Delimitačný protokol č. 1/2021/MPO
o odovzdaní správy poľnohospodárskych nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvoria
poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria.
č. spisu: 2021/000398 Podľa ustanovení §§ 1, 17 a 22 zákona NR SR č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych
vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (ďalej len „zákon o pôde“) v znení
neskorších predpisov, podľa § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 330/1991 Zb. o pozemkových
úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde
a o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) v znení
neskorších predpisov, ustanovení §§ 13 – 20 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami:
Odovzdávajúci:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:

Slovenská republika – Okresný úrad Banská Bystrica
Námestie Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica
JUDr. Martin Dolinaj - prednosta OÚ

a
Preberajúci:
Názov:
Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond
Sídlo:
Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Gabriela Bartošová – generálna riaditeľka
IČO:
173 35 345
Podľa ustanovení §§ 1, 17 a 22 zákona o pôde a ďalších vyššie uvedených právnych
predpisov odovzdávajúci Okresný úrad Banská Bystrica odovzdáva Slovenskému pozemkovému
fondu správu k nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, a to:
Parcela/register k. ú.
LV č.
druh pozemku
výmera v m2
podiel
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25

C-KN

Drážovce

279

záhrady

81

1/1

Odovzdávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, či sa na predmetný pozemok
vzťahuje, resp. nevzťahuje reštitučný nárok, alebo nebol uplatnený reštitučný nárok podľa §§ 4,
6 a 9 zákona o pôde, ani podľa ustanovení §§ 2, 3 a 5 zákona NR SR č. 503/2003 Z. z.
o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z.
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

Ďalej odovzdávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by sa na prevádzaný
majetok vzťahovala, resp. nevzťahovala aplikácia ustanovení §§ 2 – 5 zákona NR SR č.
282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským
spoločnostiam v znení neskorších predpisov.
Odovzdávajúci prehlasuje, že na prevádzaný pozemok sa nevzťahuje aplikácia ustanovení
§§ 2 – 6 zákona NR SR 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 NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom prevodu nie je zaťažená záložným právom a ani iným
vecným bremenom.
Zápis do katastra nehnuteľností zabezpečí preberajúca strana.
Delimitačný protokol je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží
odovzdávajúci, dve preberajúci a jedno vyhotovenie Okresný úrad Krupina, katastrálny odbor.
Účastníci delimitačného protokolu prehlasujú, že k predmetnému pozemku v k. ú.
Drážovce, obec Drážovce, okres Krupina hore uvedené prejavy sú konkrétne, im zrozumiteľné,
zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jeho obsahom delimitačný protokol
podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa 26.01.2021

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

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

SR – Okresný úrad Banská Bystrica
JUDr. Martin Dolinaj
prednosta

SR – Slovenský pozemkový fond
Ing. Gabriela Bartošová
generálna riaditeľka

