
Príloha č. 4 k metodickému usmerneniu č. 40108/2013 

Vzor  

darovacej zmluvy, v ktorej je obdarovaným obec alebo samosprávny kraj 

Číslo zmluvy:  .......................... 

Darovacia zmluva 

uzatvorená podľa § 11 ods.7   zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov a § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Darca : Slovenská republika 

 .....................  (uviesť subjekt darcu) 

Sídlo: 

V zastúpení: 

IČO: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

a 

Obdarovaný: 

 ...........................  (uviesť názov obce alebo samosprávneho kraja) 

Sídlo: 

V zastúpení: IČO: DIČ: 

IČDPH: Bankové 

spojenie: Číslo účtu: 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  .....................  súdu pod č. .  ...........  zo 

dňa  ...........  

uzatvárajú túto darovaciu zmluvu (ďalej len „zmluva“): 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

1.   Predmetom zmluvy je darovanie hnuteľného majetku štátu v správe  ...............    (uviesť    

celý názov darcu), a to: osobné motorové vozidlo
1)

  

                                                      

1
 Uvedie sa, aký hnuteľný majetok je predmetom darovania. 

 



       (špecifikovať v súlade s rozhodnutím o prebytočnosti) 

2.   Predmetom darovania podľa tejto zmluvy je hnuteľný prebytočný 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. .......... z  .................  bol vyhlásený za 

       prebytočný majetok (ďalej len „dar“). 

3. Darca prenecháva obdarovanému dar bezodplatne a obdarovaný tento dar prijíma, a bude 

ho využívať na účely, ktoré sú v súlade s § 11 ods. 7 písm. b) zákona č. 278/1993 Z.z. 

o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

Článok 2  

   Účel darovania 

1.     Obdarovaný sa zaväzuje využívať dar na zabezpečenie výkonu   samosprávy a na plnenie 

        Úloh   preneseného   výkonu  štátnej   správy   v    zariadeniach     obce
2)

   .............(uviesť                 

zriaďovateľskú obec alebo samosprávny kraj.) 

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

 

 

Článok 3  

   Nadobudnutie vlastníckeho práva a správy 

1. Obdarovaný pozná a preberá dar v takom stave, v akom sa nachádza ku dňu účinnosti 

zmluvy. Zoznam príslušenstva a ostatných údajov o vozidle je uvedený v protokole o 

odovzdaní a prevzatí, ktorý po jeho podpísaní sa stane súčasťou zmluvy. 

2. Prevzatím daru sa tento nadobúda do vlastníctva obdarovaného. Týmto okamihom 

prechádza na obdarovaného i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia 

daru. 

3. Fyzické odovzdanie a prevzatie daru sa uskutoční do 10 dní po nadobudnutí platnosti tejto 

zmluvy, a to formou odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu podpísaného 

oprávneným zástupcom darcu a oprávneným zástupcom obdarovaného. 

 

Článok 4  

Záverečné ustanovenia 

1. Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne vzťahy 

ustanoveniami zákona o správe majetku štátu, Občianskym zákonníkom a inými 

súvisiacimi právnymi predpismi. 

                                                      
2
 Ak ide o samosprávny kraj, uvedie sa „samosprávneho kraja“   namiesto „obce“ 

 



2.  Darca   vyhlasuje, že na dare, ktorý je predmetom darovania podľa tejto zmluvy, neviaznu 

žiadne dlhy, vecné bremena ani iné nesplnené povinnosti. 

 

3. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu Ministerstvom práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky a  účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri obdrží darca a dva 

      obdarovaný. 

6. 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. 

Za darcu      Za obdarovaného 

 

V ........................... dňa ...................   V ........................... dňa ................... 

.........................................  (podpis)   .........................................  (podpis) 

(uviesť meno a funkciu)    (uviesť meno a funkciu) 

 

 



 


