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Protokol č. 04127 /2020-0V-0250139/20-00
o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení
§ 2d ods. 1, 2 a § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov
medzi účastníkmi:
Odovzdávajúci: Slovenský pozemkový fond
Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
štatutárne orgány: Ing. Gabriela Bartošová, generálna riaditeľka
Ing. Peter Kubala, námestník generálnej riaditeľky
I ČO:
17335345
DIČ:
202!00702 1

Preberajúci:

Mesto Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9, O18 41 Dubnica nad Váhom
v zastúpení: Mgr. Peter Wolf- primátor mesta
IČO:
00317209

Podľa

ustanovení § 2d ods. 1, 2 a § l 4d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon'') odovzdávajúci Slovenský pozemkový
fond odovzdáva Mestu Dubnica nad Váh om vlastníctvo k nasledovným pozemkom :

katastrálne územie,
obec, okres

LV
číslo

KN-C
pare.

druh
výmera podiel
(m2)
pozemku

číslo

Kú .:
Dubnica nad Váhom
Obec:
Dubnica nad Váhom
Okres:
Ilava

2983

3889/7

Zastavaná
plocha
a nádvorie

68

1/ 1

hodnota
majetku
(€/Sk)

11 ,52

Hodnota majetku (€/Sk) - presné vymedzenie a hodnota odovzdávaného majetku vedená
v účtovníctve podľa IP GR č.312005 (pozemky oceňované v priemernej hodnote poľnohospodárskej
pôdy v €/m 2 a do konca roku 2009 aj v €/Sklm 2 podľa bonitačnej banky dát Výskumného ústavu
ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava, ktmý j e na tento účel rezortným
pracoviskom v rámci rezortu MP SR). Hodnota majetku(€/Sk) je vyjadrená k uvedenému podielu.

Na základe úplných podkladov zápis do katastra
preberajúca strana.

nehnuteľností

záznamom

zabezpečí

•
Na odovzdávané pozemky nie Je uzatvorená nájomná zm lu\ a.
Účastníci protokolu preh lasuj ú, že vyššie uvedené prejavy k pozemkom v katastrálnom
území Dubnica nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom. okres 1lava sú konkrétne, sú im
zrozumiteľné a zmluvná vo ľnosť nie j e obmedzená.

Tento protoko l sa vyhotovuje v piatich vyhotoven iach, z
odovzdávajúci, dve preberajúci a j edno správa katastra.

ktorých dve dostane

Protoko l je ú č inný v súlade s§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka diíom nasledujúcim
po dn i jeho zverejnenia.
Tento protokol bude zverej nen}· v plnom rozsahu v Centrálnom registri Lm lúv
vedenom Úradom vlády SR.
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V Bratislave, dn a.....................

V Dubnici nad Váhom ,

Odovzdávajúci:

Preberajúci:
GDPR

GDPR

Ing. Peter Kubala
námestník generálneho
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