
DAROVACIA ZMLUVA č. 2015/814-HM
uzatvorená podľa § 11 ods. 7 zákona Č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisova

podl'a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY: .;01 Icka Š

DARCA:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku

, "lov je. p "O~Y:--------------~---Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Zastúpený: Ing. Jozef DROZD
generálny riaditel' sekcie majetku a infraštruktúry - národný riaditel' pre
infraštruktúru MO SR na základe plnomocenstva ministra obrany SR
Č. KaMO-9-69/20 14 zo dňa l. apríla 2014

IČO:
Bankové spojenie:

30845572
Štátna Pokladnica, Č. ú. 7000171135/8180
IBAN: SK768180 0000 0070 00171135

Vybavuje: Elena Nováková, tel.: 0960/317650

(ďalej len" Darca ")

OBDAROVANÝ: ŽILINSKÝ SAMOSPRÁ VNY KRAJ

Sídlo:
Zastúpený:

Komenského 48, O II 09 Žilina
Ing. Juraj BLANÁR
Predseda
37808427IČO:

SPRÁVCA
OBDAROVANÉHO: STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Sídlo: Hlboká cesta Č. 23

010 Ol Žilina
Mgr. Daniela PECLEROV Á
riaditel'ka Strednej zdravotníckej školy
00607061

Zastúpený:

IČO

Vybavuje: Mgr. Daniela Peclerová tel.č.:041/7244158

(ďalej len" Obdarovaný ")

uzatvárajú túto Darovaeiu zmluvu:
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Článok l.
Predmet darovania

1. Predmetom zmluvy je darovanie hnutel'ného prebytočného majetku štátu v správe Ministerstva
obrany Slovenskej republiky (ďalej len "MO SR"), špecifikovaný v tabul'ke (ďalej len "dar").

s: ~~ Obstarávacia cena(1) s: '"3 0.0 vEUR ~.~Por. Vojenské číslo 0>' ::s o '"Názov materiálu <..... o g"<
č. materiálu (1) ~. o. '<, o> (1)

o. .., ()<
::s <' 2 a jednotk. spolu c v)'o o _0- o;;;. g'<
o>

l 2 3 4 5 6 7 8 9

3 OBV ÄZ VRECKOVÝ 0516010300071 ks 245 1999 8,93 2 187,85
4 OBV ÄZ VRECKOVÝ 0516010300071 ks 310 2000 8,93 2768,30 <
5 OBV ÄZ VRECKOVÝ 0516010300071 ks 16 2001 8,93 142,88 c--
6 OBV ÄZ VRECKOVÝ ANTIMIKROBIÁLNY 0516010393095 ks 265 2000 9,03 2392,95 VJ

Ul
Ul

7 OBV ÄZ VRECKOVÝ ANTIMIKROBIÁLNY 0516010393095 ks 335 1999 9,03 3025,05 ;;O
c

SUPR. B-3 OBV MATER.NESTERIL N'o
8 KARTÓN 0516000310006 SUP 50 104,88 5244,00 3o-

9 SÚPR. B-4 POHOTOV OBV MATER.NA POP 0516000690010
(ll

SUP 10 665,99 6659,90 ..•
o

SÚPRA VA B-2 DLAHY
;o;-

10 0516050200083 SUP 100 65,96 6596,00
11 SÚPR. B-1 OBV MATER. STERIL KARTÓN 0516050110029 SUP 23 290,46 6680,58

Celková suma spolu 35697,51

2. Predmetom darovania podl'a tejto zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok, ktorý neslúži a ani
v budúcnosti nebude slúžiť darcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo
v súvislosti s ním, a rozhodnutím darcu č. SEMaI-34-22/2014 zo dňa 3. septembra 2014 bol
prehlásený za prebytočný majetok.

3. Obstarávacia cena daru je 35697,51 EUR (slovom: tridsaťpät'tisíc šesťstodeväťdesiatsedem eur
päťdesiat jedna centov).

4. Darca bezodplatne prenecháva dar špecifikovaný v bode l. obdarovanému.
5. Obdarovaný prijíma dar špecifikovaný v tabuľke v bode l. a zaväzuje sa dar využívať v súlade

s § II ods. 7 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
prepisov.

Článok II.
Účel darovania

1. Darca dobrovol'ne a bezplatne prenecháva do vlastníctva dar špecifikovaný v tabul'ke v bode LI.
obdarovanému Žilinskému samosprávnemu kraju ako zriaďovatel'ovi školy podl'a Zák. Č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisova do správy
správcu Strednej zdravotníckej školy v Žiline. Obdarovaný prijíma dar špecifikovaný v tabul'ke
v bode Ll. a správca sa zaväzuje dar využívať na zabezpečenie vzdelávania a odbornej prípravy
pre štúdium na stredných školách v rámci svojej zriaďovacej listiny.

2. Darca si vyhradzuje právo kontroly využívania daru na uvedené účely.

Článok III.
Nadobudnutie vlastníckeho práva a správy

1. Obdarovaný prehlasuje, že pozná stav daru a preberá ho v takom stave v akom stojí a leží ku dňu
účinnosti tejto zmluvy. Zoznam príslušenstva a ostatných údajov o dare je uvedený v protokole
o odovzdaní a prevzatí, ktorý po jeho podpísaní sa stane súčasťou zmluvy.

2. Predmet zmluvy darca odovzdá obdarovanému po nadobudnutí účinnosti darovacej zmluvy.
Obdarovaný je povinný prevziať hnutel'ný majetok v mieste uloženia najneskôr do 30 dní odo dňa
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. V prípade neprevzatia daru obdarovaným do 30 dní zmluva
stráca platnosť a zmluvným stranám nevyplývajú z nej žiadne práva ani povinnosti.

3. Obdarovaný prevezme dar v mieste jeho uloženia vo Vojenskom útvare 1355 Ružomberok (adr.:
VÚ 1355, ul. Gen. Miloša Vesela 21,034 Ol Ružomberok,; ~ 0960/504100- riaditel') a na vlastné
náklady zabezpečí jeho prepravu z miesta uloženia do miesta určenia. Termín odberu predmetu
zmluvy v mieste plnenia je obdarovaný povinný prerokovať s riaditeľom najmenej päť (5)
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pracovných dní pred jeho prevzatím. Obdarovaný potvrdí prevzatie predmetu zmluvy podpisom
preberacieho zápisu. Jeden výtlačok podpísaného preberacieho protokolu zašle výdajca bezodkladne
Agentúre správy majetku MO SR, Oddeleniu nakladania s hnuteľným majetkom, Za Kasárňou 3,
83247 Bratislava. Druhý výtlačok podpísaného preberacieho protokolu zašle výdajca bezodkladne
Agentúre správy majetku MO SR, Odboru správy hnuteľného majetku detašované pracovisko
Trenčín, Legionárska 5,911 01 Trenčín.

4. Vlastníctvo a správu daru nadobúda obdarovaný prevzatím daru. Týmto okamihom prechádza na
obdarovaného i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia daru.

5. Obdarovaný týmto splnomocňuje na prevzatie daru od darcu podľa tohto článku zmluvy, správcu.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa ňou založené právne vzťahy ustanoveniami
zákona o správe majetku štátu, Občianskym zákonníkom a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

2. Darca vyhlasuje, že na dare, ktorý je predmetom darovania podľa tejto zmluvy, neviaznu žiadne
dlhy, vecné bremená ani iné nesplnené povinnosti.

3. Darovacia zmluva je vyhotovená v siedmich (7) výtlačkoch, dva (2) výtlačky pre obdarovaného,
štyri (4) výtlačky pre darcu a jeden (1) výtlačok pre zriaďovateľa Ministerstvo fmancií Slovenskej
republiky.

4. Darovacia zmluva je platná dňom jej odsúhlasenia zriaďovateľom - Ministerstvom financií SR
a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v mení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv vedenom na
Úrade vlády Slovenskej republiky na internete.

6. Obdarovaný súhlasí so zverejnením darovacej zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej forme

a obsahu, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, a na znak toho ju vlastnoručne
podpisujú.

L1f.3, tof,

Darca:

Mgr. Daniela PECLEROV Á
riaditeľka školy
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