
D a r o v a c i a   z m l u v a   č. 928/2022 

 

Darca:   Mesto  Sereď 
   Námestie republiky č. 1176/10 

                             v zastúpení: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 

                                IČO : 00306 169 

                                   bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 

                                 číslo účtu: 0203505156/0900 

                                   IBAN: SK7409000000000203505156 

                           

a 

 

Obdarovaný:        Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo Hasičského  

a záchranného zboru v Trnave 
                                 Vajanského 22, 917 77 Trnava                                            

                                 v zastúpení: plk. PhDr. Zoltán Takács, vymenovaný na zastupovanie 

nadriadeného – riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 

zboru v Trnave  (na základe plnomocenstva č. P.: SL-OPS-2022/001312-045 zo 

dňa 28.03.2022)                                                                                    

                                  IČO:  00151866                                

                                  bankové spojenie: Štátna pokladnica 

                                  číslo účtu: 7000588272 / 8180 

                                  IBAN: SK 47 8180 0000 0070 0058 8272  

                                                                       

 

 

uzatvárajú túto darovaciu zmluvu v nadväznosti na ustanovenie bodu 4.1 Dohody o zabezpečovaní 

plnenia úloh mestského hasičského zboru zo dňa 24.09.2002. 

 

 Čl. I. 

Predmet a účel zmluvy 
 

 

1. Mesto Sereď daruje obdarovanému hnuteľné veci bližšie špecifikované v preberacom protokole, 

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Obdarovaný dar prijíma.  

2. Účelom poskytnutého daru je zabezpečenie materiálno technického vybavenia hasičskej stanice v 

Seredi. 

 

Čl. II. 

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 

 

1. Odovzdanie a prevzatie daru darca a obdarovaný potvrdia podpisom preberacieho protokolu o 

skutočnom fyzickom odovzdaní a prevzatí vecného daru, ktorý je súčasťou tejto zmluvy. 

2. Po prevzatí vecného daru a podpísaní preberacieho protokolu, sa vecný dar stáva majetkom 

obdarovaného. 

 

 

 



 

Čl. III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

 

1.  Obdarovaný je povinný použiť dar len na účel uvedený v predmete zmluvy. 

2. Darca je oprávnený vykonať prípadnú kontrolu použitia daru. 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho 

zákonníka, ak táto zmluva neustanovuje inak. 

2. Akékoľvek zmeny obsahu tejto zmluvy môžu byť vykonané iba formou obojstranne 

podpísaného písomného a očíslovaného dodatku. 

3. Darca i obdarovaný zhodne prehlasujú, že si darovaciu zmluvu pred podpísaním prečítali a 

bola uzatvorená podľa ich skutočnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, za 

nápadne nevýhodných podmienok. 

4. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma 

zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle mesta 

Sereď, ktorým je internetová stránka mesta Sereď.  

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane           

obdarovaný a dva rovnopisy  darca. 

 

 

 

 

V Seredi  dňa 26.09.2022 

 

Za darcu:       Za obdarovaného: 

 

 

 

 

                                                                                      

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

    Ing. Martin Tomčányi                                                     plk. PhDr. Zoltán Takács 

        primátor mesta                                                         vymenovaný na zastupovanie riaditeľa 

 

 

 


