
DAROVACIA ZMLUVA
č. p. : KRH Z-z 

^-v 
o -302-0 42 12022

uzatvoľenápodl'austanovení$628anasl.občianskelrozákonníkaa$llods.7písm.b)zákona
NR SR č. 27811993 Z. z. o spľáve nrajetku štátu v zneni nęskoľších predpisov (d'alej len
,,zmluva")

rrredzi zmluvnými stranami

Darca:
Sídlo:
Zastúpený

IČo:
DĺČ:
Rankové spojenie
Číslo účtu:
SWIFT:
IBAN:

(ďalej len 
',daľca")

obdarovaný:
obec (mesto):
so sídlom:
IČo:
v zastúpení:

l.l.Císlo IM
Názov IM:
Dľułr voziclla:
Tvp:

Slovenská ľepublika, zastúpená Ministeľstvom vnútra Slovenskej republiky
Pľibinova Ż.812 72 Bľatislava

plk. Ing. Pavol Mikulášek, pľezident Hasičského a záchranného zboľu,
na základe plnomocenstva č. p.: SL-oPS-202ll00l914-O64 zo dňa
07.04.Ż0Ż1

00151866
Ż020571520
Štátna poklaclrlica
7000r80023/8180
SPSRSKBA
sK78 8180 0000 0070 0018 0023

obec Staškov
Ul. .Tozefa Kľoneľa 588. 023 53 Staškov
00314293
Ing. Ladislav Šimčisko, starosta obce

(ďalej len',obdarovaný")

(d'alej spoločne spolu ako ,,zmluvné stľany" alebo samostatne ako 
',zmluvná strana")

článok I.
Predmet darovacej zmluvy

Daľca týrnto bezplatne ptevádza obdaľovanému vlastníctvo hnutel'ných vecí vo vlastníctve
Slovcrrskej ľepubliky v správe Ministeľstva vnútľa Slovenskej republiky (ďalej len ,,dar")
špecifikovaných nasledovne:

130248-200
Cisteľnová automobilová stľiekačka malá
ĺVECO CAS 15

TSTOCI2BA/WISS/ I 5 IO.7 5



VIN:
REČ:
osvedčenie o eviderrcii č:

Faľba:
Rok výroby:
Nákuprrá cena (vľátane doplr-rkov)

Hodnota IM po odpise hmotnélro

nraietku k31.03.Ż0ŻŻ:

t.2. čĺsto lM
Kategóľia:
Znaćka:
obchodný ĺázov'.
'ľyp/vaľiantlveĺzla:

Faľba:
VĺN:
osvedčenie o evidencii č':

REČ:
Rok výľoby:
Nákupná cena (vľátarre đoplrrkov):

I{odnota IM po odpise lrmotnólro

majetku k 31.03 .Ż0Ż2:

Nákupná cena majetku spolu:

Hodnäta po odpise k 3l'03'2022 spolu:

a obdaľovaný vyhlasui e, ž'e dat pľiiíma'

ZCFC.|7OA4050Ż6Ż53
844584
PC 597017
Čeľvená
201 5

114 813,60 €

51 823,60 €

132837-100,101
oŻ,
KOVOFLEX
Kr---T-2
K2l03H/1000T8
Čcľverrá
ti5DK20000h'1000052
PC 59179r
B5Ż3|1
2015
l4 359,00 €

0,00 €

t29 17Ż,60 ę.

51 823'60 €

článok II.
PodmienkY darovania

l ' obclaľovaný vyhlasuje , że lę oboznámený so stavonr daľu'

2. Uvedený dar bude obdaľovarrý vyuŽívať v súlade s $ 11 :d.' 7 pi'T' b) 
1^á|9na 

NR SR

č).278l1993 Z. z. ospľáve rrrajetku štátu v znení neikorších pľedpisov na plnenie úloh

pľenesenélro výkonu !tĺme; spľávy u.u pln'nie úloh sanrospravy najmä na plnenie úloh

lrasičskej jednotky' pľi ochľarre x""I"", 'aravia' 
majetku a Životného prostľedia' pľi

ochľane pľed poŽiaľrni a Živelnýňi'pot-*u*ĺ, u kľízových situáciách, pri

mimoĺiadnyclr udalostiach, ,'u po.ä" u tiesni a pri riešerrí ďalších situácií v katastľi

obce.

3.obdaľovanýsazaväz,ujestľpieťkontroltrdaĺcuzaúčelornzistenia,iiprenecharrýdaľ
bol pouŽitý nu aot-'oanutý ú8el podl'a boctu 2' tohto článku'

4.obdaľovanýsazaväzujeinfoĺnovaťdaľcuospôsobevyužitiadarułrazroěneatopo

Ż

dobtr tľoch ľokov



5. V pľípade pouŽitia daru na iný ako dohodnutý účel poĺll'a bodu 2. tolrto článku je
obdaľovaný povirrný na vlastné rráklacĺy a v stave, v akotn lro pľevzal (nepoľušený) daľ
claľcovi vrátit'.

6. Darca pľelrlasuje' Že na daĺe neviazllu Žiadrre t'aľchy arri iné rnajetkové práva, ktoľé by
obdaľovanému bľánili v ľiadnom uŽívarlí daľu.

7 ' obdarovaný rradobudr-re vlastnícke pľávo k daľu jeho pľevzatím' na zźtk\ade písorrrného
pľotokoltr o odovzdaní a prevzatí daru najskôľ však po nadobudnutí účinnosti tejto
zmluvy.

8 Miestonr ocĺovzdania aptevzatia daľu.je Kľajské ľiaditel'stvo Hasičského a záchrantlélro
zboľu v Żiline.

9. Dopľavu daľu z nriesta odovzdalria a pľevzatia <laľu podl'a boclu 8. tolrtcl člárrku
zabezpeč,í obclarovaltý na vlasttré náklady.

Článok III.
Spoločné a zá.ľerečné ustanovenia

Yzt'ahy touto zmluvoll neupl'avenć sa ľiadia ttstanovenianri Občiarrskeho zákonrríka
a ostattrých všcobecne zaväzných pľávnycli pľeclpisov platných na územĺ Slovenskej
ľepubliky.

2. obsah tejto ztnluvy je rnoŽné menit' iba obojstľanným písomnýrn pľejavorn zrrrluvnýclr
stľán. Dodatky tvoria neoddelitel'nú súčast' tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany vylrlasujťr, Že tťrto zmluvu trzatvoľili slobodne, vážnę, bez nátlaku, jej
obsahu poľozumeli a na znak súhlasu.iu vlastnoľučne podpisujú.

4. Znrluvnýĺrri stľananri podpísaná znrlttva nadobucltre platrrosť po jej sclrválelrí Ministerstvolrr
financií Slovenskej ľepubliky a ťtčinnost' dňonr nasledujúcim po dni jej zveľejnęnia' Ak
k ťrčinnosti claľovacej zmluvy dô.jde skôľ ako trplynie doba trvania zmlťrv o výpožičke č.
p.: KRHZ-ZA-vo-485l20Ż0 a KRH7,-ZA-VO-48*5-0o1lŻ020, tak zlrrltrvy o l,ýpoŽičke
zaniknú. Zmluvu zveľejní ako pľvý daľca.

5. Zľrllwaje vylrotovená v štyľoch vyhotoveniach s platnosťou oľiginálu, z ktorýclr dva srjr

uľčené pre darcu, jeden pľe obdaľovarrého a .ieden pľe Mirristerstvo financiĺ Slovenskej
ľcpubliky.

V Bratislave. dňa

Za daľcu

ĺ 0-05-202
.........''--......'....

\

,/Ż, /

I tl -05- 7n?2V Staškove, dňa

Za obdarovaného:
i ./,2 "-,/

Ing. Laclislav imčisko
k:Ll"

L,-

plk. Ing. Pavol Mikul
prezident i \

Hasičského a záchľal"ll'lého zboĄr I
\'Ąu::ľ l :ll /\'

\

I

'l

fl ]l' iriL,i 'i;iilł.,a
:1 l,t

aJ

staľosta obce





Ministerstvo financii Slovenskej republiky podlä $ 11 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z' z. o správe majetku štátu v znenĺ neskoršĺch predpisov vo funkcii zriadbvateľa

súh!así

s bezodplatným prevodom hnuteľného majetku štátu, špecifikovaného v článku ll. bod 1. darovacej zmluvy č.
KRHZ-ZA-VO-302-04212022, z vlastnĺctva Slovenskej republiky, správy Ministerstva vnútra Slovenskej repubiiky,
Pribinova 2,81272 Bratislava, lČo o0 151 866, do výučného-vlastnĺciva obce Staškov, Ul. Jozefa rronera s8ó'
023 53 Staškov, lco 00 314 293,

V Bratislave 17 .06.2022
K spisu číslo: MF/1114812022-821
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JUDr. Branislav Pokórný

riaditel'

odboru majetkovoprávneho
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