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Protokol 01496/2015-UVOP-U00032/15.00 

o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC podľa 

ustanovení § 3b ods. 1, 2 a  § 5c ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 

územných celkov v znení neskorších predpisov 

medzi účastníkmi: 

 

Odovzdávajúci:   Slovenský pozemkový fond 

                            Búdková č. 36, 817 15 Bratislava 

       štatutárne orgány: Ing. Gabriela Matečná – generálna riaditeľka  

                                    Ing. Róbert Poloni – námestník generálnej riaditeľky 

      IČO:     17335345  

      DIČ:     2021007021 

 

Preberajúci: Trenčiansky samosprávny kraj 

      K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín  

                           v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška-  predseda samosprávneho kraja 

      IČO:      36126624 

 

 

 Podľa ustanovení zákona § 3b ods. 1, 2 a  § 5c ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. 

o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) 

odovzdávajúci Slovenský pozemkový fond  odovzdáva Trenčianskemu samosprávnemu kraju 

vlastníctvo k nasledovným pozemkom: 

 

V k.ú. Dubnica nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, cesty III. triedy číslo 

061037 

 

LV 

číslo 

KN-C  

parc. číslo 

druh pozemku výmera 

(m
2
) 

   podiel hodnota 

majetku  

(€/Sk) 

2983 4358 ostatná plocha 5560 1/1 941,86 

 4359/2 ostatná plocha 761 1/1 128,91 
 

V k.ú. Malý Kolačín, obec Nová Dubnica, okres Ilava, cesta III. triedy číslo 061037 

 

LV 

číslo 

KN-C  

parc. číslo 

druh pozemku výmera 

(m
2
) 

   podiel hodnota 

majetku  

(€/Sk) 

2176 224 ostatná plocha 986 1/1 123,73 
 

V k.ú. Domaniža, obec Domaniža, okres Považská Bystrica, cesty II. triedy číslo II/517 

 

LV 

číslo 

KN-C  

parc. číslo 

druh pozemku výmera 

(m
2
) 

   podiel hodnota 

majetku  

(€/Sk) 

1066 1711/2 zastavaná plocha 

a nádvorie 

17309 1/1 663,67 

 1712 zastavaná plocha 

a nádvorie 

8981 1/1 344,35 
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V k.ú. Slopná, obec Slopná, okres Považská Bystrica, cesta III. triedy číslo 061052 

 

LV 

číslo 

KN-C  

parc. číslo 

druh pozemku výmera 

(m
2
) 

   podiel hodnota 

majetku  

(€/Sk) 

891 355/3 zastavaná plocha 

a nádvorie 

316 1/1 14,05 

 

 
Hodnota majetku (€/Sk) - presné vymedzenie a hodnota odovzdávaného majetku vedená 

v účtovníctve podľa IP GR č.3/2005 (pozemky oceňované v priemernej hodnote poľnohospodárskej 

pôdy v  €/m
2 

  a do konca roku 2009 aj v €/Sk/m
2 

podľa bonitačnej banky dát Výskumného ústavu 

ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava, ktorý je 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 nehnuteľností záznamom zabezpečí 

preberajúca strana. 

 

           Na odovzdávaný pozemok, parcela KN-C 224 v kat. území Malý Kolačín je uzatvorená 

nájomná zmluva s Poľnohospodárskym družstvom Dubnica nad Váhom, číslo zmluvy 00228 

/2015-PNZ -P40089/15.00. Na ostatné odovzdávané pozemky nie sú  uzatvorené nájomné 

zmluvy.  

 

           Účastníci protokolu prehlasujú, že vyššie uvedené prejavy k pozemkom v katastrálnom 

území Dubnica nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom, okres Ilava, v katastrálnom území 

Malý Kolačín, obec Nová Dubnica, okres Ilava, v katastrálnom území Domaniža, obec 

Domaniža, okres Považská Bystrica a v katastrálnom území Slopná, obec Slopná, okres 

Považská Bystrica sú konkrétne, sú im zrozumiteľné a zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 

 

Tento protokol sa vyhotovuje v šiestich vyhotoveniach, z  ktorých dve dostane 

odovzdávajúci, dve preberajúci, jedno Okresný úrad Ilava, katastrálny odbor a jedno Okresný 

úrad Považská Bystrica, katastrálny odbor. 

 

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

Odovzdávajúci:                                                                Preberajúci: 

 

 

 

_____________________________ 

            Ing. Róbert Poloni 

     námestník generálnej riaditeľky 

 

                                               

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––                             –––––––––––––––––––––––––––––––– 

          Ing. Gabriela Matečná                                                 Ing. Jaroslav Baška 

           generálna riaditeľka   predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja  

      

      

 


