
Darovacia zmluva

uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov a podľa § 11 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Horská záchranná služba
Sídlo: Horný Smokovec 17052, 062 01 Vysoké Tatry
Zastúpená: plk. Mgr. Marek Biskupič, Ph.D., riaditeľ
IČO: 37879693
DIČ:2021707776
Organizácia zriadená zákonom č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe
(ďalej len „darca“)

a

Obec Zázrivá
Sídlo: Stred 409, 027 05 Zázrivá
Zastúpená: JUDr. Matúš Mních, starosta obce
IČO: 00315010
DIČ:2020561906
Právnická osoba na základe ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „obdarovaný“)

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ a samostatne ako „zmluvná strana“)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmluvy:

Čl. 1
Predmet zmluvy

1. Predmetom darovania je hnuteľný majetok štátu v správe darcu, a to osobné motorové 
vozidlo Land Rover Defender 110 SW. Majetok štátu je špecifikovaný nasledovne:

Inventárne číslo: 193 - 0000
Rezortné evidenčné číslo: 42229
EČV: ZA 725 CC
Továrenská značka, typ: Land Rover Defender 110 SW
Výrobné číslo VIN: SALLDHA583A657818
Rok výroby: 2003
Počet najazdených km: 104 469
Objem valcov v cm3: 2 495
PHM: nafta
Obstarávacia cena: 58 076,08 €
Zostatková cena: 0 €
(ďalej len „dar“).
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Čl. 2
Podmienky darovania

1. Darca bezodplatne prenecháva obdarovanému dar špecifikovaný v Čl. 1 tejto zmluvy 
a obdarovaný dar s vďakou prijíma.

2. Darca vyhlasuje, že obdarovaného oboznámil so stavom daru.

3. Uvedený dar bude obdarovaný používať v súlade s § 11 ods. 7 písm. b)
zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov na plnenie 
úloh preneseného výkonu štátnej správy alebo na výkon samosprávy.

4. Obdarovaný sa zaväzuje raz ročne po dobu troch rokov od účinnosti tejto zmluvy 
informovať darcu o spôsobe využitia daru. Za účelom výkonu tejto kontroly darca 
poveruje nprap. Miroslava Dupeja, odborného referenta dopravy. V prípade porušenia 
tejto zmluvy v účele použitia obdarovaný vráti tento dar darcovi na vlastné náklady 
a v stave, v akom ho prevzal (neporušený).

5. Darca prehlasuje, že na dare neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, práva tretích osôb ani 
iné povinnosti, ktoré by obdarovanému bránili v riadnom užívaní daru.

6. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k daru jeho fyzickým prevzatím na základe 
preberacieho protokolu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, najskôr však 
po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

7. Miestom odovzdania a prevzatia daru je Oblastné stredisko Horskej záchrannej služby 
Malá Fatra - Štefanová, Vrátna č. 2114, 013 06 Terchová.

8. Dopravu alebo prepravu daru, ktorá je predmetom zmluvy, z miesta odovzdania a prevzatia 
daru na miesto uloženia (do vlastných priestorov), zabezpečí obdarovaný vlastnými silami 
a na vlastné náklady.

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) exemplároch, z ktorých dva (2) sú určené
pre darcu, dva (2) pre obdarovaného a dva (2) pre Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky.

2. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 278/1993 
Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

3. Obsah tejto zmluvy je možné meniť iba obojstranným písomným prejavom zmluvných
strán. Dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.



4. Táto zmluva nadobúda platnosť až po udelení písomného súhlasu Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 
uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevyhovujúcich podmienok, zmluvu si prečítali, jej 
obsahu porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

Vysoké Tatry dňa................... Zázrivá dňa-.Q?...4.?...^?2-

Za darcu: 

plk. Mgr. Marek Biskupič, Ph.D. 
riaditeľ Horskej záchrannej služby

Za obdarovaného:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 11 ods. 7 zákona 
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

udeľuje - neudeľuje súhlas s touto zmluvou

V Bratislave dňa..................
pečiatka a podpis zriaďovateľa


