
Darovacia zmluva 
o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu / 

uzatvorená podľa § ll od . 7 zákona Národnej rady Slovenskej r epubliky 
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podl'a 

§ 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov 

Zmluvné trany: 

Darca: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Pribinova 2 
812 72 Bratislava 

zastúpené: Ing. Pavel Struhárik 
generáJny riaditeľ 
sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
na základe plnomocenstva č.p. KM-OPVA2-2010/000924 
zo dňa 23. Augusta 2010 

IČO: 00151866 
bankové spojenie: Štátna pokladnica SR 
číslo účtu: ŠP 7000180023/8180 

(ďalej len .,darca'') 

Obdaro\'an}: Mesto Zlaté Moravce 
ul. l. Mája 2 

a 

953 Ol Zlaté Moravce 

zastúpené: Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor 
mesta Zlaté Moravce 

IČO: 00308676 
bankové spojenie: VÚB a.s., 
čís lo účtu: 33422 162/0200 

(ďalej Jen .,obdarovaný"·; darca a obdarovaný spolu ďalej aj ako ,.zmluvné strany·') 



l 

/ 

Čl. l 

Darca je vlastníkom hnuteľného majetku - výpočtovej techniky v celkovej 
nadobúdacej cene 1.952,68 EUR. v zostatkovej hodnote k 31. 3. 2011 691,90 EUR. 

Názov Výrobné číslo Obstarávacia cena Zostatková hodnota 

za súpravu v EUR k 31.3.2011 v EUR 

Počítač LENOVO TC C3.2GHz/XPP LMZ3536 1.952,68 691,90 

Čítačka USB Kariet Lenovo GemP R07117218900050 

Monitor 17"LCD Lenovo L171 V6EB377 

Tlačiareň Laser HP U P2015d CNBW77K90T 

Kábel USB 2.0A-B 2m nenený l ks 

l. 2 Predmet darovania je pre darcu prebytočným majetkom, ktorý mu neslúži a ani 
v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti ani 
v súvislosti s ním. 

l. 3 Darca daruje uvedené hnuteľné veci obdarovanému, ktorý ich prijíma v stave, v akom 
sa nachádzajú ku dňu podpisu tejto zmluvy. 

Čl.II 

Obdarovaný bude predmetný hnuteľný majetok využívať na plnenie úloh 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík podľa L.ákona Národnej rady 

lovenskej republiky č . 154/ 1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 
a na zabezpečenie výkonu agendy hlásenia a evidencie pobytu občanov podľa zákona 
č. 253/t 998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov 

lovenskej republiky v neskorších predpisov. 

Čl. III 

Obdarovaný prehlasuje, že mu je známy fyzický stav darovaných vecí. Darca 
odovzdá a obdarovaný prevezme predmet darovania do 30 dní po udelení súhlasu 
Ministerstva financií lovenskej republiky s touto zmluvou. 

Čl . IV 

4. l Táto zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstvom financií 
lovenskej republiky a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Dňom 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nadobudne obdarovaný vlastnícke právo 
k predmetu darovania. 

4. 2 Zmluvné strany vyhlasujú. že táto zmluva obsahuje ich skutočnú. vážnu a slobodnú 
vôľu. že nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. a že si 
zmluvu prečítali.jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 



fáto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva dostane darca, 
dva obdarovaný ajeden rovnopis je určený pre Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky. 

'· 4 Ostatné zmluvné vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe 
majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č. 4011964 Zb. Občiansky 

zákonník v zneni neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi. 

Za darcu: 

V Bratislave dňa 

Za obdarovaného: 

V Zlatých Moravciach dňa 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
primátor 
mesta Zlaté Moravce 



Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo funkcii zriaďovatera podra § 11 ods. 7 zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 

súhlasí 

s bezodplatným prevodom hnuterného majetku štátu - počítač LENOVO TC C3.2GHz/XPP, výrobné číslo: 
LMZ3536, v obstarávacej cene za súpravu: 1.952,68 eur, v zostatkovej hodnote k 31 . 3. 2011 : 691 ,90 eur, 
čítačka USB Kariet Lenovo GemP, výrobné číslo: R07117218900050, monitor 17" LCD Lenovo L 171, výrobné 
číslo: V6EB377, tlačiareň Laser HP LJ P2015d, výrobné číslo: CNBW77K90T a kábel USB 2.0A-B 2m Tienený, 
1ks z vlastníctva Slovenskej republiky, správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, so sídlom: Pribinova 2, 
812 72 Bratislava, IČO: 00151866 do výlučného vlastníctva mesta Zlaté Moravce, zastúpeného Ing. Petrom 
Lednárom, CSc., primátorom mesta, IČO: 00308676. 

V Bratislave 30.08.2011 
K spisu číslo: MF/19984/40/2011-82 

f1 
JUDr. Branislav Pokorný 

riaditer 
odboru majetkovoprávneho 


