Darovacia zmluva
uzavretá podľa § 11 ods. 7 zákona
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Číslo zmluvy: MK-64/2019/M
Zmluvné strany
Darca:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Slovenská republika - Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava
Mgr. Kamil Peteraj, generálny tajomník služobného úradu
00 165 182

(ďalej len „MK SR“)
a
Obdarovaný:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Obec Motyčky
Obecný úrad Motyčky, Motyčky 14, 976 02 Motyčky
Maroš Lacko, starosta obce Motyčky
00 313 629

(ďalej len „obdarovaný“)
uzatvárajú túto darovaciu zmluvu, ktorou sa bezodplatne prevádza vlastníctvo hnuteľných
vecí štátu, v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky do vlastníctva obce Motyčky,
so sídlom obecného úradu: Motyčky 14, 97602 Motyčky, na základe uvedených všeobecne
záväzných právnych predpisov a nasledovných dohodnutých podmienok.
Článok 1
Predmet darovacej zmluvy
Darca je správcom prebytočného hnuteľného majetku štátu a prevádza bezodplatne
vlastníctvo hnuteľného majetku štátu špecifikovaného v prílohe č. 1 tejto zmluvy, a to
dlhodobý hmotný majetok, inv. č. MK SR HIM 1693, v obstarávacej cene 40 807,29 EUR, v
zostatkovej cene 0,00 EUR.
Článok 2
Účel darovania
Darca prevádza vlastníctvo hnuteľnej veci štátu na obdarovaného na plnenie úloh
preneseného výkonu štátnej veci a na výkon samosprávy – za účelom zabezpečenia plnenia
úloh súvisiacich s činnosťou obecného úradu a orgánov obce a na plnenie iných úloh
vyplývajúcich z činnosti obce.
Článok 3
Dohodnuté podmienky
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1. Darca bezodplatne daruje predmetnú hnuteľnú vec vo vlastníctve štátu uvedenú v článku 1
tejto zmluvy obdarovanému a ten dar prijíma.
2. Obdarovaný spĺňa podmienku § 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 obce Motyčky
Obecný úrad Motyčky, Motyčky 14, 976 02 Motyčky.
4. Na platnosť tejto darovacej zmluvy sa podľa § 11 ods. 7 zákona o správe majetku štátu sa
vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky. Táto darovacia zmluva nadobúda
platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky, účinnosť’ dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Článok 4
Deň prevodu vlastníctva
Hnuteľnú vec štátu nadobudne do vlastníctva obce Motyčky Obecný úrad Motyčky, Motyčky
14, 976 02 Motyčky, dňom jej prevzatia od darcu na základe preberacieho protokolu, 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. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Špecifikácia prevádzaného majetku.
2. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých Ministerstvo financií Slovenskej
republiky dostane jeden rovnopis zmluvy, darca dostane tri rovnopisy zmluvy a obdarovaný
dva rovnopisy zmluvy.

V Bratislave

V Motyčkách

Za darcu:

Za obdarovaného:

_____________________________
Mgr. Kamil Peteraj
generálny tajomník služobného úradu

_____________________________
Maroš Lacko, starosta obce Motyčky
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Príloha č. 1
k zmluve č. MK-64/2019/M
Špecifikácia hnuteľnej veci:
Osobné motorové vozidlo: Škoda Superb 2,5 TDI 120 kW
EČV:
BA 930 NM
VIN Výrob. číslo karosérie: TMBBG63U869109221
Rok výroby:
2005
Objem motora:
2498 cm3
Palivo:
nafta
Farba:
modrá metalíza
Počet najazdených kilometrov: 387 001 km
Zostatok PHM v nádrži: 20 l / 24,18 EUR
TK+EK platná do: 23.11.2019
Príslušenstvo: Lekárnička, ťažné lano, výstražný trojuholník, reflexná vesta, sezónne prezutie
Nadobúdacia hodnota: 40 807,29 EUR
Zostatková hodnota: 0,00 EUR
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