
DOHODA 

č. 224/2016/MPO 
 

o prechode  vlastníctva nehnuteľného majetku  štátu do vlastníctva obce  

uzavretá v zmysle § 2d ods. 4  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov 

 

 

SR – Okresný úrad Prešov  

Sídlo: Námestie mieru 3,  081 92 Prešov 

Zastúpený: Mgr. Emilom Chlapečkom, prednostom  

preddavková organizácia Ministerstva vnútra SR 

IČO: nepridelené 

 

a       

Obec Pečovská Nová Ves 

Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová ves 

Zastúpená: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

IČO: 00 327 590 

  

 

 

 

na  základe  ustanovenia  § 2d ods. 4 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) uzavreli nasledovnú dohodu: 

 

(1) Do vlastníctva obce Pečovská Nová Ves prechádza z majetku Slovenskej republiky 

a správy Okresného úradu Prešov pozemky pod miestnymi komunikáciami, ktoré prešli do 

vlastníctva obce podľa § 2 až 2c zákona. 

 

(2) V súlade s ods. 1  tejto dohody do vlastníctva obce Pečovská Nová Ves prechádza 

ku dňu účinnosti tejto dohody, t.j. ku dňu nasledujúcemu po dni jej prvého zverejnenia 

v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s      

§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov      

(§ 14d ods. 4 zákona) pozemky: 

 

 

Parcela KNC č. : výmera v m2: druh pozemku: hodnota/€: 

1542/2 2561 Ostatné plochy 595,07 

1542/10 900 Ostatné plochy 209,12 

 

 

(3) Pozemky sú v katastri nehnuteľností vedené na liste vlastníctva č. 1251 kat. územie 

Pečovská Nová Ves ako vlastníctvo SR – v  správe Okresného úradu Prešov 

v spoluvlastníckom podiele 1/1.  V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 278/1993 Z. z.  o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov sú uvedené nehnuteľnosti v dočasnej správe 

Okresného úradu Prešov. 

 



(4) Na základe stanoviska Obvodného banského úradu v Košiciach určenie chráneného 

ložiskového územia zapísané na liste vlastníctva v tomto prípade nebráni odovzdaniu 

uvedených nehnuteľností do majetku obce. 

 

(5) O odovzdaní pozemku uvedeného v ods. 2 tejto dohody bude v zmysle § 14d ods. 2 

zákona spísaný písomný protokol, ktorý bude prílohou tejto dohody. 

 

(6) O zápis vlastníckeho práva k pozemku, ktorý je predmetom tejto dohody, požiada bez 

zbytočného odkladu (najneskôr do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia preberaného majetku) 

preberajúca obec a to v súlade s § 14d  ods. 3 zákona. 

 

(7) Táto dohoda sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch. 

 

 

 

 

 

V Prešove 31.10.2016      V Pečovskej Novej Vsi 07.11.2016 

 

 

Odovzdávajúci:                                                                      Preberajúci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................................                                                         ..................................................... 

Mgr. Emil Chlapeček                                                               PhDr. Jaroslav Dujava 

          prednosta                                                                                         starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOKOL   

 ( príloha č. 1 k dohode č. 224/2016/MPO  ) 
 

odovzdaní nehnuteľného majetku  štátu do vlastníctva obce  spísaný v zmysle § 14d/ ods. 

2  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 

 

Odovzdávajúci :                      SR - Okresný úrad Prešov  

                                                Sídlo: Námestie mieru 3,  081 92 Prešov 

                                                preddavková organizácia Ministerstva vnútra SR 

      Zastúpený: Mgr. Emilom Chlapečkom, prednostom 

      IČO: nepridelené 

 

  

Preberajúci:                          Obec Pečovská Nová Ves 

Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová ves 

Zastúpená: PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce 

IČO: 00 327 590 

                                                   

        

 

(1) Na základe dohody uzavretej medzi odovzdávajúcim a preberajúcim podľa § 2d ods. 4 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ku 

dňu účinnosti uvedenej dohody do vlastníctva obce Pečovská Nová Ves prechádzaj z majetku 

Slovenskej republiky pozemky pod stavbami, t.j. miestnymi komunikáciami (vrátane 

priľahlých plôch) vo vlastníctve obce, ktoré prešli do vlastníctva obce podľa § 2 až 2c zákona. 

 

(2) Odovzdávajúci nehnuteľný majetok štátu odovzdáva preberajúcemu a ten ho preberá 

do svojho vlastníctva. 

 

(3) Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá pozemky: 

 

Parcela KNC č. : výmera v m2: druh pozemku: hodnota/€: 

1542/2 2561 Ostatné plochy 595,07 

1542/10 900 Ostatné plochy 209,12 

 

(4) Pozemky sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 1251, katastrálne územie Pečovská 

Nová Ves vedené v katastri nehnuteľností ako vlastníctvo SR – v správe Okresného úradu 

Prešov v spoluvlastníckom podiele 1/1.  

 

(5) Na základe stanoviska Obvodného banského úradu v Košiciach určenie chráneného 

ložiskového územia zapísané na liste vlastníctva v tomto prípade nebráni odovzdaniu 

uvedených nehnuteľností do majetku obce. 

 

(6) Do vlastníctva obce Pečovská Nová Ves prechádzajú s odovzdávaným majetkom aj 

súvisiace majetkové práva a do hodnoty nadobúdaného majetku a majetkových práv aj 

súvisiace záväzky (§ 4c zákona). 

 



(7) O zápis prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tohto 

protokolu, požiada bez zbytočného odkladu (najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa 

nadobudnutia preberaného majetku) preberajúca obec, a to v súlade s § 14 ods. 2 a ods. 4 

zákona. 

 

(8) Tento protokol sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch. 

 

 

V Prešove 31.10.2016     V Pečovskej Novej Vsi 07.11.2016 

 

Odovzdávajúci :                                                                Preberajúci : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................                                       ..................................................... 

Mgr. Emil Chlapeček                                                       PhDr. Jaroslav Dujava 

          prednosta                                                                             starosta 

 

 
 


