Protokol

č.

24/2016/MPO

o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku, majetkových práv a
záväzkov do majetku obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov

Odovzdávajúci:

Slovenská republika - Okresný úrad Banská Bystrica
sídlo: Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica
v zastúpení: Ľubica Laššáková, prednostka OÚ
(ďalej len „odovzdávajúci")

Preberajúci:

Obec Belín
sídlo: Obecný úrad Belín, Belín 32, 980 01 Rimavské Janovce
štatutárny zástupca: Ivan Očenáš, starosta obce
IČO: 00 318 612
(ďalej len „preberajúci")

L
Úvodné ustanovenia
Súčinnosťou od 1.10.2013 boli zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovené sídla, územné obvody,
pôsobnosť a postavenie okresných úradov. V zmysle §4 ods.5 tohto zákona, okresný úrad
v sídle kraja spravuje majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným predpisom o správe
majetku štátu.
II.
Predmet prechodu
Predmetom prechodu na základe tohto protokolu je vlastníctvo nehnuteľného majetku
štátu, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Belín, Správou katastra Rimavská Sobota je
vedený na LV č. 1 vo vlastníctve SR v správe Obvodného úradu v Banskej Bystrici . Uvedený
nehnuteľný majetok bol k 31. 12. 1949 vo vlastníctve obce Belín v celosti.
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Predmetné pozemky nie sú zaťažené záložným právom ani iným vecným bremenom.
III.
Dôvod prechodu
Podľa § 15a ods.l zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
poľnohospodárska a nepoľnohospodárska pôda, ktorá bola vo vlastníctve obcí k 31. 12. 1949
a pokiaľ sa nachádza ku dňu účinnosti tohto zákona v majetku Slovenskej republiky
prechádza do vlastníctva obce, z majetku ktorej sa previedla do národného majetku podľa
osobitného predpisu a ak už do jej vlastníctva neprešla podľa § 2.
IV.
Deň prechodu
Prechod sa uskutočňuje ku dňu 25. 06. 1992.
V.
Spoločné ustanovenia
Na základe tohto protokolu o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku,
majetkových práv a záväzkov Okresný úrad Rimavská Sobota - katastrálny odbor vykoná
záznam o prechode vlastníctva nehnuteľností uvedených v 61. I I . do vlastníctva obce Belín.
podľa § 34 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych
a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov záznamom.
Návrh do katastra nehnuteľností podá preberajúci.
VI.
Záverečné ustanovenia
Účastníci protokolu vyhlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom, ich zmluvná
voľnosť nie je obmedzená a delimitačný protokol uzatvorili slobodne, vážne, bez nátlaku
alebo tiesni a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
Tento protokol č. 24/2016/MPO je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých
každý má platnosť originálu. Po jednom exemplári obdržia Okresný úrad Rimavská Sobota katastrálny odbor a preberajúci, dva exempláre obdrží odovzdávajúci..
V Belíne, dňa:

Preberajúci :
SR - Okresný úrad Banská Bystríc
Ľubica Laššáková
prednostka

Obec Belín
Ivan Očenáš
starosta

