Dohoda č. 29/2019
o bezodplatnom prechode majetku štátu uzavretá podľa § 3b ods. 3 zákona č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „dohoda“)

Článok I.
Účastníci dohody
Odovzdávajúci:

Slovenská republika – Okresný úrad Trnava
Kollárova 8, 917 02 Trnava
v zastúpení: Ing. Gabriela Józan Horváth – prednostka
Číselný identifikátor: 00151866002
(ďalej len „odovzdávajúci“)

Preberajúci:

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zastúpení: Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK
IČO: 37836901
(ďalej len „preberajúci“ alebo „TTSK“)

Článok II.
Predmet dohody
1.
Predmetom tejto dohody je podľa § 3b ods. 3 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o majetku VÚC“) odovzdanie nehnuteľného majetku štátu, ktorý má
odovzdávajúci v dočasnej správe podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov, a ktorý sa nachádza pod stavbou vo vlastníctve TTSK, t. j. pod
cestou II/513, z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva preberajúceho, a to menovite:
parcela registra C KN parc. č. 40/42 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 663 m2,
v podiele 1/1, v k. ú. Hlohovec, obec Hlohovec, v hodnote 5967,00 EUR, ktorá bola vytvorená
geometrickým plánom č. 001/2019 zo dňa 15.10.2019, vyhotoveným spoločnosťou
VRLAK-PPU, s.r.o., úradne overeným
dňa 02.12.2019 pod č. G1 474/2019, z pôvodnej
parcely registra E KN parc. č. 1006 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1690 m2,
zapísanej na LV č. 6197, vo vlastníctve Slovenskej republiky v podiele 1/1, v dočasnej správe
Okresného
úradu Trnava, v k. ú. Hlohovec, obec Hlohovec, okres Hlohovec, vedenej
v účtovnej evidencii odovzdávajúceho v hodnote 15210,00 EUR.
2.
Okresný úrad Trnava nadobudol predmetný pozemok uvedený v článku II. ods. 1.
tejto dohody do dočasnej správy podľa § 5 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o správe majetku štátu“ ). Do vlastníctva štátu prešla
uvedená nehnuteľnosť podľa vládneho nariadenia čisl. 15/59 Zb. a podľa § 5, § 11 a § 13
vyhlášky čis. 88/59 Ú. v. o opatreniach týkajúcich sa niektorých vecí užívaných
organizáciami soc. sektora.
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3.
Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá do vlastníctva nehnuteľnosti
špecifikované v článku II ods. 1. tejto dohody. Odovzdanie a prevzatie uvedeného
nehnuteľného majetku sa uskutoční bezodplatne.

Článok III.
Dôvod prechodu
1.
Podľa § 3b ods. 3 zákona o majetku VÚC prejdú dohodou uzavretou medzi okresným
úradom v sídle kraja a vyšším územným celkom z majetku štátu pozemky v dočasnej správe
podľa osobitného predpisu (v tomto prípade podľa § 5 zákona o správe majetku štátu) pod
stavbami vo vlastníctve vyššieho územného celku, ktoré prešli do vlastníctva vyššieho
územného celku podľa § 3 a 3a zákona o majetku VÚC a § 24b zák. č. 135/1961 o pozemných
komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“) v znení neskorších predpisov, vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
2.
Podľa ustanovenia § 3d ods. 2 cestného zákona sú cesty II. a III. triedy vrátane ich
prejazdných úsekov cez obce vo vlastníctve samosprávneho kraja, ak osobitný predpis
neustanovuje inak. Pozemok uvedený v článku II. ods. 1. tejto dohody je zastavaný stavbou,
t. j. cestou II. triedy č. 513 vo vlastníctve TTSK.

Článok IV.
Deň prechodu vlastníctva a odovzdanie majetku

1.
Na platnosť tejto dohody nie je potrebný súhlas Ministerstva financií SR, ani súhlas
zriaďovateľa odovzdávajúceho - Ministerstva vnútra SR, nakoľko ide o prechod vlastníctva na
základe zákona.
2.
Podľa § 12b zákona o majetku VÚC nehnuteľnosti špecifikované v článku II. ods. 1 tejto
dohody prechádzajú do vlastníctva preberajúceho dňom podpísania dohody oboma zmluvnými
stranami.
3.
Návrh na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností podľa § 5c ods. 4 zákona
o majetku VÚC podá v lehote do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia majetku podľa § 3b
ods. 3 zákona o majetku VÚC preberajúci, t. j. Trnavský samosprávny kraj.
4.
Prílohou tejto dohody je podľa § 5c ods. 3 zákona o majetku VÚC písomný protokol o
odovzdaní majetku podpísaný štatutárnymi zástupcami odovzdávajúceho a preberajúceho
uvedenými v článku I. tejto dohody.
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Článok V.
Záverečné ustanovenia
1.
Preberajúci pozná stav nehnuteľností a preberá ich v stave, v akom sa nachádzajú ku
dňu podpísania tejto dohody.
2.
Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmetných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy,
vecné bremená ani iné právne povinnosti.
3.
Dňom prechodu prechádzajú na preberajúceho všetky práva a povinnosti k predmetu
prechodu.
4.
Dohoda je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých odovzdávajúci obdrží 2 vyhotovenia
a preberajúci 4 vyhotovenia.
5. Táto dohoda je platná dňom podpisu účastníkmi dohody a účinná v deň nasledujúci po jej
zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
6.
Zmluvné strany prehlasujú, že prejavy ich vôle boli urobené slobodne a vážne, určite
a zrozumiteľne, s obsahom tejto dohody po prečítaní súhlasia a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

V Trnave dňa 17.12.2019

Odovzdávajúci:

...............v.r..........................
Ing. Gabriela Józan Horváth – prednostka
Okresného úradu Trnava

V Trnave dňa 4.2.2020

Preberajúci:

....................v.r............................
Mgr. Jozef Viskupič - predseda
Trnavský samosprávny kraj

Prílohy: Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku štátu

Protokol o odovzdaní a prevzatí nehnuteľného majetku štátu
uzavretý podľa § 5c ods. 3 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „protokol“)

Odovzdávajúci:

Slovenská republika – Okresný úrad Trnava
Kollárova 8, 917 02 Trnava
v zastúpení: Ing. Gabriela Józan Horváth – prednostka
Číselný identifikátor: 00151866002
(ďalej len „odovzdávajúci“)

Preberajúci:

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zastúpení: Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK
IČO: 37836901
(ďalej len „preberajúci“ alebo „TTSK“)

1. Podľa ustanovení § 5c ods. 3 a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku VÚC“) odovzdávajúci
odovzdáva a preberajúci preberá nehnuteľný majetok, t. j. pozemok pod cestou II/513,
z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva preberajúceho, a to menovite:
parcela registra C KN parc. č. 40/42 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 663 m2, v podiele
1/1, v k. ú. Hlohovec, obec Hlohovec, v hodnote 5967,00 EUR, ktorá bola vytvorená
geometrickým plánom č. 001/2019 zo dňa 15.10.2019, vyhotoveným spoločnosťou
VRLAK-PPU, s.r.o., úradne overeným dňa 02.12.2019 pod č. G1 474/2019, z pôvodnej
parcely registra E KN parc. č. 1006 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1690 m2,
zapísanej na LV č. 6197, vo vlastníctve Slovenskej republiky v podiele 1/1, v dočasnej správe
Okresného
úradu Trnava, v k. ú. Hlohovec, obec Hlohovec, okres Hlohovec, vedenej
v účtovnej evidencie odovzdávajúceho v hodnote 15210,00 EUR.
2. Odovzdávajúci vyhlasuje, že na predmetných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, vecné
bremená ani iné právne povinnosti.
3. Prechod vlastníctva nehnuteľného majetku uvedeného v bode 1. tohto protokolu nastal na
základe dohody č. 29/2019 o bezodplatnom prechode majetku štátu uzatvorenej podľa § 3b
ods. 3 zákona o majetku VÚC.
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4. Celková hodnota odovzdávanej
päťtisícdeväťstošesťdesiatsedem euro.

nehnuteľnosti

je

5.967,00

EUR,

slovom

5. Protokol je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých odovzdávajúci obdrží 2 vyhotovenia
a preberajúci 4 vyhotovenia.

V Trnave dňa 17.12.2019

V Trnave dňa 4.2.2020

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

...............v. r...............................
Ing. Gabriela Józan Horváth – prednostka
Okresného úradu Trnava

..................v. r.........................
Mgr. Jozef Viskupič - predseda
Trnavský samosprávny kraj

