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DAROVACIA ZMLUVA
č. p.: KRHZ-BB-VO-407-084/2022

uzatvorená podľa ustanovení § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 7 písm. b) 
zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Darca: Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zastúpený: plk. Ing. Pavol Mikulášek, prezident Hasičského a záchranného zboru, na
základe plnomocenstva č. p.: SL-OPS-2021/001914-064 zo dňa 07.04.2021

ICO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
SWIFT:
IB AN :

(ďalej len „darca“)

Obdarovaný:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
IBAN:

00151866 
2020571520 
Štátna pokladnica 
7000180023/8180 
SPSRSKBA
SK78 8180 0000 0070 0018 0023

Obec Stožok
Stožok č. 47, 962 12 Detva
Bc. Darina Petrincová, starostka obce
00320293
2021318750
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK62 0900 0000 0000 7164 4348

(ďalej len „obdarovaný“)

(ďalej spoločne spolu ako „zmluvné strany“ alebo samostatne ako „zmluvná strana“)

Článok L
Predmet darovacej zmluvy

1. Darca týmto bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo 
vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej 
len „dar“) špecifikovaných nasledovne:

Číslo IM 
Názov IM:
Druh vozidla:
Značka:
Obchodný názov:
Typ:
Výrobné číslo podvozku (VIN):

134583-100,101
protipovodňový vozík - súprava 
príves nákladný 
KOVOFLEX 
KF-T-2
K2/03H/1000TB 
U5DK20000F1000453



REC: B 52580
Farba: červená
Rok výroby: 2015
Nákupná cena (vrátane doplnkov): 14 359,00 €
Hodnota IM po odpise hmotného 
majetku k 31.03.2022: 0,00 €

a obdarovaný vyhlasuje, že dar prijíma.

Článok II.
Podmienky darovania

1. Obdarovaný vyhlasuje, že je oboznámený so stavom daru.

2. Uvedený dar bude obdarovaný využívať v súlade s § 11 ods. 7 písm. b) zákona NR SR 
č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov na plnenie úloh 
preneseného výkonu štátnej správy a na plnenie úloh samosprávy najmä na plnenie 
úloh hasičskej jednotky, pri ochrane životov, zdravia, majetku a životného prostredia, 
pri ochrane pred požiarmi a živelnými pohromami, v krízových sitiiáciách, pri 
mimoriadnych udalostiach, na pomoc v tiesni a pri riešení ďalších situácií v katastri 
obce.

3. Obdarovaný sa zaväzuje strpieť kontrolu darcu za účelom zistenia, či prenechaný dar 
bol použitý na dohodnutý účel podľa bodu 2. tohto článku,

4. Obdarovaný sa zaväzuje informovať darcu o spôsobe využitia daru raz ročne a to po 
dobu troch rokov.
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5. V prípade použitia daru na iný ako dohodnutý účel podľa bodu 2. tohto článku je 
obdarovaný povinný na vlastné náklady a v stave, v akom ho prevzal (neporušený) dar 
darcovi vrátiť.

6. Darca prehlasuje, že na dare neviaznu žiadne ťarchy ani iné majetkové práva, ktoré by 
obdarovanému bránili v riadnom užívaní daru.
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7. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k daru jeho prevzatím, na základe písomného 
protokolu o odovzdaní a prevzatí daru najskôr však po nadobudnutí účinnosti tejto 
zmluvy.

8. Miestom odovzdania a prevzatia daru je Krajské riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Banskej Bystrici.

9. Dopravu daru z miesta odovzdania a prevzatia daru podľa bodu 8. tohto článku 
zabezpečí obdarovaný na vlastné náklady.
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t.
JUDr. Branislav Pokorný 

riaditef
odboru majetkovoprávneho
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Protokol

z fyzického odovzdania a prevzatia hnuteľného majetku

Na základe darovacej zmluvy č. p. KRHZ-BB-VO-407-084/2022 uzatvorenej podľa 
ustanovem' § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka a § 11 ods. 7 písm. b) zákona NR SR č. 
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v žnem' neskorších predpisov bolo dňa
................................vykonané odovzdanie a prevzatie nasledovného darovaného hnuteľného
majetku:

r
1. Údaje o zástupcoch za darcu a obdarovaného

Darca: Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici 
Zástupca darcu: plk. Ing. Dušan Hancko
Funkcia: riaditeľ________
Obdarovaný: Obec Stožok 
Zástupca obdarovaného: Bc. Darina Petrincová 
Funkcia: starostka obce

2. Údaje o hnuteľnom majetku

Číslo IM: 134583-100,101 REC: B 52580
Druh vozidla: príves nákladný Rok výroby: 2015
Typ vozidla: KOVOFLEX KF-T-2 K2/03H/1000TB Farba vozidla: červená
Výrobné číslo podvozku (VIN): U5DK20000F1000453
Nákupná cena vozidla: 14 359,00 €
Hodnota vozidla po odpise hmotného majetku k 31.03.2022: 0,00 €

3. Dokumentácia a príslušenstvo

Dokumentácia:

Príslušenstvo: zoznam technickej výbavy v prílohe

ipplk. log. Iveta Koracfvá



ZOZNAM TECHNICKEJ VYBAVY

Označenie Množstvo Výrobné číslo
Transportný prostriedok súpravy 
s dokumentáciou 1 ks U5DK20000F1000453

Ľavá strana
1 Motorové kalové čerpadlo Iks 2015/09/122
2 Elektrocentrála Iks 3379-15
3 Plávajúce čerpadlo Iks 15080981
4 Kovová krhla na vodu Iks
5 Kovové vedro Iks
6 Nasávací kôš Iks
7 Redukcia k protipovodňovej zábrane Iks
8 Kľúč na spojky 2ks
9 Ventilové lano 20m Iks
10 Záchytné lano s karabínou Iks

11
Hadica pre výfukové plyny 1,5m k 
elektrocentrále Iks

12 Kľúč na koleso 19 Iks
13 Redukcia z 13-pólovej na 7-pólovú zásuvku Iks
14 Ťažné oko DIN40 Iks
15 Zámok upínacej hlavice s 2ks kľúčami Iks
16 Matica Ml2 2ks
17 Pomocná doťahovacia tyč zubových spojok Iks
18 Tlaková hadica 5ks

Pravá strana
19 Elektrické ponorné kalové čerpadlo Iks 2015/06/422K
20 Plastový kanister na PHM, 201 Iks
21 Prenosná protipovodňová zábrana 4ks

22
22a

Príslušenstvo k protipovodňovej zábrane, je 
súčasť balenia zábrany:
Sada na opravu protipovodňovej zábrany 4ks

22b Upínacie pásy k protipovodňovej zábrane 8ks
23 Predlžovací vodič na prenosnom navijaku 400V Iks
24 Predlžovací vodič na prenosnom navijaku 230V Iks
25 LED lampa so stojanom Iks
26 Zložka s dokumentáciou Iks

Zadná strana
27 Nasávacie vedenie 3ks
28 Cestárska metla Iks
29 Stavebná lopata Iks
30 Vidly Iks
31 Hrable Iks
32 Búracia sekera Iks
33 Sekeromotyka Iks
34 Krompáč Iks
35 Uzemňovací kolík s 5m vodičom Iks




