Delimitačný protokol č. 02094/2021-OS-0140114/21-00
o odovzdaní správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvoria pozemky korýt vodných
tokov, vodných stavieb a pobrežné pozemky
(ďalej len „Delimitačný protokol“)
podľa ustanovení §§ 43, 48 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (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:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Zapísaný:

Preberajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Zapísaný:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v mene ktorej koná správca:
Slovenský pozemkový fond Bratislava
Búdková č. 36, 817 15 Bratislava
Mgr. Ján Marosz - generálny riaditeľ
JUDr. Adriana Muráňová - námestníčka generálneho riaditeľa
17 335 345
2021007021
iná právnická osoba
Obchodný register Okresného súdu Bratislava L,
Oddiel Po, vložka č. 35/B
SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v mene ktorej koná správca:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
JLíDr. Ing. Jozef Krška - generálny riaditeľ
36 022 047
2020066213
štátny podnik
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel Pš, vložka č. 713/S

Podľa ustanovení § 48 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov odovzdávajúci Slovenský pozemkový fond odovzdáva
SLOVENSKÉMU VODOHOSPODÁRSKEMU PODNIKU, štátnemu podniku správu k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve štátu, a to:
Katastrálne
územie
obec, okres

LV
číslo

K.ú. Lučivná
Obec: Lučivná
Okres: Poprad

K N-E
pare. číslo

druh
pozemku

1811/6

ostatná plocha

výmera
(m2) podiel
8284

706
1811/7

ostatná plocha

6834

KN-C
pare.
číslo

druh
pozemku

735/1

vodná plocha

735/1

vodná plocha

1/1

Odovzdávajúci prehlasuje, že na predmetné pozemky sa 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 uvedené pozemky sa 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 uvedené pozemky nie sú zaťažené záložným právom ani iným vecným bremenom.
Odovzdanie a prevzatie predmetu delimitácie na základe tohto delimitačného protokolu sa
uskutoční bezodplatne.
Na základe úplných podkladov zápis do katastra nehnuteľností zabezpečí preberajúca strana.
Odovzdávajúci v prípade potreby doplní chýbajúce podklady pre zápis do katastra
nehnuteľností.
Na delimitované pozemky nebudú medzi preberajúcim a odovzdávajúcim uzatvorené
nájomné zmluvy.
Tento delimitačný protokol sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2)
vyhotovenia dostane odovzdávajúci, jedno (1) vyhotovenie dostane preberajúci a jedno (1)
vyhotovenie je určené na zápis delimitačného protokolu do katastra nehnuteľností záznamom.
Účastníci tohto delimitačného protokolu prehlasujú, že k predmetným pozemkom v k. ú.
Lučivná, obec Lučivná, okres Poprad sú základné údaje a hore uvedené prejavy konkrétne, sú im
zrozumiteľné a zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, na základe čoho tento delimitačný
protokol podpisujú.
Tento delimitačný protokol je účinný v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
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Tento delimitačný protokol bude zverejnený v plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR.

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

V Banskej Štiavnici dňa

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Slovenský pozemkový fond

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

JUDr. Adriana Muráňová
námestníčka ge—’•'^iteľa

Mgr. Ján Marosz
generálny riaditeľ

JUDr. Ing. Jozef Krška
generálny riaditeľ
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