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Darovacia zmluva   č. KRHZ – PO-OEL-875/2012 

 
 

uzavretá podľa § 11 ods.7  zákona NR SR  č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 
neskorších  predpisov a v súlade s §  628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
 
 
Zmluvné strany: 
 
 
Darca:                            Slovenská republika – správca majetku Krajské riaditeľstvo 
                                        Hasičského a záchranného zboru v Prešove              
Adresa:   Požiarnická č.1, 080 01 Prešov 
Zastúpená:   mjr. Ing. Jánom Goliašom – riaditeľom KR HaZZ  v Prešove 
IČO :    37872061 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:                   7000173309/8180 
 
  
Obdarovaný:   Prešovský samosprávny kraj 
Adresa:                        Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov 
Zastúpený:    MUDr. Petrom Chudíkom- predsedom 
IČO:     37870475 
DIČ:     2021626332 
Bankové spojenie:  PRIMA banka, a.s., pobočka Prešov 
Číslo účtu:   8826503110/5600 
  
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
 
1.Predmetom darovania sú hnuteľné veci, ktorých darca je výlučným vlastníkom. Darca  
daruje   obdarovanému  hnuteľný  majetok   v celkovej  obstarávacej  cene 25 895,76 €,  
zostatková cena 0,00 € ( 0,00 Sk) a to: 
 
 
 

Por. 
číslo Číslo SAP Názov Obstarávacia 

cena v € 
Zostatková 

cena  v € 
1. 5009101 Prilba požiarnická 10,32 0,00 
2. 5010070 Prilba požiarnická 13,24 0,00 
3. 5009095 Prilba požiarnická 10,04 0,00 
4. 5009096 Prilba požiarnická 10,04 0,00 
5. 583 Teleso ADP Pluto 506,22 0,00 
6. 584 Teleso ADP Pluto 506,22 0,00 
7. 590 ADP Pluto automatika Gallet 616,19 0,00 
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8. 
 

591 ADP Pluto automatika Gallet 616,19 0,00 
9. 1460/0 Meracia skrinka MEDI 341,73 0,00 

10. 180 Impulzné hasenie IFEX 3000 6 923,26 0,00 
11. 301 Strihač pedálov WEBER 2 478,21 0,00 
12. 172 Hasiace zariadenie HIRO 6 940,85 0,00 
13. 179 Impulzné hasenie IFEX 6 923,25 0,00 

 Spolu  25 895,76 0,00 
 
 
2. Vyššie uvedený majetok je pre správcu prebytočný. Správca rozhodol o jeho prebytočnosti 
rozhodnutím č.KRHZ-PO-OEL-1042-2/2012 zo dňa 21.6.2012, č.KRHZ-PO-OEL-530/2011  
zo dňa 16.3.2011, č.KRHZ-PO-OEL-163-1/2012 zo dňa 23.2.2012 a č.KRHZ-PO-OEL-513-
2/2011 zo dňa 25.2.2011 podľa § 3 ods. 3 zák.NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu 
v znení neskorších predpisov. 
 

II.  
Podmienky darovania 

 
1.Darca  bezodplatne  prenecháva  obdarovanému predmet darovania uvedený v článku I. 
zmluvy a obdarovaný dar prijíma. 
 
2.Obdarovaný sa zaväzuje užívať darovaný majetok na plnenie úloh preneseného výkonu 
štátnej správy podľa § 3  písm.g) zák.NR SR č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov. Darovaný majetok bude užívať Stredná odborná škola technická, so sídlom 
Volgogradská č.1, 080 01 Prešov, na plnenie úloh spojených s výchovou a vzdelávaním 
študentov školy. 
  
3. Darca si vyhradzuje právo kontroly, že poskytnutý dar bol použitý na dohodnutý účel. 
V prípade porušenia zmluvy v účele použitia daru, obdarovaný vráti tento dar darcovi na 
vlastné náklady a v stave, v akom ho prevzal.  
 

III.  
Všeobecné ustanovenia 

 
1.Darovaný hnuteľný majetok nie je zaťažený právami tretích osôb. 
 
2.Obdarovaný vyhlasuje, že pozná stav darovaného majetku a preberá ho v stave, v akom sa 
nachádza ku dňu darovania a bez výhrad. 
 

IV.  
Platnosť a účinnosť zmluvy 

 
1. Na platnosť zmluvy sa vyžaduje podľa § 11 ods.7 citovaného zákona o správe majetku 
štátu súhlas zriaďovateľa správcu majetku štátu. Funkciu zriaďovateľa na tento účel vykonáva 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

 
2. Táto darovacia zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky. 
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V. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1.Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka. 

 
2.Dopravu predmetu darovacej zmluvy z miesta odovzdania na miesto uloženia zabezpečí 
obdarovaný vlastnými silami a na vlastné náklady. 
 
3.Obsah tejto darovacej zmluvy možno meniť iba obojstranným písomným prejavom 
zmluvných strán. Dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
4.Obdarovaný vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením údajov uvedených v zmluve v Centrálnom 
registri zmlúv v súvislosti s jej povinným zverejnením. 
 
5.Táto zmluva nadobúda podľa § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v platnom znení  
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých 2 obdrží darca, 2 rovnopisy obdrží 
obdarovaný, 1 rovnopis je pre Prezídium HaZZ v Bratislave.  
 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že pred podpísaním si túto zmluvu dôsledne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
  V Prešove dňa 18.9.2012                                    
 
 
        Darca:                                                                          Obdarovaný: 
 
 
 
 ........................................                                            .......................................... 
    mjr. Ing. Ján Goliaš                                                     MUDr. Peter Chudík 
riaditeľ  KR HaZZ v Prešove                             predseda Prešovského samosprávneho kraja    
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