lA 01/A-10
326/24-Mníšek nad Hnilcom

Dodatok č. 2
k delimitačnému protokolu č. 326/24
zo dňa 28.04.1992 o prechode majetku v zmysle zákona č. 306/1992 Zb., ktorým sa mení
a doplňa zákon č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a odovzdaní nehnuteľností.

Účastníci :
Odovzdávajúci

: Lesy Slovenské republiky š.p. Banská Bystrica,
Odštepný závod Košice

Moyzesova 18, 042 39 Košice
1 Ing. Jozefom Sedlákom
poverený riadením odštepného závodu
: 36 038 351.

V zastúpení
H
ICO

( ďalej ,,odovzdávajúci“)

Preberajúcí
V zastúpení

IČO

: Obec Mníšek nad Hnilcom
05564 Mníšek nad Hnilcom č. 292
: Ľudovít Kujnisch
starosta obce

: 00329380

( ďalej „preberajúci“)

Článok I.
Predmet vydania
Odovzdávajúci je správcom pozemkových nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré sa
nachádzajú v k. ú. Mníšek nad Hnilcom a sú evidované OU Gelnica , katastrálnym odborom

na LV č. 20 ako parcely registra
C KN č. 1612 Ostatné plochy vo výmere 575 m2,
C KN č. 1625 Ostatné plochy vo výmere 437 ml

C KN č. 2128 Zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 12 m2 _

Základné identifikačné údaje
Okres
: Gelnica
Kat. územie : Mníšek nad Hnilcom
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Predmetom tohto dodatku sú pozemky v intraviláne obce zapísané na LV č. 20 ako pare. C
KN č. 1612, C KN č. 1625, C KN č. 2128, ktoré ostali vo vlastníctve SR apôvodne tvorili
pozemnoknižný pozemok mpč 288/1, zap. v PK v1.č. 1 k.ú. Mníšek nad Hnilcom.

Čláuak II.
Stav majetku
Stavby a zariadenia investičného charakteru vo vlastníctve a správe odovzdávajúceho sa na
vydávanom majetku nenachádzajú.
Na pozemku pare. C KN č. 2128 sa nachádza miestna komunikácia vo vlastníctve
preberajúceho a Ostatné pozemky sú súčasťou verejného priestranstva.
Evidovaná účtovná hodnota parc.
C KN č. 1612 Ostatné plochy vo výmere 575 mzje 38,17 6,
C KN č. 1625 Ostatné plochy vo výmere 437 m2 je 29,01 E
a C KN č. 2128 Zastavané plochy a nádvoI`ia vo výmere 1 12 m2 je 74,36 E.
Odovzdávajúci prehlasuj e, Že na pozemkoch, ktoré sú predmetom odovzdania neviaznu žiadne
dlhy, ťarchy a vecné bremená ani iné právne alebo faktické vady, na ktoré by mal preberaj úceho
upozomiť.

V

Čláuak III.

Dalšie podmienky upresňujúce alebo doplňujúce odovzdanie nehnuteľností
Hranice vydávaného majetku nie sú vyznačené v teréne.
Preberajúci zabezpečí vykonanie zmeny zápisu vlastníka v katastri nehnuteľností na základe
tohto dodatku podľa zák.č.l62/ 1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Dodatok je uzavretý v šiestich vyhotoveniach, z ktorých odovzdávajúci dostane 2
vyhotovenia a preberajúci 4 vyhotovenia.
Zmluvné strany prehlasujú, že nemajú jeden voči druhému žiadne nároky týkajúce sa
vydávaných nehnuteľností.

Účastníci tohto dodatku k protokolu prehlasujú, že dodatok uzatvolili dobrovoľne, bez nátlaku,
nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a neprieči sa dobrým mravom.
Zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Právny úkon je vyhotovený zákonom predpísanej fonne.
326/24-Mníšek nad Hnilcom
_2_

Čláuak VI.
Podpisy účastníkov dohody
V Košiciach dňa

1 U -[13- 2017

V Mníšku nad Hnilcom
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Za LSR, š.p. Banská Bystrica

Za obec Mníšek nad Hnilcom

OZ Košice
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