
Darovacia zmluva č. 1/2018 

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

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Darca:   Recyklačný fond v likvidácii 

Sídlo:    Nevädzová 5, 821 01 Bratislava  

Zastúpený:   RNDr. Oto Nevický, MBA, likvidátor 

IČO:    36062090 

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 

978/B  

(ďalej len „darca“)  

a 

Obdarovaný:  Environmentálny fond 

Sídlo:    Martinská 49, 821 05 Bratislava 

Zastúpený:   Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ 

IČO:    30796491 

DIČ:    2021925774   

(ďalej len „obdarovaný“ a spolu s darcom ako „zmluvné strany“) 

uzatvárajú  darovaciu zmluvu v nasledovnom znení (ďalej len „zmluva“) 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Darca je výlučným vlastníkom nasledovného hnuteľného majetku: 

Názov Inv. číslo Počet 

Trezor ASTRI 7E 10113 1ks 

Tlačiareň 1200 10155 1ks 

PC Prestigio 10293 1ks 

Skriňa šatníková 10302 1ks 

MINISTER/PL P1 celokož. 20158 1ks 

Regál 20375 1ks 

Stôl pracovný 1350 20436 1ks 

Stôl pracovný 1300r 20437 1ks 

Kontajner 3 zásuvky 20439 1ks 

Skrinka 2dverová 1/2 roleta 20441 1ks 

Skrinka 2dverová 1/2 sklo 20489 1ks 

Skrinka 2dverová 1/2 roleta 20491 1ks 

Skrinka 2dverová 1/2 roleta 20492 1ks 

Kanc. stolička FOCUS 21044 1ks 
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Monitor Samsung 21059 1ks 

Tlačiareň 1200 10020 1ks 

PC Prestigio 10284 1ks 

Stôl pracovný 1600 20276 1ks 

Skrinka 2dverová šatník 20457 1ks 

Kontajner 3 zásuvky 20517 1ks 

Kontajner 3 zásuvky 20575 1ks 

CD prehrávač 20776 1ks 

Skrinka roletová 21036 1ks 

Skrinka roletová 21037 1ks 

Skrinka roletová 1/2 21045 1ks 

Skrinka roletová 1/2 21051 1ks 

Monitor 17LCD 10287A 1ks 

Tlačiareň 1200 10019 1ks 

HP Compaq 6820 Notebook PC 10298 1ks 

PC Prestigio 10288 1ks 

UNO mx 34 20148 1ks 

UNO mx 34 20151 1ks 

Stôl pracovný 1600 20378 1ks 

Kontajner 3 zásuvky 20382 1ks 

Skrinka 2dverová 1/2 roleta 20431 1ks 

Stolík konf. 20455 1ks 

Skrinka 2dverová 1/2 roleta 20467 1ks 

Skrinka 2dverová 1/2 roleta 20508 1ks 

Skrinka 2dverová 1/2 roleta 20509 1ks 

Vešiak 20841 1ks 

Stôl pracovný 1600 20964 1ks 

Stôl pracovný1600 20965 1ks 

Stôl pracovný 1400 20966 1ks 

Kontajner 3 zásuvky 20969 1ks 

Regál 20974 1ks 

Regál 20975 1ks 

Skrinka 2-dverová 1/2 roleta 20976 1ks 

Skrinka 2-dverová 1/2 šatník 20977 1ks 

Držiak PC 20978 1ks 

Nadstavba na skrinku 20997 1ks 

Nadstavba na skrinku 20998 1ks 

Pol. nadstavec 1160x420x380 21031 1ks 

Pol. nadstavec 1160x420x380 21032 1ks 

Monitor LCD 17 10271A 1ks 

Monitor LCD 17 10293A 1ks 

Kanc. stolička zelená ANATOM 21042 3ks 

FORD FOCUS 1,8 TDC BA349TY 10306 1ks 

 

(ďalej aj ako „predmet darovania“). 

2. Touto zmluvou darca bezodplatne daruje a odovzdáva obdarovanému hnuteľný majetok 

špecifikovaný v bode 1 tohto článku zmluvy a obdarovaný tento hnuteľný majetok prijíma 

a preberá do svojho výlučného vlastníctva.  
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3. Zostatková hodnota hnuteľného majetku po odpise k 30.11.2017 je 0,- EUR (slovom: nula 

eur). 

 

Článok III. 

Podmienky darovania 

1. Darca vyhlasuje, že obdarovaného oboznámil so stavom predmetu darovania. 

2. Obdarovaný vyhlasuje, že je mu stav predmetu darovania známy a preberá ho v takom 

stave, v akom sa nachádza. 

3. Darca vyhlasuje, že je oprávnený s predmetom darovania nakladať v plnom rozsahu a že 

neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadne 

zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo mohlo byť vlastnícke právo darcu 

k predmet darovania akýmkoľvek spôsobom obmedzené alebo ohrozené, alebo by 

obmedzovali alebo mohli obmedzovať jeho právo nakladať s predmetom darovania.  

4. Darca vyhlasuje, že predmet darovania nie je predmetom žiadnych súdnych sporov, 

správnych alebo iných sporov. Darca ďalej vyhlasuje, že na predmete darovania neviaznu 

žiadne vecné bremená, ťarchy, dlhy, nájomné práva a ani žiadne iné práva tretích osôb. 

5. Darca vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok 

neplatnosť tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 

Odovzdanie hnuteľného majetku a nadobudnutie vlastníckeho práva           

k hnuteľnému majetku 

 

1. Darca fyzicky odovzdá a obdarovaný fyzicky prevezme predmet darovania na základe 

písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku, a to najneskôr do 15 

pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Písomný protokol 

o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. Miestom odovzdania a prevzatia predmetu darovania je sídlo darcu, a to: Nevädzová 5, 

821 01 Bratislava,  3 poschodie – s výťahom.  

3. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k predmetu darovania jeho fyzickým prevzatím 

v súlade s bodom 1 a 2 tohto článku zmluvy. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

v zmysle § 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 
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o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie 

zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky zabezpečí 

v zákonom stanovených lehotách obdarovaný. 

2. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

3. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka o tomto zmluvnom type a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

4. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť len vo forme očíslovaného 

písomného dodatku, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami a ktorý bude 

tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) vyhotovenia 

obdrží obdarovaný a dve (2) vyhotovenia obdrží darca. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené k uzatvoreniu tejto zmluvy. Zmluvné strany 

záväzne vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy riadne oboznámili a jej podmienkam 

porozumeli. K uzatvoreniu zmluvy pristupujú na základe slobodnej vôle prejavenej 

zrozumiteľne, určito a vážne, bez pocitu tiesne alebo za inak nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú svojimi podpismi na tejto zmluve.  

7. Príloha č. 1: Protokol o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku. 

        

 

 

V Bratislave, dňa....................                                       V Bratislave, dňa........................... 

 

 

 

....................................................                                         .......................................................... 

    RNDr. Oto Nevický, MBA              Mgr. Peter Kalivoda 

                likvidátor              riaditeľ 

   Recyklačný fond v likvidácii           Environmentálny fond 

 


