
DAROVACIA  ZMLUVA  
 

uzavretá podľa ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a ust. § 11 ods. 7 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky   
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Darca:   Slovenská republika - Okresný súd Bratislava V 
Sídlo:   Prokofievova 6-12, 852 38 Bratislava 
IČO: 00510157  
DIČ:                                         2020798978 
číslo účtu IBAN:                       SK 
Štatutárny zástupca: JUDr. Dušan Srogončík, predseda súdu 
      
/ďalej len „darca“/  
                               

a 
 
Obdarovaný:    Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Správca:   DOM TRETIEHO VEKU 
Sídlo:                         Polereckého 2, 851 04 Bratislava 
IČO:   30842344 
DIČ:             2020914280 
Štatutárny zástupca: PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka 
                                                                             
/ďalej len „obdarovaný“/  
/ďalej spolu darca a obdarovaný len ako „zmluvné strany“/ 

Čl. I 
PREDMET  ZMLUVY 

 
1.1 Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich 

s darovaním prebytočného hnuteľného majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej 
republiky, v správe Okresného súdu Bratislava V, ktorým je osobné motorové vozidlo 
s príslušenstvom, špecifikované nasledovne: 

 
Druh vozidla:               osobný automobil 
Továrenská značka a model:             Škoda Octavia 1,9  
Evidenčné číslo:              BA789OE 
Rok výroby:               2006 
Farba:                čierna metalíza 
Palivo:                nafta 
Počet najazdených km k 01.10.2018:  148 527  km 
Obstarávacia cena  
vozidla:     22 578,13 Eur  
Obstarávacia cena príslušenstva:  1045,04 Eur 
Zostatková hodnota vozidla spolu 
s príslušenstvom k 01.10.2018:  0,00 Eur 
Príslušenstvo:  4 ks letných a 4 ks zimných pneumatík na 

diskoch 
 
/ďalej aj ako „predmet darovania“ alebo „dar“/. 
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1.2 Predmet darovania neslúži a ani v budúcnosti nebude slúžiť Okresnému súdu 
Bratislava V ako jeho správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo 
v súvislosti s ním, preto bol rozhodnutím číslo Spr. 3273/2018 zo dňa 04.07.2018 
vyhlásený za prebytočný hnuteľný majetok štátu podľa § 3 ods. 3 zákona Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“). 

 
Čl. II 

PODMIENKY  DAROVANIA 
 

2.1 Darca daruje, t. j. bezodplatne prenecháva obdarovanému dar a obdarovaný tento dar 
bez výhrad prijíma.  

 
2.2 Darca daruje obdarovanému dar v súlade s § 11 ods. 7 písm. a) zákona 

č. 278/1993 Z. z. na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci, 
humanitárnej starostlivosti, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt, vzdelávania a 
výchovy, ak preukázateľne počas najmenej jedného roka vykonáva tieto činnosti.  

 
2.3  Obdarovaný splnil podmienku preukázateľnosti vykonávania činností počas najmenej 

jedného roka tým, že predložil Výpis z Registra poskytovateľov sociálnych v súlade 
s ustanovením  § 11 ods. 7 písm. a) zákona č. 278/1993 Z. z. .  

 
2.4      Obdarovaný sa zaväzuje využívať dar výlučne na účely ustanovené  § 11 ods. 7 písm. a)      

zákona č. 278/1993 Z. z  , a to na: 
- pomoc pre seniorov pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v súlade 
s ustanovením § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov. 

 
2.5 Darca vyhlasuje, že k predmetu darovania sa neviažu žiadne dlhy a iné nesplnené 

povinnosti, ani práva tretích osôb. 
 
  
2.6 Obdarovaný vyhlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy dôkladne oboznámil s  

technickým stavom predmetu darovania a preberá  ho v takomto stave do svojho 
výlučného vlastníctva.   

 

 
Čl. III 

ODOVZDANIE DARU 
 

3.1 Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k daru jeho prevzatím, na základe 
písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí daru. Okamihom prevzatia prechádza na 
obdarovaného i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia  daru. 

 
 
3.2 Miestom odovzdania a prevzatia predmetu darovania je sídlo darcu uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy. Lehota na odovzdanie a prevzatie predmetu darovania je do 10 
pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
3.3 Dopravu predmetu darovania, z miesta odovzdania a prevzatia podľa bodu 3.2 tohto 

čl. tejto zmluvy na miesto uloženia (do  garážových priestorov obdarovaného) si 
zabezpečí obdarovaný vlastnými silami a na vlastné náklady.  
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3.4 Obdarovaný znáša všetky náklady spojené so zabezpečením zmien v evidencii vozidiel 
a zápisom do evidencie vozidiel podľa osobitného predpisu. 

  
3.5 Obdarovaný uhradí v pokladni darcu obstarávacie náklady za pohonné hmoty 

nachádzajúce sa v predmete darovania v čase jeho prevzatia, v deň jeho prevzatia, a to 
v celkovej sume 71,28 Eur.  

 

 
Čl. IV 

 
 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 
4.1 Súvisiace práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa 

riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov“), zákona č. 278/1993 Z. z. a inými súvisiacimi právnymi predpismi 
platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

 
4.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť len obojstranným písomným prejavom zmluvných 

strán vo forme vzostupne očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 

 
4.3 Zmluva podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán nadobúda 

platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstva spravodlivosti  Slovenskej republiky 
v zmysle § 11 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z.  

 
4.  Zmluva nadobúda  účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia  

v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení  s § 
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov.    

 
4.4 Zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 

originálu, z toho štyri (4) rovnopisy obdrží darca a dva (2) rovnopisy obdrží 
obdarovaný a jeden (1) rovnopis Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. 

 
4.5. 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 súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 
  V Bratislave dňa              V Bratislave  dňa  

                
 
Za darcu                                                                          Za obdarovaného 

 
               pečiatka                                                                                   pečiatka 

 
 
    JUDr. Dušan Srogončík                           PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH 
     predseda  okresného súdu                                                    riaditeľka 
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