
ÚV SR – 196/2015 

 

 

Darovacia zmluva 

 

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

predpisov a podľa § 11 odsek 7 písmeno b) zákona číslo 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „Zmluva“) 

 

 

 

Zmluvné strany 

 

Darca 

Názov:    Slovenská republika - Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:    Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

Zastúpený:   Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

IČO:      00 151 513 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:   SK96 8180 0000 0070 0006 0195                     

(ďalej ako „Úrad vlády SR“)  

 

a 

 

Obdarovaný 
Názov:    Obec Rochovce  

Sídlo:    Rochovce 150, 049 36 Rochovce 

Zastúpený:   Ing. Stanislav Levrinc, starosta obce Rochovce  

IČO:    00328723 

DIČ:                              2020937083  

Bankové spojenie:        OTP Banka Slovensko, a. s.     

Číslo účtu:                     SK 86 5200 0000 0000 1197 9269   

(ďalej ako „Obec Rochovce“) 

 

 

(Úrad vlády SR a Obec Rochovce ďalej jednotlivo ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné 

strany“ ) 

 

 

 

I. 

 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so 

záväzkom Darcu obdarovať Obdarovaného predmetom darovania špecifikovaným v odseku 2 

tohto článku Zmluvy a záväzkom Obdarovaného predmet darovania prevziať. 

 

2. Predmetom darovania je cestné motorové vozidlo - osobný automobil značky Škoda Fábia C., 

EČV  , vo vlastníctve štátu - Slovenskej republiky a v správe Úradu vlády SR, 

ktoré je prebytočným majetkom štátu podľa § 3 odsek 3 zákona číslo 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o správe majetku štátu“) 

rozhodnutím Úradu vlády SR č. 166/44232/SETS o prebytočnosti majetku štátu v správe 

Úradu vlády SR zo dňa 10. decembra 2014. Predmet darovania je špecifikovaný nasledovne: 

 



      Druh vozidla     osobné 

Typ vozidla    Škoda Fábia Combi 

Evidenčné číslo             

Výrobné číslo podvozku (VIN)        

Rok výroby    2005 

Technický preukaz číslo     

Nákupná cena vozidla   17 151,30 €                 

Zostatková cena ku dňu                     0 € 

Inventárne číslo    13043 

Farba       Modrá 

 

(ďalej ako „dar“ alebo „predmet darovania“) 

 

3. Úrad vlády SR ako Darca touto Zmluvou bezodplatne daruje do výlučného vlastníctva Obci 

Rochovce  ako obdarovanému predmet darovania špecifikovaný v odseku 2 tohto článku 

Zmluvy za splnenia zákonných podmienok a podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Obec 

Rochovce  ako obdarovaný tento dar prijíma bez výhrad. 

 

4. Úrad vlády SR písomne  oboznámil Obec Rochovce s technickým stavom daru, ktorý 

zodpovedá dobe jeho prevádzky, spôsobu užívania, opotrebovania a počtu najazdených 

kilometrov: a to  166 752 kilometrov. Obec Rochovce vyhlasuje, že dar preberá v stave 

v akom sa nachádza v deň podpisu tejto Zmluvy a svojím podpisom potvrdzuje, že technický 

a vzhľadový stav daru je mu dostatočne známy. 

 

5. Úrad vlády SR ako Darca vyhlasuje, že na predmete darovania neviaznu žiadne ťarchy, dlhy 

a ani žiadne práva alebo povinnosti tretích osôb a že s predmetom darovania je oprávnený 

nakladať a previesť vlastnícke právo k daru na Obec Rochovce ako Obdarovaného. 

 

6. Obec Rochovce ako obdarovaný preukázala splnenie podmienky vymedzenej v § 11 odsek 7 

písmeno b) Zákona o správe majetku štátu a vyhlasuje, že prebytočný majetok štátu, 

vymedzený v odseku 2 tohto článku Zmluvy, bude využívať na plnenie úloh v rámci predmetu 

svojich činností, ktoré Obec Rochovce vykonáva v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej ako ,,Zákon o obecnom zriadení“), 

a to na plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy a na plnenie úloh samosprávy podľa § 

4 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení, konkrétne na zabezpečovanie úloh v odbore 

zdravotníctva, sociálnych vecí, školstva, vzdelávania a výchovy. 

 

7. Úrad vlády SR si vyhradzuje právo vykonať kontrolu spôsobu používania poskytnutého daru. 

V prípade porušenia povinnosti používať dar na dohodnutý účel sa Obec Rochovce zaväzuje 

vrátiť Úradu vlády SR dar na vlastné náklady a v stave v akom ho prevzala, s prihliadnutím na 

bežné opotrebenie. 

 

 

II. 

 

 

1. Nadobudnutie vlastníckeho práva k daru nastane okamihom odovzdania a prebratia daru, a to 

sa uskutoční najskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

Zmluvy, podpísaním protokolu o odovzdaní a prebratí daru (ďalej ako „Protokol“).  

 

2. Protokol bude vyhotovený v troch rovnopisoch, z toho dva budú určené pre Úrad vlády SR, 

jeden pre Obec Rochovce. 

 

 



3. Darca je povinný poskytnúť Obdarovanému doklady, ktoré sú potrebné k prevzatiu daru a k 

jeho prihláseniu do evidencie vozidiel. 

 

III. 

 

 

1. Vzťahy bližšie neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami Zákona o správe majetku 

štátu. 

 

2. Zmluvu je možné meniť vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými 

stranami. 

 

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu zriaďovateľa, Ministerstva financií 

Slovenskej republiky, s darovaním a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 

4. Táto Zmluva je uzavretá v siedmich rovnopisoch, z toho štyri sú určené pre Úrad vlády SR, 

dva pre Obec Rochovcea jeden pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 

 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – kópia rozhodnutia Úradu vlády SR č. 

166/44232/SETS o prebytočnosti majetku štátu v správe Úradu vlády SR zo dňa 10. decembra 

2014 

 

 

ZMLUVNÉ STRANY vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak 

čoho ju podpisujú. 

 

 

DARCA 

Úrad vlády Slovenskej republiky  

Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky                                        

 

    

 

Podpis: ______________________ 
 

 
Dátum: ______________________  
Miesto: Bratislava 

 

 

 

 

OBDAROVANÝ 

Obec Rochovce 

Ing. Stanislav Levrinc, starosta obce Rochovce 

    

Podpis: ______________________ 
 

 
Dátum: ______________________  
Miesto: Rochovce 



Igor Federič 
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Rozhodnutie 

Bratislava, 10. 12. 2014 
Reg.č.: IGG//tJt2ôJ/SETS 

o prebytočnosti majetku štátu podl'a § 3 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. 
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

Na základe návrhu vedúceho dopravy zo dňa 21.11.2014, v súlade s § 3 ods.3 zákona NR 
SR č. 278/1993 o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vydávam rozhodnutie 
o prebytočnosti nasledovného majetku štátu v správe ÚV SR - motorové vozidlá: 

lnv.č. Názov Obstaráv.cena 

13094 š Fábia 

Počet km k 
30.11.2014 

47 053 

166 391 

162 992 

164 762 

135 740 

Uvedený majetok štátu neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť Úradu vlády SR na plnenie 
úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním .. 

Majetok bude ponúknutý v súlade s § 8 citovaného zákona štátnym rozpočtovým 
a príspevkovým organizáciám, ktorým by mohol účelne slúžiť na plnenie úloh. 



Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 
štátu v znení neskorších predpisov vo funkcii zriaďovateľa 

súhlasí 

s bezodplatným prevodom hnuteľného majetku štátu špecifikovaný v čl. l. bod 2. darovacej zmluvy z vlastníctva 
Slovenskej republiky, správy Úradu vlády Slovenskej republiky, so sídlom: Námestie slobody 1, 813 70 
Bratislava, IČO: OO 151 513 do výlučného vlastníctva Obce Rochovce, so sídlom: Rochovce 150, 049 36 
Rochovce, zastúpeným Ing. Stanislavom Levrincom, starostom 9bce Rochovce, IČO OO 328 723. 

V Bratislave 14.05.2015 
K spisu číslo: MF/12986/2015-821 

JUDr. Branislav Pokorný 
riaditeľ 

odboru majetkovoprávneho 




