Darovacia zmluva
o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu
utvorená podľa § 11 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších právnych predpisov a podľa § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho
zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Darca:

Slovenská republika

Správca majetku štátu:
sídlo:
IČO:
zastúpený:

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1, Martin
36138517
Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka

a
Obdarovaný:
Sídlo:
IČO:
zastúpený:

Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
00322521
Ing. Anton Lamanec, starosta obce

Organizácia:

Obecná knižnica v Raslaviciach

(spolu aj ako „zmluvné strany“)

I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom darovacej zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe darcu počítačové zariadenia s nasledovnými špecifikáciami a výrobnými číslami (ďalej len
„predmet darovania“ alebo „dar“):
Drobný hmotný majetok
Nadob. hod. €

Zostat. hod. €

Rok
nadobudnutia

Výr. číslo TK

Výr. číslo monitora

TK+monitor+kl.+myš

586,44

0,00

2007

0717BE87C0

0703PE1120

270

TK+monitor+kl.+myš

586,44

0,00

2007

0717BE8854

0703PE0999

271

TK+monitor+kl.+myš

586,44

0,00

2007

0717BE884A

0703PE1103

272

TK+monitor+kl.+myš

586,44

0,00

2007

0717BE884D

0703PE1101

273

Tlačiareň IBM 1612

475,65

0,00

2007

620W8L9

274

UPS GE Match 1500

567,99

0,00

2007

15B10/0713A087

275

Switch SR 224

185,62

0,00

2007

REO20G304182

Inv. číslo

Názov

269

DHM spolu

3 575,02

Dlhodobý hmotný majetok
Inv. číslo

Názov

70028

Server I.-IBMx3655

Nadob. hod. €
4 291,40

Zostat. hod. €

Rok
nadobudnutia

0,00

2007

Výr. číslo
KDDTAPH

Dlhodobý nehmotný majetok
Inv. číslo

Názov

400023/59

Licencia RayMote
W*Admin.

Nadob. hod. €
218,71

Zostat. hod. €

Rok
nadobudnutia

Výr. číslo

2007

neuvedené

0,00

2. Predmetom darovacej zmluvy je aj bezodplatné postúpenie licencie k počítačovému
programu RayMote W*Admin, a to na používanie na účely, pre ktoré je tento počítačový
program určený (pre prevádzku konkurentných tenkých klientov), na jeho spracovanie,
adaptáciu alebo zaradenie do iného počítačového programu. Obdarovaný nie je oprávnený
používať tento počítačový program nad rámec udelenej licencie.
3. Predmetné počítačové vybavenie bolo doposiaľ na základe výpožičky využívané
obdarovaným v rámci projektu MK SR „Informatizácia knižníc SR“ ako bezplatný
verejný prístupový bod k internetu pre všetkých návštevníkov verejnej knižnice
obdarovaného na účely zlepšenia prístupu obyvateľstva k informáciám, vzdelávaniu a
digitálnemu obsahu, poskytnutia prístupu na internetové stránky orgánov štátnej
správy a samosprávy s možnosťou online komunikácie a zlepšenia podmienok pri
zavádzaní eGovermentu a zlepšenie prístupu obyvateľstva k nemu a na účely
zlepšenia podmienok prístupu občanov do Európskej knižnice, do Slovenskej knižnice
a digitálnej knižnice Memoria slovaca.
4. Predmet darovania je pre darcu prebytočným majetkom, ktorý mu neslúži a ani
v budúcnosti nebude slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti ani v súvislosti
s ním.

II.
Podmienky darovania
1. Darca daruje obdarovanému predmetný hnuteľný majetok v zmysle § 11 ods. 7 písm. a)
zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu za účelom vzdelávania a výchovy
a ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt v súlade so Štatútom Obecnej knižnice
v Raslaviciach zo dňa 19.12.2011, vydaným obcou Raslavice (v prílohe).
2. Obdarovaný vyhlasuje, že dar bude používať na dohodnutý účel podľa bodu 1 tohto
článku zmluvy.
3. Darca daruje uvedené hnuteľné veci obdarovanému, ktorý ich prijíma v stave, v akom sa
nachádzajú ku dňu podpisu tejto zmluvy. Obdarovaný prehlasuje, že mu je známy fyzický
stav darovaných vecí.
4. Dar sa nachádza vo fyzickej držbe obdarovaného na základe výpožičky ako je uvedené v
čl. I bod 3 tejto zmluvy. Vlastnícke právo k daru prechádza na obdarovaného dňom
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
5. Darca prehlasuje, že prevádzaný majetok nie je zaťažený žiadnymi ťarchami alebo
právami tretích osôb, a teda neexistuje žiadna prekážka na prevod vlastníctva majetku
podľa tejto zmluvy.

III.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu a zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník a súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Zmeniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných
dodatkov.
3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, po jednom vyhotovení pre
každú zmluvnú stranu.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom udelenia súhlasu zriaďovateľom – Ministerstvom
kultúry SR a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.
5. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením plného znenia tejto zmluvy v Centrálnom registri
zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva
nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.
Darca:

Obdarovaný:

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

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

........................................................
Slovenská národná knižnica
Ing. Katarína Krištofová, PhD.
generálna riaditeľka

......................................................................................
Obec Raslavice
Ing. Anton Lamanec, starosta obce

