
Darovacia zmluva
uzavretá podl'a § 11 ods.7 písm. b)zákona Národnej rady Slovenskej republiky é.27811993Z.z.

o správe maieixu štátu v znení neskorších predpisov a § 628 a nas!. Občianskeho zákonníka
(d'alej len ,,Zmluva")

čislo u darcu: ZML-3-63/2021-230
číslo u obdarovaného: 4612022

Zmluvné strany

1 Darca: Slovenská republika - ŠtatistickY úrad Slovenskej republiky

Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45

001 661 97
2020830218

sídlo:
tČo:
DlČ:
konajúci: PhDr. Ludmila lvančíková, PhD,,

generálna riaditel'ka sekcie sociálnych štatistik a demografie,

ňa základe poverenia č, 1 0230-39 4412021 , 3217812021 zo dňa 09J1 .2021

(d'alej len ,,darca")

2. Obdarovaný: Obec/Mesto/Mestská časť Hostie

Y řH ffi;,,
Z otČ: 2021037876|t Xonajúci: starosta Mgr. Peter Štepianský

l (d'alej len ,,obdarovaný")

l,uzatváraiútúto darovaciu zmluvu, ktorou sa bezodplatne prevádza vlastníctvo hnutel'ného majetku Štátu v sPráve

l orou .ío vlastníctva obdarovaného na základe uvedených všeobecne záuázných právnych predpisov

I a nasledovných dohodnutých podmienok.

|, x.

|, Predmet zmluvy

l1, predmetom zmluvy je darovanie prebytočného hnutel'ného majetku štálu a to: tabletový poČitaČ Samsung GalaxY'l 
t^aA10,1. mooetóúo č. SM-T51'5NZkDXSK, technické parametre: 4G LTE (Cat.6),64bitOcta Core Processor,

l zss.+ mm (10,1,,) WUXGA TFT, 8Mp AF + SMp, zGB (RAM) + 32GB (ROM) Memory, 6.150mAh Battery, Dolby

Z ntro, ,ouňd effóct, obstarávacia hodnota 304,80 EUR/ks, v počte 1 ks (d'alej len ,,Predmet darovania"),

\z, o^rr^daruje a obdarovaný prijima uvedený predmet darovania, ktoný bude využívať na PotrebY materiálno-

_ technickéhó zabezpečenia obdarovaného a organizáciív zriad'ovatel'skej pÓsobnosti obdarovaného.

3, predmet darovania bol Rozhodnutím o prebytočnosti majetku štátu č. 10230-394412021,3216912021 zo dňa

04.11.2021vyhlásený za prebytočný, nakol'ko darcovi neslúži a ani v budúcnosti nebude slÚŽiť na Plnenie Úloh

v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním,

lll.
Podmienky darovania

1, Darca touto zmluvou prevádza predmet darovania z vlastníctva darcu do vlastníctva obdarovaného, ktoný

nadobúda predmet darovania do svojho vlastníctva jeho prevzatím,

2. Darcadaruje predmet darovania v užívaniaschopnom stave, ktorý zodpovedá dobe jeho uŽÍvania.

3. Obdarovaný vyhlasu je, že pozná 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 uskutoční do 30 pracovných dní po nadobudnutí ÚČinnosti tejto zmluvY,

aio formou pisomného odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu s uvedenim presného výrobného ČÍsla daru,

ktorý podpišu oprávnení zástupcovia zmluvných strán, Darca je povinný v deň odovzdania Predmetu darovania

odovzdať obdarovanému aj všetky doklady potrebné na riadne užívanie predmetu darovania.

5. Darca prehlasuje, že na [redmete darovania neviaznu žiadne dlhy, ťarchy, ani iné Právne Povinnosti, Darca

prehlasuje, že predmet darovania je jeho výlučným vlastnictvom a je s ním oprávnený zmluvne nakladať.



lprip.O., že by sa vyhlásenie darcu uvedené v predchádzajúcej vete ukázalo ako nepravdivé, je obdarovaný

oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy,

lV.
záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia prislušnými ustanoveniami
Obcianskeho zákonníka, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 27811993 Z. z, o správe majetku štátu

v znení neskoršich predpisov a inými všeobecne záváznými právnymi predpismi.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej odsúhlasenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky a účinnosť dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

Zmluvajevyhotovenáv3rovnopisoch,zktorýchlrovnopisobdrží darca, 1rovnopisobdarovanýalrovnopis
Ministerstvo financii Slovenskej republiky.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú,

Ý
Za darcu:

0 2 -03- 2t)?2
V Bratislave,
dňa

PhDr. ludmila lvančíková, PhD,

g eneráln a riaditel'ka sekcie sociáldych štati§tr n

a demografie na základe poverenia

č, 1 0230-394 4 12021, 3217 Bl202] zo d ňa 09.1 1,2021

\:_

-:

za obdarovaného:

V Hostí
dňa08,02.2022

Mgr, Peter Štep,

starosta obce
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Ministerstvo financ S:,:,s<e1 repubIiky podl'a § 11 ods.7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

: 278 1993 Z, z, o spra,le * z ?,.í . š:::l v zneni neskoršich predpisov vo funkcii zriad'ovatel'a

súhlasí

.:=::Jplatnyn-:,.,:,::*--_.:'-3,1majetkuštátu,špecifikovanéhovčlánkull.bodl.darovacejzmluvyč.ZML-'.-.:2:2'-23. : .::.-::,= S:,:rskej republiky, správy Statistického úradu Slovenskej republiky, Lamačská

.=.:: j: :]_.: =,=..=,= ]]J0 166197,dovýlučnéhovlastnictvaobceHostie,sosídlomobecnéhoúradu
--.-:, ]:, -- --:-: :- ]J307980.
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