DAROVACIA ZMLUVA
o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
uzatvorená podľa zákona č. 2 7 8 /1 9 9 3 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov, a podľa § 628 a nasl. zákona č. 4 0 /1 9 6 4 Zb. Občiansky zákonník
(ďalej len „zmluva")

Zmluvné strany
Darca:
Názov:
Národné športové centrum
Sídlo:
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
IČO:
30853923
právna forma: Príspevková organizácia
Konajúca prostredníctvom : Mgr. Boris Čavajda - riaditeľ
(ďalej aj/len „Darca")

Obdarovaný:
Názov:
Sídlo:
IČO:

Mesto Turany

Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
000316962
Vmene ktorej koná: Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta
(ďalej aj/len „Obdarovaný")

a

Správca:
Názov:
Sídlo:
IČO:
V mene ktorej

Základná škola

Komenského 10, 038 53 Turany
37811983
koná: Mgr. Melánia Klučiarovská, riaditeľka školy

(ďalej aj/len „Správca")

Preambula
Darca je príspevkovou organizáciou, ktorá je účastníkom Projektu Výstavby, modernizácie
a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu (ďalej len „Projekt") v zmysle
Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 353 zo dňa 27. júla 2017 (ďalej len „Uznesenie"),'na
základe ktorého bola v zmysle bodu B.8. Uznesenia Ministrovi školstva, vedy a výskumu uložená
povinnosť poskytnúť finančné prostriedky na rekonštrukciu telocviční na základných a
stredných školách a na ich vybavenie športovým náradím a náčiním.
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Článok I
Predmet zmluvy
1.

Darca je správcom hnuteľného majetku štátu - športového náradia a náčinia špecifikovaného v
ods. 2 tohto článku, ktoré daruje Obdarovanému za podm ienok uvedených v tejto zmluve.

2.

Hnuteľný m ajetok štátu, ktorý je predm etom tejto zmluvy (ďalej len „dar"), je nasledovný:
Žinenka (200 x 100 x 7)
6 ks
Švédska debna
1 ks
Švédska lavička
1 ks
Gymnastická tyč
10 ks
TRX
4 ks
Slideboard
3 ks
Bosú balí
2 ks
Fitlopta
4 ks
Fitlopta
2 ks
Hrazda na rebriny
3 ks
Futbalová lopta
4 ks
Volejbalová lopta
4 ks
Basketbalová lopta
4 ks
Hádzanárska lopta
4 ks
Volejbalová sieť
1 ks
Sieť na lopty
3 ks
Kompresor
1 ks
Dodgebal lopta (vybíjaná)
2 ks
Frisbe (sada 4 ks)
4 ks
Rozlišovačky
30 ks
Štafetové kolíky (sada 8 ks)
1 ks
Atletické prekážky
4 ks
Štartovacie bloky
4 ks
Frekvenčný rebrík
2 ks
Vytyčovacie méty
2 ks
Digitálna váha
1 ks
Meracie pásmo (100 m)
2 ks
Stopky
2 ks
Časová tabuľa
1 ks
Merač výšky výskoku
1 ks
Slackline
1 ks
Lano na preťahovanie 20 m
2 ks
Švihadlo
10 ks
Trampolína 300 cm
1 ks
Lekárnička
1 ks
Štartovacie čísla (sada)
1 ks
Zvukové zariadenie
1 ks

Článok II
Podmienky darovania
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Darca v súlade s § 11, ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov touto zmluvou bezodplatne prevádza na
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Obdarovaného vlastnícke právo k predm etu daru a v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti
Obdarovaného dar nadobúda do správy Správca.
2.

Správca je účastníkom vzdelávania mládeže v rámci Projektu, ktorý slúži na podporu rozvoja
športu v zmysle Uznesenia. Dar bude slúžiť prim árne pre potreby účastníka vzdelávania, t. j.
Správcu počas trvania Projektu, ako i po ukončení Projektu na výkon práce Správcu súvisiacej
s Projektom. Dar bude zároveň podporovať multiplikačný efekt realizácie národného Projektu.

3.

Darca po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy protokolárne odovzdá dar uvedený včl. I ods. 2
tejto zmluvy Správcovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí daru.

4.

Obdarovaný prehlasuje, že so stavom daru ku dňu darovania výslovne súhlasí, nemá voči nemu
výhrady a tento dar prijíma.

5.

Obdarovaný prehlasuje, že dar bude prostredníctvom Správcu využívať výlučne za účelom
plnenia úloh Správcu v rámci realizácie Projektu alebo v súvislosti s ním a to v nadväznosti na
ciele Projektu.

6.

Správca prehlasuje, že bude dar užívať a spravovať v súlade s touto zmluvou.

7.

Náklady spojené s užívaním daru hradí Obdarovaný.

Článok III
Nadobudnutie vlastníctva k daru
1.

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.

2.

Vlastnícke právo k daru nadobudne Obdarovaný ku dňu účinnosti tejto zmluvy.

3.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo súhlas
s bezodplatným prevodom majetku štátu - darom, a to listom č. 2018/7313:3-60B0 zo dňa 15. 5.
2018.

Článok IV
Vrátenie daru
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Darca je oprávnený požadovať vrátenie daru od Obdarovaného,
v prípade, ak Správca zneužije dar v rozpore s touto zmluvou a cieľom Projektu.

2.

Obdarovaný je povinný dar vrátiť do 10 dní, odo dňa kedy mu Darca písom ne 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 predm ete daru vznikli zavinením Obdarovaného, Správcu alebo zavinením
tretích osôb.

3.

Až do času vrátenia daru podľa ods. 2 tohto článku, je Správca zodpovedný za to, že dar bude
využívaný výlučne za účelom plnenia úloh Správcu v rámci realizácie Projektu alebo v súvislosti
s ním a to v nadväznosti na ciele Projektu. V nadväznosti na ods. 2 tohto článku sa Obdarovaný
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zaväzuje dar vrátiť Darcovi v stave, v akom ho Správca prevzal, s prihliadnutím na obvyklé
opotrebenie.
4.

V prípade poškodenia alebo zničenia daru, ktorý je Obdarovaný povinný vrátiť Darcovi podľa
ods. 2 tohto článku, je Obdarovaný povinný Darcovi vyplatiť finančný ekvivalent hodnoty daru,
ako novej veci.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1.

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 zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a touto zmluvou ako
celkom.

2.

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa spravujú
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov.

3.

Túto zmluvu je možné meniť len formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré budú
podpísané zmluvnými stranami.

4.

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

5.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranam i a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.

6.

Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých Darca obdrží 2 vyhotovenia, a Obdarovaný
a Správca obdržia po jednom vyhotovení.

7.

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že túto
podpísali bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú k nej svoje podpisy.

V Bratislave, dňa

ý7 3 • f - Č& f ^

M esto T u ran y
Ing. Miroslav Blahušiak
Ohdarnvanv

•T'

Základná škola t;
Mgr./Melánia
./Mi
Klučiarovská
Správca
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