
DAROVACIA ZMLUVA

0 prevode vlastnictva hnuteľného majetku

uzatvorená podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov, §9a ods. 8 pism. d) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších

územných celkov v znení neskorších predpisov a čl. 12 ods. 1 písm. c), čl. 13 ods. 2

Zásad hospodárenia s majetkom Trenčianskeho samosprávneho kraja v platnom

znem

(ďalej len ,,zmlu_va“)

Darca: Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Zastúpený: Ing. Jaroslav Baška - predseda

IČO: 36 126 624
DIČ: 2021613275
IČ pre DPH: nie je platiteľom DPH

Bankové spoj enie: Štátna pokladnica

IBAN : SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(d’alej aj/len ,,Darca“)

Obdarovaný: Obec Dubodiel

Sídlo: Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Zastúpený: starosta Mgr. Anton Prechádzka

IČO: 00311537
DIČ: 2021091457
IČ pre DPH: nie je platiteľom DPH

Bankové spoj enie: Prima banka a.s.

IBAN : SK20 5600 0000 0006 4691 3001

(d’alej aj/len „Obdarovaný“)

Preambula

Obdarovaný je orgán miestnej územnej samosprávy, ktorá v čase vyhláseného núdzového

stavu zdôvodu nepriaznivého vývoja šíriacej sa pandémie COVID-19, podľa čl. 5

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu V čase vojny, vojnového stavu,

výnimočného stavu a núdzového stavu V znení neskorších predpisov, vyhláseného

V Zbierke zákonov pod č. 8/2021 Z. z. , plni Vládou Slovenskej republiky odporučené

opatrenie priebežného testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 na

svojom území.

Nakoľko Obdarovaný má na základe vyššie uvedeného odporúčania záujem

o zabezpečenie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 na svojom

území, sa Darca rozhodol darovať Obdarovanému vybrané osobné ochranné pracovné
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prostriedky, ktorých je vlastníkom a o ktorých touto zmluvou rozhoduje ako o trvalo

prebytočných pre súčasné potreby Darcu avzhľadom na epidemiologickú situáciu

aktuálne potrebné pre Obdarovaného..

 

 

 

 

  

Článok I
Predmet zmluvy

Darca je Vlastníkom hnuteľného majetku — osobných ochranných pracovných

prostriedkov:

Názov Počet ks Obstarávacia cena v Eur

jednotková Spolu

jednorazový ochranný oblek 16 4,56eur 72,96eur

respirátor FFP2 60 0,30eur 18,-eur

Rukavice latexové 200 7,3 8745eur/100ks 14,77 eur   
 

Uvedený hnuteľný majetok V bode 1. tohto článku je trvalo prebytočný pre Darcu a tento

maj etok daruje Darca Obdarovanému za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Zostatková cena je pre účely tejto zmluvy cenou obstarávacou.

Článok II
Podmienky darovania

Zmluvné strany sa dohodli, že Darca V súlade s Článkom 13 ods. 2 Zásad hospodárenia

s majetkom TSK V platnom znení touto zmluvou bezodplatne prevádza na Obdarovaného

vlastnícke právo k predmetu daru.

Darca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy protokolárne odovzdá dar uvedený v čl.

I ods. 1 tejto zmluvy Obdarovane'mu na základe protokolu o odovzdani a prevzati daru

Darca vyhlasuje, že obdarovaného oboznámil so stavom datovanej veci. Darca zároveň

vyhlasuje, že predmet darovania nemá žiadne faktické a právne vady a že na datovanej

veci neviaznu žiadne práva tretích osôb. Obdarovaný prehlasuje, že so stavom daru ku dňu

darovania výslovne súhlasí, nemá voči nemu výhrady a tento dar prijíma.

Obdarovaný prehlasuje, že dar bude využívať Výlučne za účelom plnenia

verejnoprospešných úloh uvádzaných V preambule zmluvy.

Obdarovaný prehlasuj e, že bude dar užívať a spravovat’ v súlade s touto zmluvou.
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Článok III
Nadobudnutie vlastníctva k daru

Darca prehlasuje, že dar nie je zaťažený žiadnymi ťarchami alebo právami tretích osôb,

vrátane nájomných práv, že ohľadom daru sa nevedú žiadne súdne spory, ani Výkon

rozhodnutia.

Obdarovaný nadobudne Vlastnícke právo k predmetu darovania so Všetkými právami

apovinnosťami až okamihom odovzdania predmetu darovania. Odovzdanie a prevzatie

predmetu darovania sú zmluvné strany povinné navzájom si písomne potvrdiť.

Článok IV
Vrátenie daru

Zmluvné strany sa dohodli, že Darca je oprávnený požadovať vrátenie daru od

Obdarovane'ho V prípade, ak Obdarovaný zneužije dar V rozpore s touto zmluvou.

Obdarovaný je povinný dar vrátiť do 10 dní odo dňa, kedy mu Darca písomne oznámi, že

požaduje vrátenie daru V nadväznosti na ods. 1 tohto článku; zmluvné strany následne

podpíšu protokol o vrátení daru. Pri vrátení daru podľa predchádzajúcej vety Obdarovaný

zodpovedá za Všetky škody, ktoré na predmete daru vznikli zavinením Obdarovaného

alebo zavinením tretích osôb.

V prípade poškodenia, neupotrebiteľnosti alebo zničenia daru, ktorý je Obdarovaný

povinný vrátit= Darcovi podľa ods. 2 tohto článku, je Obdarovaný povinný Darcovi

vyplatiť finančný ekvivalent hodnoty daru, ako novej veci.

Clánok V

Záverečné ustanovenia

Pokiaľ sa ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným či nevymožiteľným,

nebude to mať Vplyv na platnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymožiteľné ustanovenie novým

ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedat, úmyslu vyjadrenému pôvodným

ustanovením a touto zmluvou ako celkom.

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené V tejto zmluve, sa

spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Túto zmluvu je možné meniť len formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú

podpísané zmluvnými stranami.
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Táto zmluva a vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Všetkými zmluvnými stranami aúčinnosť

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia V súlade s príslušnými ustanoveniami

Občianskeho zákonníka.

Táto zmluva sa vyhotovuje v4 rovnopisoch, z ktorých Darca obdrží dve vyhotovenia

a Obdarovaný obdrží dve vyhotovenia.

Účastníci tejte zmluvy prehlasujú, že táto zmluva je prej aýom ich slobodnej a vážnej vôle,

že túto podpísali bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú knej svoje

podpisy.

i?]..

V Trenčíne, dňa ......................................

  
Trenčiansky samosprávny kraj Obec Dub/odiel

Ing. Jaroslav Baška starosta Mgr. Anton Prechádzka

darca obdarovaný
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