Delimitačný protokol č. ....../2017/6432
o odovzdaní správy nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktorú tvorí pozemok koryta
vodného toku, vodnej stavby
podľa ustanovení §§ 43, 48 ods. 1 a ods. 2 písm. a, b a § 52 ods. 1 písm. c) zák. č. 364/2004
Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa na ne ustanovenia
§§ 1, 17 a 22 zákona č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému
poľnohospodárskemu majetku (ďalej len „zákon o pôde“) v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami :
Odovzdávajúci : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
IČO : 00003328
DIČ : 2021067785
Rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR
( právny nástupca je Ministerstvo dopravy a výstavby SR ) zriaďovacou
listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v znení neskorších zmien
a doplnkov
Preberajúci :

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie č.8, 969 55 Banská Štiavnica
Štatutárny orgán : Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ
IČO : 36 022 047
DIČ : 2020066213

Podľa ustanovení § 48 ods. 1 a ods. 2 písm. a, b a § 52 ods. 1 písm. c) zák. č. 364/2004 Z.
z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov odovzdávajúci Slovenská správa
ciest odovzdáva SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu
podniku správu k nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, vedenej katastrálnym odborom
Okresného úradu Púchov v katastrálnom území Dohňany, obec Dohňany, okres Púchov na
liste vlastníctva č. 1982 ako parcela KNC č. 1240/4 s výmerou 65 m2, druh pozemku ostatné
plochy, vlastnícky podiel 1/1.
Odovzdávajúci prehlasuje, že na predmetný pozemok sa podľa jeho vedomostí nevzťahujú
reštitučné nároky podľa §§ 4, 6 a 9 zákona o pôde č. 229/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov, ani podľa ustanovení §§ 2, 3 a 5 zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva
k pozemkom a o zmene a doplnení zákona č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.
Ďalej odovzdávajúci prehlasuje, že na hore uvedenom pozemku sa podľa jeho vedomostí
nevzťahuje aplikácia ustanovení §§ 2, 3, 4 a 5 zákona č. 282/1993 Z. z., ustanovení §§ 2 až 6
zákona č.161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám
a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam
a aplikácia ustanovení §§ 2, 3, 14 a 15 zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov.
Hore uvedený pozemok nie je zaťažený záložným právom ani iným vecným bremenom.
Na základe úplných podkladov zápis do katastra nehnuteľností zabezpečí preberajúca
strana, ktorá uhradí aj všetky s tým spojené náklady.
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Odovzdávajúci v prípade potreby doplní chýbajúce podklady pre zápis do katastra
nehnuteľností.
Na delimitovaný pozemok nebude medzi preberajúcim a odovzdávajúcim uzatvorená
nájomná zmluva.
Delimitačný protokol sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve dostane
odovzdávajúci, dve preberajúci a jedno Okresný úrad Púchov, katastrálny odbor .
Účastníci delimitačného protokolu prehlasujú, že k predmetnému pozemku v k. ú.
Dohňany, obec Dohňany, okres Púchov, sú základné údaje a hore uvedené prejavy konkrétne,
sú im zrozumiteľné a zmluvná voľnosť nie je obmedzená, na základe čoho tento delimitačný
protokol podpisujú.
Tento delimitačný protokol nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť deň nasledujúci
po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

V Bratislave dňa ............................

V Banskej Štiavnici dňa ...........................

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

____________________
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ

_______________________
Ing. Stanislav Gáborík
generálny riaditeľ

2

