
CEZ MIRRI SR: 455/2022

Darovacia zmluva

 uzavretá v zmysle § 11 ods. 7 písm. b) zákona 
č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

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

                                                              
                                                                     Zmluvné strany

Darca:                 Slovenská republika, správca
                            Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
                            Štefánikova 15
                            811 05 Bratislava
Zastúpené:         Ing. Antónia Mayerová
                            Generálna tajomníčka  služobného úradu
IČO:                     50349287

                                        ( ďalej len „darca“)

Obdarovaný:      Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 911 01 Trnava, Slovenská republika

Zastúpený :        Mgr. Jozef Viskupič, predseda
                            Trnavského samosprávneho kraja
IČO:                     37836901

(ďalej len „obdarovaný“)
uzatvárajú túto darovaciu zmluvu,  ktorou  sa bezodplatne  prevádza vlastníctvo  hnuteľnej  veci  štátu,  v správe
darcu  do  vlastníctva  obdarovaného,  na  základe  uvedených  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov
a nasledovných dohodnutých podmienok.
     

Článok 1
Predmet darovacej zmluvy

Darca  je  správcom  prebytočného  majetku  štátu  a prevádza  bezodplatne  vlastníctvo  hnuteľnej  veci  štátu
špecifikovanej  v prílohe  č.  1  tejto  zmluvy,  a to  hmotný  majetok  -  osobné  motorové  vozidlo  Kia  Ceed
v obstarávacej hodnote 15 589,15 EUR, v zostatkovej hodnote 0,00 EUR, ktoré bolo vyhlásené za prebytočné
Rozhodnutím  generálneho  tajomníka  služobného  úradu  Ministerstva  investícií,  regionálneho  rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky č. 1/2022 zo dňa 27.6.2022.

Článok 2
Účel darovania

Darca prevádza vlastníctvo  hnuteľných  vecí  štátu  na  obdarovaného na účely  materiálneho vybavenia  úradu
Trnavského samosprávneho kraja.



Článok 3
Dohodnuté podmienky

1. Darca bezodplatne daruje predmetnú hnuteľnú vec vo vlastníctve štátu  uvedenú v článku 1 tejto zmluvy
obdarovanému a ten dar prijíma.

2. Obdarovaný je subjektom podľa § 11 ods. 7 písm. b) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov.

3. Predmet darovania podľa tejto darovacej zmluvy sa prevádza do vlastníctva  obdarovaného.

Článok 4
Deň prevodu vlastníctva

Hnuteľnú vec štátu nadobudne do vlastníctva obdarovaný dňom jeho prevzatia od darcu na základe preberacieho
protokolu, ktorého vzor tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, najskôr však v deň účinnosti zmluvy.

Článok 5
Stav darovaného majetku

Darca prevádza vlastníctvo predmetnej  hnuteľnej  veci podľa článku 1 tejto zmluvy v užívaniaschopnom stave
primeranom dĺžke jeho užívania a opotrebovania.

    

                                                                       Článok 6
Záverečné ustanovenia

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

nasledujúcim  po  dni  jej  zverejnenia  v Centrálnom  registri  zmlúv  vedenom  Úradom  vlády  Slovenskej
republiky.

2. Neoddeliteľnou súčasťou  tejto zmluvy je
a. príloha č. 1 – Špecifikácia prevádzaného majetku  
b. príloha č. 2 – Vzor preberacieho protokolu
c. príloha  č.  3  –  Rozhodnutie  generálneho  tajomníka  služobného  úradu  Ministerstva  investícií,

regionálneho  rozvoja  a informatizácie  Slovenskej  republiky  č.  1/2022  zo  dňa  27.6.2022
o prebytočnosti majetku štátu.

2. Zmluva  je  vyhotovená  v piatich  rovnopisoch,  z ktorých  darca  obdrží  dva  rovnopisy,  obdarovaný  dva
rovnopisy a jeden rovnopis obdrží  majetkovoprávny  odbor  Ministerstva financií  Slovenskej  republiky ako
zriaďovateľ Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

V Bratislave, ... V Trnave, ....

________________________________ ________________________________
Darca

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja
a informatizácie Slovenskej republiky

Ing. Antónia Mayerová
generálna tajomníčka služobného úradu

Obdarovaný
Trnavský samosprávny kraj

Mgr. Jozef Viskupič
predseda Trnavského samosprávneho kraja



Funkcia titul, meno a priezvisko podpis
referent Mária Drozdová
VO OHS Mgr. Henrich Modrovič
RO OMS JUDr. Róbert Černák
RO EaR Ing. Ján Hecl
GR SEaP EŠIF Ing. Miriam Majorová, PhD.
RO PRO Mgr. Martina Hátašová
GR SSMO Ing. Vladimír Repáš



Príloha č. 1 – Špecifikácia prevádzaného majetku

Trieda Inv.číslo Dlhodobý
majetok

SAP

Podč. Označenie
IM

Sériové č./VIN Miestnosť Dátum
Akt.

Obstarávacia
cena

Mena Zostatk.
Hodn.

Nákl.
Str.

M23100 2300000057 23100017 0 Motorové
vozdilo Kia
Ceed 1,4ex

CVVT 5
door

U5YFF24129L135952 VUC TT 1.10.2020 15.589,15 Eur 0,00 MIRRI

                                                                                         



           Príloha č. 2 – Vzor preberacieho protokolu

PREBERACÍ PROTOKOL

o odovzdaní a prevzatí hnuteľného majetku štátu v správe Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky do vlastníctva  Trnavského samosprávneho kraja, 
Starohájska 10, 911 01 Trnava

Predmet odovzdania:

Motorové vozidlo KIA Ceed 1,4 EX CVVT 5 door
VIN U5YFF24129L135952
ŠPZ vozidla  TT182FJ

.................................................                                        ............................................       
darca:   SR -  MIRRI SR                                            obdarovaný:  Trnavský samosprávny kraj

V Bratislave, 
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