653/2011
DAROVACIA ZMLUVA
č.HZUB - 882/2011	
								
uzatvorená podľa ustanovenia § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade s ustanovením § 11 odst. 7   zákona NR  SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov


Zmluvné strany :

Darca :	             	 Slovenská republika
    	 Hasičský a záchranný útvar 
    	 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
		               	 Radlinského č. 6
    	 811 07 Bratislava 1
		
Zastúpený :               	plk. JUDr. Alexander Nejedlý 
veliteľ 
Hasičského a záchranného útvaru 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bankové spojenie :    	Štátna pokladňa
Číslo účtu :		      	7000244672/8180  
IČO :			      	30798701

(ďalej len darca)
a


Obdarovaný:                     Obec Dubová 
 		                      Hlavná 39 
	900 90  Dubová


Zastúpený :	     		Ľudovít Ružička
  				starosta 

Bankové spojenie :    	Všeobecná úverová banka a.s
Číslo účtu :                 	6620-112/0200
IČO : 		      		304735
DIČ:				2020662083



ako právnická osoba na základe ustanovenia § 1 odst. 1 zákona Slovenskej Národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(ďalej len obdarovaný)






                                                                   Čl. 1
Predmet  zmluvy
	
	Predmetom darovania je hnuteľný majetok štátu Autobus KAROSA LC-735.20. Majetok štátu je špecifikovaný nasledovne: 


          
Druh vozidla :					Autobus 
Typ vozidla :                   				KAROSA LC-735.20
Výrobné číslo podvozku /VIN/ :			17824
Výrobné číslo motora :				H233070250
           Farba :			         	 		červeno-biela
Rok výroby :			 			1987
Nadobúdacia cena vozidla:			15 597,72 € 		   
	Hodnota vozidla po odpise k 31.08.2010:	0,00 €



Čl.2
Podmienky darovania



	Darca bezodplatne prenecháva   obdarovanému   predmet   darovania   špecifikovaný      v článku 1,  tejto zmluvy a obdarovaný dar s vďakou prijíma.


	Darca daruje predmet daru bezplatne.


	Darca vyhlasuje, že obdarovaného oboznámil so stavom predmetu darovania.


	Uvedený   dar   je   určený   na  zabezpečenie plnenia úloh preneseného výkonu štátnej správy obce podľa zákona č.416/2001 a v súlade s ustanovením    § 11 ods. 7  písm. b) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.


	Darca si vyhradzuje právo kontroly, že poskytnutý dar bol použitý na dohodnutý účel. V prípade porušenia  zmluvy   v  účele  použitia  obdarovaný  vráti tento dar darcovi na vlastné náklady a v stave, v akom ho prevzal (neporušený).



	Na predmete daru neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená, práva tretích osôb ani iné povinnosti.



	Obdarovaný   nadobudne   vlastnícke právo k predmetu daru jeho fyzickým prevzatím, na základe preberacieho protokolu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.








                                                              Čl. 3
Záverečné ustanovenia


	Táto zmluva sa vyhotovuje v šiestich exemplároch, z ktorých tri sú určené pre darcu, dva pre obdarovaného a jeden pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.



	Vzťahy   touto   zmluvou   neupravené, sa riadia Občianskym zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.



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



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



	Táto     zmluva   nadobúda   platnosť až po udelení písomného  súhlasu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.



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







Bratislava                                                           Dubová 


22.8.2011						24.8.2011
 dňa :............................                             	dňa:...........................................
     
                                                             


Darca:							    Obdarovaný:	

Podpísané v.r.						pospísané v.r.

__________________________________	   ________________________
          plk. JUDr. Alexander Nejedlý                                  Ľudovít Ružička
                            veliteľ 						starosta
        Hasičského a záchranného útvaru 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy              

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením §11 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a opatrením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č.381/2003 o úprave dispozičných oprávnení správcom majetku štátu v zriaďovacej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 




udeľuje – súhlas s touto zmluvou.




							Podpísané sekcia ekonomiky MV SR


V Bratislave 							________________________       
	21.11.2011						pečiatka a podpis zriaďovateľa 


































