MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície
––––––––––––––––––––––––––––
Č. p.: ÚIA-874/2010-OdŠONMŠ

Výtlačok č.:
Počet listov: 3
Počet príloh: 1/4

DAROVACIA ZMLUVA č. 2010/8041
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

I.
Zmluvné strany

1.1. DARCA:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo obrany SR
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

Zastúpený:

Ľubomírom GALKOM
ministrom obrany SR

Vybavuje:

Elena NOVÁKOVÁ

IČO:

30845572

tel.: 0960/317650

1.2. OBDAROVANÝ: Obec KUNEŠOV
Kontakt:

Kunešov č. 1
967 01 Kremnica

Zastúpený:

Jánom IHRINGOM
starostom obce

IČO:

00320803

Tel.:

045/6755185
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fax: -/-

II.
Predmet a účel darovania
2.1. Predmetom darovania je dar - prebytočný hnuteľný majetok vo vlastníctve Slovenskej
republiky a v správe MO SR, špecifikovaný v tabuľke (ďalej len „dar“). Prebytočný majetok,
ktorý je predmetom daru, sa stal prebytočným na základe rozhodnutia MO SR o prebytočnosti
daru č. SEMaI-20-42/2010-OdSM zo dňa 30. apríla 2010. Jeho kópia je v prílohe č.1 tejto
zmluvy a bude predložená s výtlačkom darovacej zmluvy zriaďovateľovi.

Názov materiálu

P.
č.

(číslo rozhodnutia)

1. Muničné vozidlo vz. 70
(SEMaI-20-42/2010)

VPZ/Ev.
číslo

Číslo
podvozku/
číslo motora

Účtovná
cena

221-07-33

147497/ 2495

5 311,03

v€

Miesto plnenia
(uloženia)

VÚ 9994 Nemšová

5 311,03 €

Spolu

2.2. Finančná hodnota daru je 5 311,03 € (slovom: päťtisíctristojedenásť 03/100Euro).
2.3. Darca dobrovoľne a bezplatne prenecháva dar obdarovanému – obci Kunešov.
2.4. Obdarovaný sa zaväzuje dar využívať výlučne na plnenie úloh výkonu samosprávy na
zabezpečenie úloh jednotky CO obce v súlade s vyhláškou MV SR č. 201/2002 Z. z.
o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných
lokalizačných a likvidačných prác a v súlade s § 15 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

III.
Spôsob darovania, prevod vlastníctva
3.1. Predmet zmluvy darca odovzdá obdarovanému po nadobudnutí platnosti darovacej
zmluvy a po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí daru.
3.2. Obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma, po odovzdaní ho prevezme v mieste uloženia vo
VÚ 9994 Nemšová (0960/336 200 a 0903/820628). Na vlastné náklady zabezpečí jeho
prepravu z miesta uloženia do miesta určenia a dar použije na účel uvedený v čl. II. 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 Úrad pre investície a akvizície MO SR,
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
3.3. Za deň prevodu vlastníctva k 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.

IV.
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