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NR SR č,.278l
,,zmluva")

austanovení $ 628 a nasl. občianskeho
1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (

medzi zmluvnými stranami :

Darca:
Sídlo:
Zastupeĺý:

ICO:
DIČ:
Bankové spojenie
Číslo účtu:
SWIFT:
IBAN:

(ďalej len,,darca")

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

t.t.číslo IM
Názov IM:
Druh vozidla:
Tvp:

001 s 1 866
2020571520
Štátna pokladnica
70001 80023/81 80
SPSRSKBA
sK78 8180 0000 0070 0018 0023

Mesto Turzovka
Stred 178, 023 54 Turzovka
003 1433 1

JUDľ. Ľubomír Golis, pľimátoľ mesta

Sloven ská republika o zastllp ená Ministeľstvom vnútra Slovens kej rep ub liky
Pribinova 2, 8I2 7 2 Bratislav a

plk. Ing. Pavol Mikulášek, prezíďent Hasičského azáchranrlého zboru,
ĺa zäk|ade plnomocenstva č. p.: SL-oPs-202Il00I9I4-064 zo dtru

07.04.2021

(ďalej len,,obdaro v aný")

(ďalej spoločne spolu ako ,'zmluvné strany" alebo samostatne ako ,,zmluvná strana")

čunot I.
Pľedmet darovacej zmluvy

1. Daľca týmto bezplatne prevádzaobdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve
Slovenskej republiky v správe Ministeľstva vnútľa Slovenskej republiky (ďalej len ,,dať')
špecifikovaných nasledovne:

130246-200
Cisteľnová automobilová striekačka malá
IVECO CAS 15

ISTOCI2BA/IVISS/1 5/0.75



VIN:
REČ:
osvedčenie o evidencii č:

Farba:
Rok vyroby:
Nákupná cena (vľátane doplnkov):
Hodnota IM po odpise hmotného
majetku k31.03.2022:

t.z. číslo Ilvĺ
Kategória:
Značka:
obchodný tázov;
Typ/vaľiantlverzia:
Farba:
VIN:
osvedčenie o evidencii č.:

REČ:
Rok v1iľoby:
Nákupná cena (vrátane doplnkov):
Hodnota IM po odpise hmotného
majetku k31.03.2022:

Nákupná cena majetku spolu:
Hodnota po odpise k 31.03.2022 spolu:

ZcFC1704505026844
844s82
PC 597075
Červená
20t5
114 813'60 €

51823,60€

132838-100,101
02,
KOVOFLEX
KF-T-2
K2t03Hlt000TB
Červená
U5DK20000F1000055
PC 597789
B52309
2015
14 359'00 €

0'00 €

129 172,60 €
51 823'60 €

a obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma.

Clánok II.
Podmienky darovania

1. obdarovaný vyhlasuje, že je oboznámený so stavom daru.

2. Uvedený daľ bude obdarovaný vyvživať v súlade s $ 11 ods. 7 písm. b) zákona NR SR
č. 27811993 Z. z. o správe majetku štátu v zĺení neskorších predpisov na plnenie úloh
preneseného výkonu štátnej správy a na plnenie úloh samosprávy najmä na plnenie úloh
hasičskej jednotky, pľi ochľane Životov, zdravia, majetku a Životného prostredia, pri
ochĺane pred požiaľmi a živelnými pohĺomami, v krízových situáciách, pri
mimoriadnych udalostiach, na pomoc v tiesni a pri ľiešení ďalších situácií v katastri
obce.

3. Obdarovaný sa zaväzlje strpieť kontľolu daľcu za účelom zistenia, či prenechaný dar
bol použitý na dohodnutý účel podľa bodu 2. tohto článku.

4. obdarovaný sa zav'ázuje informovať darcu o spôsobe využitia daru ruz ročne a to po
dobu troch ľokov.
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5. Vprípade použitĺa daru na iný ako dohodnutý účel podľa bodu 2. tohto článku je
obdarovaný povinný na vlastné náklady a v stave, v akom ho prevzal (neporušený) daľ
darcovi vrátit'.

6. Darca prehlasuje, že na dare neviaznu Žíadne t'archy ani iné majetkové práva, ktoré by
obdaľovanému bránili v ĺiadnom užívaní daru.

1. obdarovaný nadobudne vlastnícke pľávo k daru jeho pľevzatim,nazáklade písomného
protokolu o odovzdani aprevzati daru najskôr však po nadobudnutí účinnosti tejto
zmluvy.

8 Miestom odovzdania aprevzatia daru je Kĺajské ľiaditeľstvo Hasičského a záchranného
- Y.-.

zboru v'Llllĺe'

9. Dopravu daru zmiesta odovzdania aprevzatia daru podľa bodu 8. tohto článku
zabezpečí obdarovaný na vlastné náklady'

Článok III.
Spoločné a záv erečné ustanovenia

1. Yzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonnika
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 'platných na uzemi Slovenskej
republiky.

2. obsah tejto zmluvy je možné meniť iba obojstranným písomným prejavom zmluvných
stľán. Dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3. Zmluvne strany vyhlasujú, Že tuto zmluvu uzatvorili slobodne, vážne, bez nátlaku, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

4. Zmluvnými stranami podpísaná zmluvanadobudne platnosť po jej schválení Ministerstvom
financií Slovenskej republiky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Ak
k účinnosti daľovacej zmluvy dôjde skôr ako uplynie doba trvanĺa zmluv o vypoŽičke č.

p. : KRHZ -ZA-v 0-484 l 2020 a KRHZ-ZA-VO-484 -00I 12020, tak zmluvy o výpožičke
zaníknu. Zmlur,u zverejní ako prvý darca.

5. Zmluvaje vyhotovená vštyroch vyhotoveniach splatnosťou originálu, zktorých dva sú
uľčené pre darcu' jeden pre obdarovaného ajeden pre Ministerstvo f,rnancií Slovenskej
ĺepubliky.

I B -ffi- ?fr?t
I 0 -n5-?0n

V Bratislave, dňa V Turzovke, dňa.

Za darcu'. Zao

plk. Ing. Pavol Mikulášek Golis
prezident
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Ministerstvo Íinanciĺ Slovenskej republiky podla $ 11 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č' 27811993 Z' z. o správe majetku štátu v znení neskoršĺch predpisov vo funkcii zľiadbvatela

súhlasí

s bezodplatným pľevodom hnutel'ného majetku štátu, špecifikovaného v článku ll' bod 1' darovacej zmluvy č.
KRHZ-ZA-VO-302-04112022, z vlastnĺctva Slovenskej republiky, správy Ministeľstva vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2,.812 72 Bratislava, lČo 00 151 866, do výlučneho viastnĺctva mesta Tuzovka, Stred ra,'ozg sl
Tuzovka, lČo 00 314 331'

V Bratislave 17 .06.2022
K spisu čislo: MF/1 114712022-821

ľ

_p
Z:

JUDr. Branislav Pokorný
riaditeľ

odboru majetkovoprávneho
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