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DAROVACIA ZMLUVA
č. p.: KRHZ-ZA- VO-577-001l2020

uzatvorená podľa ustanovení § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 11 ods 7 písm b) zákona
NR SR č 278/1993 Z z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len
zmluva")"

medzi zmluvnými stranami

Darca: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Sídlo Pnbinova 2, 812 72 Bratislava
Zastúpený plk. Ing Pavol MIkuláš ek, prezident Hasičského a záchranného zboru, na
základe plnomocenstva č p. SL-OPS-2020/00 1328-235 zo dňa 10 06 2020

IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
SWIFT
IB AN

(ďalej len "darca")

Obdarovaný:
Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spoj erue
IBAN:

(ďalej len "obdarovan~")

00151866
2020571520
Š tátna pokladnica
7000180023/8180
SPSRSKBA
SK78 81800000007000180023

Mesto Bytča
Námestie SR 1/1, 014 Ol Bytča
Ing MIroslav Mmárčik. pnmator mesta
00321192
2020626399
Pnma banka Slovensko, a s.
SK50 5600 0000 0003 6764 8006

(ďalej spoločne spolu ako "zmluvné strany" alebo samostatne ako "zmluvná strana")

Článok I.
Predmet darovacej zmluvy

Darca týmto bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných \ ecí vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe Mirnsterstva vnútra Slovenske] repubhky (ďalej len ..dar")
špecifikovaných nasledovne

1.I.Číslo IľVI
Názov IM
Druh vozidla:
Typ.
VIN

136994-0
CIsternová automobilová stnekačka malá
IVECO CAS 15
IS70CI2BA/WISS/15/0 75
ZCFC170A605055219



REČ
Osvedčenie o evidencii Č
Rok výroby'
Nákupná cena (vrátane doplnkov),
Hodnota IM po odpise hmotného
majetku k 31 102020

B44837
PC 599222
2015
l148l3,60€

67769,60 €

a obdarovaný \: hlasuje, že dar pnjíma

Článok Il.
Podmienky darovania

Obdarovaný vyhlasuje, že Je oboznámený so stavom daru

2 U\ edený dar bude obdarox an) \ yužívať v súlade S § II ods -: pism b) zákona NR SR
č 278/1993 Z z o správ e majetku štátu v znení neskorši ch predpisov na plnerue úloh
preneseného \ ýkonu štátnej správy ana plnenie úloh samospi a\:- najma na plnenie úloh
hasičskej jednotky. pn ochrane ŽIVOtO\, zdrav la. majetku cl Il\ otneho prostredia, pn
ochrane pred požiarnu a živelnýrm pohrornarru. \ knzov y ch situáciách, pri
mrmoriadnych udalostiach. na pomoc v tiesni a pn riesem ,:ľal~lch situácií v kata stn
obce

3 Obdarovaný sa zaväzuje strpieť kontrolu darcu za UČek"\111 Z':<eI1la Čl prenechaný dar
bol použitý na dohodnut) účel podľa bodu 2 tohto článku

4 Obdarovaný sa zavazuje informovať darcu o spôsobe využitia daru raz ročne a to po
dobu troch rokov

5 V prípade použitra daru na iný ako dohodnutý účel podľa bodu 2 tohto článku Je
obdarovaný povinný na vlastné náklady a v stave, v akom ho prev zal (neporušený) dar
darcovi vrátiť

\ 'Jzťan'i
a ostatD
re\)ubh\

•6 Darca prehlasuje, že na dare neviaznu ŽIadne ťarchy am mé majetkov e ;;[,1\ ,l ~lL'le b\ - -
obdarovanému bránil: \ nadnom užívaní daru

7 Obdarovaný nadobudne \ lastnícke práx o h daru jeho pi e , z.it-rn ľ.1 ZJkh-::e ;:'lsomného
protokolu o odovzdaní a prevzati daru naiskor \;J~ :'L' l'J-':':\:-__ .mu: ",ČI'1nOStl tejto
zmluvy

8 Miestom odovzdania a prex zatia daruje Kr.nsl,e nadlte_'s:\ L' 1,1.::, cs-.eho a zachranného
zboru v Žllme

9 Dopravu daru z miesta odox zdania :1 rre\ zatia daru podľa bodu 8 tohto článku
zabezpečí obdarov an) na \ lastne nak1ad:-
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R SR 
úloh 
íJoh 
Pn 
Pn 5.
'tn 
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Článok III.
Spoločné a záv erečné ustanovenia

\ zt'ahy touto zmluvou neuprax ene sa nadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka
.-: ostatn) ch všeobecne závazný ch prav n) ch predpisov platných na území Slovenskej
~c;'JbiIk:

O~sah tejto zmluvy je možné meniť Iba obojstranným písomným prejavom zmluvných
3::3.:1 Dodatky tvona neoddeliteľnu súčasť tejto zmluvy

Zr:,LI\ ne strany vyhlasujú, že tuto zmluv u uzatvonIi slobodne. vážne. bez nátlaku. Jej
,-':,sahu porozumeli a na znak suhlasu .IU \ lastnoručne podpisujú

Zmluv nými stranami podpísaná zmluv a nadobudne platnosť po jej schv álení Mmisterstvom
financií Slovenskej republiky a ucmnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Ak
k účmnosti darovacej zmluvy dójde skôr ako uplynie doba trvania zmluvy o výpožičke Č
p KRHZ-ZA-R-624-008/2015. tak zmluva o výpožičke zaniká Zmluvu zverejní ako prvý
darca

Zmluva je vyhotovená \ št: roch \: hotov eruach S platnosťou onginálu. z ktor) ch dv a sú
určené pre darcu, jeden pre obdarox aného a Jeden pre Ministerstv o financií SIO\ enskej
republiky.

1 7 -12 - LuLJ V Bratislav C, dňa ....

Za darcu. Za obdarovaného

Ing. MIroslav Mmárčik
pnmátor mesta

plk Ing. Pavol Mikulášek
prezident

Hasičského a záchranného zboru

3
'l Msr Janka

FJjcSOVf'<
I 
v /



Ministerstvo financ: I Slovenskej republiky podl'a § 11 ods 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č
278/1993 Z z o sprave majetku štátu v znení neskorších predpisov vo funkcu znadovaíela

súhlasí 

s bezodplatnym prevodom hnutel'ného majetku štátu, špecmkovaného V článku I bod 1 darovacej zmluvy č KRHZ
ZA-VO-577-001 2020 z vlastníctva Slovenskej republiky, správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, so
sídlom Pnbmova č 2 812 72 Bratislava, IČO OO 151866, do výlučného vlastníctva mesta Bytča, so sídlom
mestského uradu Narnesne SR č 1/1,01401 Bytča, IČO OO 321192

V Bratislave 09 02 2021
K SpiSU číslo MF 5526/2021-821 

JUDr Branislav Pokorný
riaditel'

odboru rnaeíkovoprávneho


