Darca prenecháva hnuteľný majetok štátu (ďalej len dar) obdarovanému bezodplatne  
a obdarovaný dar s vďakou prijíma. 
 

Článok 3 
Účel darovania 

 
1. Obdarovaný sa zaväzuje využívať dar v zmysle § 11 ods.7. písm. b) zák.č.278/1993 Z.z. 
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov na plnenie úloh samosprávy a 
preneseného výkonu štátnej správy, pre potreby obecného úradu. 

 
2. V prípade porušenia  zmluvných podmienok v účele  použitia  daru, obdarovaný je povinný 
vrátiť dar darcovi na vlastné náklady a v stave v akom dar prevzal. 
 
 

 

Článok 4 
Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
1. Darca prehlasuje, že obdarovaného oboznámil so stavom daru, s jeho technickým stavom, 
ktorý zodpovedá dobe jeho prevádzky a počtu najazdených kilometrov uvedených na  
tachometri k určenému dňu prevzatia. Obdarovaný prehlasuje a preberá dar v stave, v akom 
sa nachádza ku dňu prevzatia uvedenom na odovzdávajúcom protokole.  
 
2.Darca a obdarovaný sa touto zmluvou dohodli, že všetky úkony týkajúce sa prepisu 
osobného motorového vozidla vykoná obdarovaný vo svojom mene a na svoje náklady.   
 



3. Odovzdaním predmetu daru poverený osobami sa stane obdarovaný vlastníkom daru, 
a odovzdaním prechádza nebezpečenstvo náhodnej škody a prípadného zhoršenia stavu 
daru na obdarovaného. 
 
4.  Fyzické odovzdanie a prevzatie daru sa  uskutoční do 15 dní po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy, a to  formou odovzdávajúceho protokolu. Protokolárne odovzdanie a prevzatie daru 
bude uskutočnené v mieste sídla darcu, t.j. na  Dobrovičovej 12, Bratislava. 
 
5. Zmluvné strany si poskytnú súčinnosť pri prepise motorového vozidla z darcu na 
obdarovaného, ktorý sa zaväzuje najneskôr do 30 dní od prevzatia daru, prehlásiť osobné 
motorové vozidlo na príslušnom orgáne Policajného zboru.  

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
vyplývajúce zo zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov, Občianskeho zákonníka a iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 
 
2. Darca vyhlasuje, že na dar nie sú viazané žiadne dlhy, vecné bremená, ani iné nesplnené 
povinnosti. 
 
3.  V súlade s § 11 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia Ministerstvom financií Slovenskej 
republiky. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia darcom 
v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. 
 
4. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých tri dostane darca, dva obdarovaný 
a jeden Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 
 
5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou očíslovaných 
dodatkov po predchádzajúcej dohode oboch zmluvných strán. 
 
6.  Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy: 
     Príloha č. 1- Odovzdávajúci protokol 
     Príloha č. 2- Inventárna karta majetku darcu č. 2300000004   
         
7.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej. Nemajú námietky proti jej 
forme a obsahu, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak toho 
ju vlastnoručne podpísali. 

 
 

 
Bratislava, dňa:  29.04.2022                                      Údol, dňa:04.05.2022 
 

Za darcu                                                                       Za obdarovaného 
 
 
....................................................    ................................................ 
        Ing. Zuzana Nouzovská             Ing. Vladimír Kravec 
         generálna tajomníčka                                                             starosta obce  
          služobného úradu 



Odovzdávajúci protokol 
 

o odovzdaní a prevzatí predmetu Darovacej zmluvy č. 734/2022/MPRVSR-240  

 

         Darca:    
         názov: Slovenská republika, zastúpená 
                                                                       Ministerstvom pôdohospodárstva a   
                                                                       rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

   so sídlom: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
 

 v zastúpení:  Ing. Zuzana Nouzovská,  
                                                                       generálna tajomníčka služobného úradu 
                                                                       na základe poverenia ministra  
                                                                       pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR                                                                                  
                                                                       č. 15620/2021-244 z 20.07.2021   
       IČO:                                                       00156621 
 DIČ:  2021291382 
 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
         IBAN:                                                    SK66 8180 0000 0070 0008 1105      
 
 osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Igor  Malinovský   
                                                                       igor.malinovsky@land.gov.sk   
           
        (ďalej len „darca“) 
 
 
                                                                               a 
 
         Obdarovaný: 
                                                                        Obec  ÚDOL   
          so sídlom:                            Údol 2  
                                                                        065 45  Plavnica  
          v zastúpení:                                           Ing. Vladimír  Kravec, starosta obce 

          e-mail:                                                   obecudol@obecudol.sk 

          Telefón:                                                 0524393436, 0902738152 

          IČO:                                                       00330221    

          DIČ:                                                       2020698878  

          IBAN:                                                     SK76 0200 0000 0000 1522 3602 
  

  osoba zodpovedná za plnenie zmluvy: Ing. Vladimír  Kravec, starosta obce 
                                                                          obecudol@obecudol.sk   
        
  
          (ďalej len „obdarovaný“)    
 
 
 

Darca ako správca majetku štátu odovzdáva zodpovednou  osobou na základe 
darovacej zmluvy č.734/MPRVSR-240 predmet zmluvy a obdarovaný predmet zmluvy 
zodpovednou (osobou preberá spolu s kľúčmi a ostatným príslušenstvom osobného 
motorového vozidla: 



 
Identifikácia darovaného osobného motorového vozidla: 

     Druh vozidla: osobný automobil   
       Typ vozidla: Škoda SUPERB      
       Evidenčné číslo: BA319 VG  
       VIN: TMBAB73T799022602 
       Farba: čierna metalíza  
       Druh paliva: benzín  95 
       Rok výroby: 2009 
       Stav tachometra k 27.04.2022: 355000 km 
       Nákupná cena vozidla: 25.837,90 €   
       Zostatková cena vozidla: 0,00 € 
       Inventárna karta majetku darcu č. 2300000004 
        
        TK a EK platná : 10.2.2023 
 
        Výbava vozidla : Zimné pneumatiky (CAR STAR) , Lekárnička, Zdvihák, Reflexná vesta,        
                                   Trojuholník    
 
 
 

Tento Odovzdávajúci protokol o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 
 

 
V Bratislave:......................... 
 
 
 
Za MPRV SR  odovzdal: 
 
 
Podpis: 
 
 
 
 
Za Obec  Údol prevzal:  
 
 
Podpis: 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


