
DOHODA O UROVNANÍ VLASTNÍCKYCH PRÁV 

uzavretá podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník “) 

medzi účastníkmi 

Obec Sklabi ňa 
IČO: 00316881 
so sídlom: Sklabiňa 108, 03803 Sklabiňa, SR 
zastúpená: Jánom Brodencom – starostom 
na strane jednej (ďalej len „Obec Sklabi ňa“) 

a 

Pavol Ku čera rod. Kučera 
nar.: xxx 
rodné č.: xxx 
bytom: xxx 
na strane druhej (ďalej len „Pavol Ku čera“) 

(Obec Sklabiňa a Pavol Kučera spolu ďalej aj len „Účastníci “, jednotlivo aj len „Účastník “) 

ktorí vyhlasujú, že k uzavretiu tohto právneho úkonu sú oprávnení, k právnym úkonom v 
plnom rozsahu spôsobilí a túto dohodu o urovnaní vlastníckych práv (ďalej len „Dohoda “) 
uzatvárajú za nasledovne dohodnutých podmienok: 

Článok I. Vymedzenie sporných alebo pochybných práv a Predmet Dohody 

1.01 Predmetom tejto Dohody je urovnanie vlastníckych práv k 
nasledovným nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v katastrálnom území Sklabiňa, 
obec Sklabiňa, okres Martin, zapísaných na liste vlastníctva č. 1101, vedenom 
príslušným okresným úradom – Okresným úradom Martin: 
(a) pozemok parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, 

parcelné č. 148, výmera v m2: 2 794, druh pozemku: trvalé trávne 
porasty,(ďalej len „Pozemok “), 

ktorého podielovým spoluvlastníkom, v podiele 2/6-iny , je Obec Sklabiňa, a to 
titulom nadobudnutia: „Osvedčenie o vydržaní č. NZ 14167/09 (§ 63 ust. zák. 
323/92 Zb. zákonov) zo dňa 4.5.2009, č. Z 1243/09 vz 37/09“. 

1.02 Pozemok, ktorý bol pôvodne zapísaný na liste vlastníctva č. 919 vedenom 
Katastrálnym úradom Žilina, Správa katastra Martin (predtým zapísaný 
v pozemkovej knihe v katastrálnom území Sklabiňa vo vložke č. 8),vlastnila 
v spoluvlastníckom podiele 1/6-ina  oprávnená osoba – Mária Sopóciová rod. 
Kulichová, nar.: xxx, naposledy bytom: xxx, zomretá dňa xxx bez zanechania 
závetu (ďalej len „Mária Sopóciová “), a to titulom nadobudnutia: „Pkvl.č.8, č.d. 
1093/1901; ROEP-Z 2823/02, Z 2797/02; PKV 8“. Správu predmetného 
spoluvlastníckeho podielu Márie Sopóciovej, k nehnuteľnostiam zapísaným na 
liste vlastníctva č. 919, a teda aj k Pozemku vykonával Slovenský pozemkový 
fond Bratislava, Búdkova 36, Bratislava 11, PSČ 817 47, SR. 

1.03 V prípade, ak by Obec Sklabiňa nenadobudla spoluvlastnícky podiel Márie 
Sopóciovej k Pozemku (vo výške 1/6-ina) zákonným spôsobom, titulom 
nadobudnutia špecifikovaným v bode 1.01 tejto Dohody, pravdepodobne by 
nadobudol tento spoluvlastnícky podiel Pavol Kučera, ako pravnuk Márie 
Sopóciovej, a to na základe dodatočného prejednania dedičstva (21D/767/2005, 
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Dnot 244/05) príslušným notárom ako súdnym komisárom a následného 
Uznesenia Okresného súdu v Martine, ktorým schválil dedičskú dohodu. 

1.04 Vzhľadom na skutočnosť, že ide o duplicitné evidovanie vlastníckeho práva 
k Pozemku, Účastníci sa dohodli (uzavretím tejto Dohody), že Obec Sklabi ňa 
uznáva vlastnícke právo, v podiele 1/6-ina, k Pozem ku v prospech Pavla 
Kučeru, ktorý toto vlastnícke právo, v podiele 1/6-ina , k Pozemku prijíma . 

1.05 Uznanie vlastníckeho práva k Pozemku podľa tejto Dohody je bezodplatné. 

Článok II. Spolo čné ustanovenia 

2.01 Pavol Kučera prehlasuje, že stav Pozemku mu je známy z príslušných 
dokumentov katastra nehnuteľností, ako aj z ohliadky na mieste samom. 

2.02 Účastníci sa dohodli, že správny poplatok spojený s návrhom na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k Pozemku v prospech 
nadobúdajúceho Pavla Kučeru podľa tejto Dohody bude znášať v plnej výške 
Pavol Kučera. 

2.03 Pavol Kučera nadobudne vlastnícke právo k Pozemku dňom rozhodnutia 
príslušného okresného úradu, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k 
Pozemku do katastra nehnuteľností v prospech Pavla Kučeru. Týmto dňom 
prechádzajú na Pavla Kučeru všetky úžitky, nebezpečenstvá, práva a povinnosti 
spojené s nadobudnutým Pozemkom. Právne účinky vlastníckeho práva Pavla 
Kučeru k Pozemku do katastra nehnuteľností vzniknú na základe právoplatného 
rozhodnutia príslušného okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva 
Pavla Kučeru k Pozemku do katastra nehnuteľností. 

2.04 V prípade prerušenia katastrálneho konania o povolenie vkladu vlastníckeho 
práva Pavla Kučeru k Pozemku do katastra nehnuteľností sa Účastníci zaväzujú 
poskytnúť si vzájomne súčinnosť pri odstránení vád katastrálneho konania, ktoré 
boli dôvodom na jeho prerušenie. V prípade prerušenia katastrálneho konania sú 
Účastníci povinní vzájomne sa dohodnúť na lehote potrebnej na odstránenie vád 
uvedených v rozhodnutí príslušného okresného úradu o prerušení katastrálneho 
konania, a to tak, aby boli prípadné vady odstránené v lehote uvedenej 
príslušným okresným úradom na odstránenie vád. V prípade, ak vady nebudú 
odstránené v lehote uvedenej príslušným okresným úradom z dôvodu na strane 
jedného Účastníka a príslušný okresný úrad rozhodne o zastavení katastrálneho 
konania, má druhý Účastník nárok na náhradu škody voči Účastníkovi, z dôvodu 
na strane ktorého nedošlo k odstráneniu vád konania, na základe čoho bolo 
katastrálne konanie zastavené. 

2.05 Obecné zastupiteľstvo v Sklabini na svojom 20. zasadnutí konanom dňa 10. 
apríla 2013 schválilo bezodplatné uznanie vlastníckeho práva Obce Sklabiňa, 
v podiele 1/6-ina, k Pozemku v prospech Pavla Kučeru, ako aj túto Dohodu. 

Článok III. Závere čné ustanovenia 

3.01 Pokiaľ nie je v tejto Dohode dohodnuté inak, platia pre Účastníkov príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3.02 Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, 
z ktorých jeden (1) rovnopis dostane Obec Sklabiňa, jeden (1) rovnopis Pavol 
Kučera a dva (2) rovnopisy sú určené pre príslušný okresný úrad . 

3.03 Táto Dohoda, ako zmluva, ktorá sa podľa osobitného právneho predpisu povinne 
zverejňuje, nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Účastníkmi a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Vecno-právne následky vyplývajúce z 
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tejto zmluvy nastávajú dňom právoplatnosti rozhodnutia príslušného okresného 
úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva k Pozemku do katastra nehnuteľností 
v prospech Pavla Kučeru. 

3.04 Túto Dohodu je možné meniť a/alebo dopĺňať len písomnými a postupne 
očíslovanými dodatkami, ktoré budú podpísané obidvomi zmluvnými stranami. 

3.05 Účastníci vyhlasujú, že túto Dohodu uzatvárajú vážne a slobodne; že ich zmluvná 
voľnosť nebola a nie je obmedzená; že ustanovenia tejto Dohody sú pre nich 
zrozumiteľné a určité; že túto Dohodu neuzatvárajú v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok; že si túto Dohodu prečítali, porozumeli jej obsahu a na 
znak súhlasu s jej znením ju podpisujú. 

V Sklabini, dňa 14. októbra 2013 

Účastníci: 

 

Obec Sklabi ňa:       
_________________________ 

 

Pavol Ku čera:       
_________________________  

 


