
Darovacla zmluva
uzavretá podl'a $ 11 ods.7 písm. b)zákona Národnejrady SlovenskejrepubIiky é.278119937.z.

o správe majetku štátu v znenĺ neskoršĺch predpisov a $ 628 a nasl. občianskeho zákonníka
(d'alej len ,,Zmluva")

čĺslo u darcu:

čĺslo u obdarovaného

ZML-3-63ĺ2021-230
R45Bl2O22Čn.

1. Darca

t.

Zmluvné strany

Slovenská republika - Štatistictĺy úrad Slovenskej republiky

sĺdlo: Lamačská cesta 3/C, B40 05 Bratislava 45

lČ0: 00166197
DlČ: 2020830218
konajúci: PhDr' Ľudmila lvančíková, PhD',

generálna riaditel'ka sekcie sociálnych Štatistĺk a demografie,
na základe poverenia č' 10230-3944ĺ2021,3217812021 zo dňa 09'11.2021

(d'alej len ,,darca")

2. Obdarovaný: obec/Mesto/Mestská časť TURZOVKA
Stred 178,023 54 TURZOVKA
00314331
202055331 5

konajúci: JUDr' Ľubomír Golis /primátor mesta
(d'alej len,,obdarovaný")

uzatvárajú túto darovaciu zmluvu, ktorou sa bezodplatne prevádza vlastnĺctvo hnutel'ného majetku štátu v správe

darcu do vlastnictva obdarovaného na základe uvedených všeobecne zäväzných právnych predpisov

a nasledovných dohodnutých podmĺenok,

il.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je darovanie prebytočného hnutel'ného majetku štátu a to: tabletový počĺtač Samsung Galaxy
Tab A10.'1, modelové č. SM-T51SNZKDXSK, technické parametre: 4G LTE (Cat.6),64bit octa Core Processor,
255.4 mm (10,1") WUXGA TFT, BMP AF + 5MP, 2GB (RAM) + 32GB (ROM) Memory, 6.150m4h Battery, Dolby

Atmos sound effect' obstarávacia hodnota 304,80 EURiks, v počte 6 ks (d'alej len ,,predmet darovania").

2' Darca daruje a obdarovaný prijíma uvedený predmet darovania, ktorý bude vyuŽívat' na potreby materiálno-

technického zabezpečenia obdarovaného a organizáciív zriad'ovatel'skej pÔsobnosti obdarovaného'
3. Predmet darovania bol Rozhodnutím o prebytočnosti majetku štátu č' 10230-394412021,3216912021 zo dňa

04,11.2021vyhlasený za prebytočný, nakol'ko darcovi neslúŽi a ani v budúcnosti nebude slúŽiť na plnenie úloh

v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s nĺm,

1il.

Podmienky darovania
'l. Darca touto zmluvou prevádza predmet darovania z vlastnĺctva darcu do vlastníctva obdarovaného' ktorý

nadobúda predmet darovania do svojho vlastnĺctva jeho prevzatím.
2. Darca daruje predmet darovania v uŽívaniaschopnom stave, ktorý zodpovedá dobe jeho uŽĺvania.
3, Obdarovaný vyhlasuje, Že poznä technický stav predmetu darovania a preberá ho v stave, v akom sa predmet

darovania nachádza ku dňu jeho prevzatia.
4. Fyzické odovzdanie a prevzatie daru sa uskutočnĺ do 30 pracovných dnĺ po nadobudnutĺ účinnosti tejto zmluvy,

a to formou pĺsomného odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu s uvedenĺm presného výrobného čĺsla daru,
ktorý podpĺšu oprávnenĺ zástupcovia zmluvných strán, Darca je povinný v deň odovzdania predmetu darovania
odovzdať obdarovanému aj všetky doklady potrebné na riadne uŽívanie predmetu darovania'

sĺdlo
lČo:
DlČ:



5 D arca prehlasuje Že na predmete darovan ta nevtaz nu zladn ô dlhy ťarchy an né právn e povr n nosti
prehlasuje, Že predmet darovania je

V prípade, Že by sa vyhlásenie darcu
oprávnený odstúpit' od tejto zmluvy'

eho Vý|ucn ym V astn ctvom a Je s n m op ravnený zm uvne nakl
uveden e V p redch ádzajÚ cej vete ukázalo ako nepravdivé Je obd

tv.
Záverečné ustanovenia

1' Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
občianskeho zákonnĺka, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č' 27811993 Z' z, o správe majetku štátu
v znení neskorŠĺch predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2' Zmluva nadobúda platnost' dňom jej odsúhlasenia Ministerstvom financiĺ Slovenskej republiky a účinnosť dňom
nasledujúcim po dnijejzverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú moŽné len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán'
4'Zmluvajevyhotovenáv3rovnopisoch,zktorých1rovnopisobdrŽí darca, 1rovnopisobdarovanýa1rovnopis

Ministerstvo financiĺ Sĺovenskej republiky'
5. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si zmluvu prečĺtali, jej obsahu porozumeli, Že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne

nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Zadarcu: Za ob,darovaného:

V Bratislave,
dňa.,..',.,..'..

2 t -ĺ,3-20?2 V Turzovke ,

dňa 09'02'2022

tu1[,$T0 ruiu,O\/KA

023 54
7

PhDr' Ľudmila lvančíková, PhD JUDr' Ľu

generálna riaditel'ka sekcie sociálnych štatistĺk
a demografie na základe poverenia

č, 1 0230-39 44 12021, 3217 812021 zo d ňa 09.1 1 .2021

p rimátor
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Ministersfuo Íinancií Slovenskej republiky podl'a $ 'l1 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č.27811993 Z. z. o správe majetku štátu v znenĺ neskoršĺch predpisov vo funkcii zrĺadóvate'i'a

súhlasí

s bezodplatným prevodom hnutel'ného^majetku štátu, špecifikovaného v článku ll' bod 1. darovacej
zmluvy č. ZML-3_6312021-230, z vlastnĺctva Slovenskej republiky, správy Štatistĺckeho úradu Slovenskej
republiky, Lamačská cesta č. 3/c, 840 05 Bľatislava, lČo 00 rca lf.ĺ, do výlučnéno vlastníctva obce Tuzovkal
Stred 178, 023 54 Tuzovka, lČo 00 314 331.

V Bratislave dňa 04.1 1'2022
K spisu čĺslo: MF/1 75 11 l 412022-821

ľ
JUDr. Branislav Pokoľný

riaditel'

odboru majetkovoprávneho
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