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PROTOKOL  

 

o odňatí správy nehnuteľného majetku  

č.  133/2016 

 
uzatvorený podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 a VZN mesta Nemšová č. 4/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nemšová 

 

medzi zmluvnými stranami 

 
 

Odovzdávajúci:  Materská škola 

Sídlo: ul. Odbojárov 177/8A, 91441 Nemšová  

IČO: 42 281 806 

Zastúpená: Bc. Miroslava Dubovská, riaditeľka MŠ 

 

(ďalej len “odovzdávajúci”) 

 

a 

 

Preberajúci: Mesto Nemšová 
Sídlom: Mestský úrad, ul. Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová  

IČO: 00 311 812 

Zastúpené: Ing. Františkom Baginom, primátorom mesta 

 

(ďalej len “preberajúci”) 
 

 

Článok 1  

 
1. Predmetom odňatia zo správy Materskej školy, ul. Odbojárov 177/8A, 91441 Nemšová je 

nehnuteľný majetok mesta Nemšová: pozemok, C KN parcela č. 140/4  zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 110 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, katastrálne územie Ľuborča. 

2. Odňatie pozemku, C KN parcely č. 140/4 zo správy Materskej školy bolo schválené v súlade 

s § 6a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN 

mesta Nemšová č. 04/2012 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nemšová 

uznesením mestského zastupiteľstva v Nemšovej č. 203 zo dňa 28.09.2016, ktoré tvorí prílohu 

č. 1 tohto protokolu.  

 

 

Článok 2 

 
1. K fyzickému odovzdaniu pozemku v prospech mesta Nemšová  nedôjde. Mesto Nemšová 

pozemok uvedený v článku 1 preberá dňom nadobudnutia účinnosti tohto protokolu. 

2. Odovzdávajúci odovzdáva a preberajúci preberá predmet odňatia uvedený v čl. 1 bod 1 tohto 

protokolu v stave, v akom sa nachádza ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto protokolu. 

3. Preberajúci prehlasuje, že mu je známy technický stav predmetu odňatia. 
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Článok 3 

 
1. Protokol nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia 

2. Protokol sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

dve vyhotovenia  a jedno vyhotovenie je určené pre Okresný úrad Trenčín, odbor katastrálny. 
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že  sa  s obsahom  tohto protokolu oboznámili a svojimi 

podpismi potvrdzujú, že bol uzatvorený na základe ich slobodnej a vážnej vôle a nebol 

uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom 

ho vlastnoručne a dobrovoľne podpísali. 

 

 
V Nemšovej dňa  30.09.2016     

 

    

Za odovzdávajúceho:  Za preberajúceho: 

  

   

 

 

…………………………     …………………………….. 

Bc. Miroslava Dubovská     Ing. František Bagin 

Riaditeľka MŠ       primátor mesta 

                                            

 

 

 
 

 

 


