
Dohoda o vysporiadaní  vlastníckeho práva k spornej parcele  
Dohoda o zrušení vecného bremena k spornej parcele 

Dohoda o urovnaní práv a povinností  
 

uzatvorená v zmysle § 51 a nasl. 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

 
Účastník v rade  I:  
 
Ing. Milan Mallý , rod. Mallý,  xxx, rod. č. xxx,  bytom xxx  , štátny občan SR  
 
Účastník v rade II:  
 
Júlia Mallá, rod. Podhradská,  nar. xxx, rod. č xxx,  bytom xxx , , štátny občan SR 
 
Účastník v rade III: 
 
Ing. Milan Mallý , rod. Mallý, nar. xxx, rod. č. xxx, bytom xxx, štátny občan SR  
 
a 
 
Účastník v rade IV:  
 
 
Obec Bystrička,  Obecný úrad Bystrička,  Bystrička  260,  038 04  Bystrička, SR , IČO: 
00316601 –  konajúca starostom obce : Zdenkou Maršalovou 
 
 
( ďalej len obec Bystrička) 
 

Preambula  
 

 Medzi účastníkmi tejto dohody a to konkrétne účastníkom v rade IV. ako navrhovateľom 
a účastníkom v rade I. a II. ako odporcami v rade 1/ a 2/  sa vedie na Okresnom súde Martin č. 
k. 9C169/09 súdne konanie v právnej veci o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti – 
pozemku parc. č. 597/5 o výmere 16 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
(navrhovateľ Obec Bystrička na jednej strane, odporca v rade 1/ Ing. Milan Mallý, nar. xxx 
a v rade 2/ Júlia Mallá, nar. xxx na strane druhej).  
 Parcela č. 597/5, bola vy tvorená ako novovzniknutá parcela na základe geometrického 
plánu na oddelenie a určenie práv k nehnuteľnostiam p.č. 597/1, č. 600, č. 601 vypracovaný:  
GEO-NET s.r.o., E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 36424706, zo dňa 20.06.2008, overený 
správou katastra Martin dňa 11.07.2008, pod číslom 629/2008, došlo k novému zameraniu 
a následnému rozdeleniu parciel medzi nimi i novovytvorená parcela číslo 597/5 – zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 16 m2 a parcela číslo 597/1 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2657 m2.   
 Navrhovateľ sa domáhal, aby súd určil, že je výlučným vlastníkom nehnuteľností, 
pozemku parc. č. 597/5, o výmere 16 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vytvorený  
geometrickým plánom na oddelenie a určenie práv k nehnuteľnostiam p.č. 597/1, č. 600, č. 601 



vypracovaný: GEO-NET s.r.o., E.B. Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 36424706, zo dňa 
20.06.2008, overený správou katastra Martin dňa 11.07.2008, nachádzajúci sa v katastrálnom 
území Bystrička, okres Martin, ktorý bol doposiaľ zapísaný správou katastra Martin na liste 
vlastníctva 1041 ako pozemok parc. č. 597/1 zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2673 m2.  
  
 
 V priebehu súdneho konania odporcovia v rade 1/ - účastník tejto dohody v rade I.  a 2/ 
-  účastník tejto dohody v rade II. previedli na svojho syna účastníka v rade III. Milana Mallého 
do jeho výlučného vlastníctva nehnuteľnosti a to zapísané doposiaľ na liste vlastníctva 956, pre 
katastrálne územie Bystrička, Obec Bystrička, okres Martin, medzi nimi aj parcelu číslo 597/9, 
o výmere 2157 m2, zastavané plochy a nádvoria a na predmetnej parcele je zriadené vecné 
bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania v celom rozsahu k nehnuteľnostiam a to 
pozemkom reg. C – KN parc. č.  597/8 a 597/9 v prospech Ing. Milana Mallého a Júlie Mallej. 
  
 
 Táto dohoda vyjadruje vôľu účastníkov dohody usporiadať sporné práva k predmetnej 
nehnuteľnosti, ktorá je predmetom vyššie uvedeného súdneho konania, na základe vzájomnej 
dohody.   
  
 Predmetom tejto Dohody o vysporiadaní  (ďalej len „dohoda“) je aj zrušenie vecného 
bremena spočívajúceho  v  práve doživotného užívania v rozsahu týkajúcom sa spornej 
nehnuteľnosti. 
 

I. 
Skutkový stav 

 
 1. Dňa 22.12.1982 bola uzavretá medzi zmluvnými stranami  Annou Mallou nar. xxx , bytom 
xxx v podiely 2/3 a Cyril Mallý , nar. xxx, bytom xxx ako predávajúcimi a Obcou Bystrička ( 
predtým miestny národný výbor v Bystričke ) ako kupujúcim  kúpna  zmluva predmetom ktorej 
bolo  odplatný prevod nehnuteľnosti : pozemku nachádzajúceho sa v kat. úz.  Bystrička parc.  
č EN  606 – diel 1 časť – zastavené plochy a nádvoria o výmere 242 m2 , ktorý bol utvorený 
geometrickým plánom číslo : 241 – 1- 254 – 135 – 81 zo dňa 3.8. 1981 a bol doteraz zapísaný  
Strediskom geodézie Martin na liste vlastníctva č. 148 ako parcela č. EN – 597 vo výmere   4532 
m2. 
    
2. Kúpna cena tejto nehnuteľnosti - pozemku  bola stanovená v celkovej sume 968 Kčs. a táto 
bola aj predávajúcim uhradená. 
 
3. Zápis v evidencii nehnuteľnosti u Strediska geodézie Martin v zmysle  vtedy platného  
zákona č. 24/1964 Zb.  o evidencii nehnuteľností  sa nevykonal. 
  
4. Z dôvodu nevykonania zápisu vyššie uvedenej kúpnej zmluvy, prebiehajúceho súdneho 
sporu bol vytvorený geometrický plán č. 33/2016 na oddelenie parcely 597/10 vypracovaný : 
GEO – NET s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin , IČO: 36424706 zo dňa 19.02.2016 overený 
Okresným úradom Martin, katastrálny odbor dňa 24.02.2016 pod číslom 175/2016, na základe 
ktorého  došlo k rozdeleniu a vytvoreniu nových parciel, doposiaľ zapísané OÚ Martin, 
katastrálny odbor pre kat. úz. Bystrička, na liste vlastníctva 956 
- pôvodná parcela registra C-KN parc. č. 597/9, o výmere 2157 m2, zastavané plochy 
a nádvoria na  
 



novovytvorená parcela registra C-KN parc. č. 597/9, o výmere 2141 m2, zastavané plochy 
a nádvoria 
a 
novovytvorená parcela registra C-KN parc. č. 597/10, o výmere 16 m2, zastavané plochy 
a nádvoria.  
 
5. Medzi účastníkmi je nesporné, že fyzickú hranicu k dnešnému dňu medzi uvedenými novo 
vytvorenými pozemkami tvorí betónovotehlový  múr – betónovotehlová stena a v ňom 
montované dvere. Múr stojí na  novovytvorenom pozemku parc. č.  595/1.  Novovytvorená 
parc. č. 597/10 tvorí súčasť areálu futbalového ihriska.  
 
    

II. 
Právny stav  

 
Ing. Milan Mallý , rod. Mallý / účastník v rade III. je výlučným vlastníkom nehnuteľností 
pozemku nachádzajúcich sa v kat. úz.  Bystrička zapísaných Okresným úradom Martin, 
katastrálny odbor na LV č. 956   
parc. registra C-KN č. 597/9 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 2157 m2. Na predmetnej 
parcele v jej celom rozsahu je zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného 
užívania v celom rozsahu k nehnuteľnostiam a to pozemkom reg. C – KN 597/8 a 597/9 
v prospech Ing. Milana Mallého ( účastník v rade I.) a Júlie Mallej ( účastník v rade II.). 
  
 
.                                III. 

Zosúladenie skutkového a právneho stavu 
 

 
1.Predmetom tejto dohody je zosúladenie  skutkového a právneho stavu k nasledujúcej 
nehnuteľnosti : 
 

Medzi účastníkmi tejto dohody je nesporné, že predmet tejto dohody je nehnuteľnosť v kat. úz. 
Bystrička, obec Bystrička, okres Martin vedená Okresným úradom Martin, katastrálny odbor, 
doposiaľ zapísaná na  
LV 956   
parc. registra C-KN č. 597/9 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 2157 m2 
 
a z nej na základe Geometrického plánu č. 33/2016 na oddelenie parcely 597/10 
vypracovaný : GEO – NET s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin , IČO: 36424706 zo dňa 
19.02.2016 overený Okresným úradom Martin, katastrálny odbor dňa 24.02.2016 pod číslom 
175/2016, na základe ktorého  došlo k rozdeleniu a vytvoreniu nových parciel,  
novovytvorená parcela registra C-KN parc. č. 597/9, o výmere 2141 m2, zastavané plochy 
a nádvoria 
a 
novovytvorená parcela registra C-KN parc. č. 597/10, o výmere 16 m2, zastavané plochy 
a nádvoria.  
 

Dohoda o vysporiadaní  vlastníckeho práva k spornej parcele  
 



2. Medzi účastníkmi tejto Dohody je nesporné, že vlastníkom  pozemku novovytvorenej 
parcely 597/10, o výmere 16 m2, zastavané plochy a nádvoria, kat. úz. Bystrička, obec 
Bystrička, okres Martin  v podiely 1/1 je Obec Bystrička.   
 
Medzi účastníkmi tejto Dohody je nesporné, že vlastníkom  pozemku novovytvorenej parcely 
597/9, o výmere 2141 m2, zastavané plochy a nádvoria, kat. úz. Bystrička, obec Bystrička, 
okres Martin  v podiely 1/1 je doposiaľ vedený vlastník Ing. Milan Mallý, nar. 25.03.1971.  
 

Dohoda o zrušení vecného bremena k spornej parcele 
 
3. Medzi účastníkmi sa uzatvára súčasne dohoda o zrušení vecného bremena spočívajúce 
v práve doživotného užívania v celom rozsahu k nehnuteľnostiam a to pozemkom reg. C – KN 
597/8 a 597/9 v prospech Ing. Milana Mallého ( účastník v rade I.) a Júlie Mallej ( účastník 
v rade II.) a to v časti novovytvorenej parcely 597/10, o výmere 16 m2, zastavané plochy 
a nádvoria, kat. úz. Bystrička, obec Bystrička, okres Martin, ktorej vlastníkom je Obec 
Bystrička. Vecné bremeno v zostávajúcej časti novovytvorenej parcely 597/9, o výmere 2141 
m2, zastavané plochy a nádvoria, kat. úz. Bystrička, obec Bystrička, okres Martin  v podiely 
1/1, kde je doposiaľ vedený vlastník Ing. Milan Mallý, nar. xxx zostáva nedotknuté v prospech 
oprávnených z vecného bremena.  
 

Dohoda o urovnaní práv a povinností  
 

IV. 
 

1. Účastníci tejto dohody vrátane osobitne účastníka v rade III. sa mali možnosť riadne 
oboznámiť s  Geometrického plánom na oddelenie a určenie práv k nehnuteľnostiam p.č. 597/1,  
č. 600, č. 601  vypracovaný : GEO – NET s.r.o., E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin , IČO: 36424706 
zo dňa 20.6.2008 overený Správou katastra Martin dňa 11. 7.2008 pod číslom 629/2008, došlo 
k novému zameraniu, následnému rozdeleniu parciel a   medzi nimi i novovytvorená  parc. č.    
–  597/ 5 zastavané plochy a nádvoria    o výmere  16 m2 a novovytvorená par.č. 597/1   -  
zastavané plochy a nádvoria  o výmere  2657 m2  - ktoré bolo ešte predmetom sporu a ďalej  
Účastníci tejto dohody vrátane osobitne účastníka v rade III sa mali možnosť riadne oboznámiť 
s  Geometrického plánom č. 33/2016, na oddelenie parcely 597/10 vypracovaný : GEO – NET 
s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin , IČO: 36424706 zo dňa 19.02.2016 overený Okresným 
úradom Martin, katastrálny odbor dňa 24.02.2016 pod číslom 175/2016, na základe ktorého  
došlo k rozdeleniu a vytvoreniu nových parciel, doposiaľ zapísané OÚ Martin, katastrálny 
odbor pre kat. úz. Bystrička, na liste vlastníctva 956.  
 
 
2. Aj  keď je rozdiel v zameraní západnej strany parcely č. 597/5 podľa geometrického plánu 
z roku 1981 a z geometrického plánu z roku 2016 niekoľko metrov, účastníci v rade I a II 
súhlasia s dohodou.     
 
  

V. 
 
 

My, zmluvní účastníci na základe vzájomnej dohody týmto záväzne a neodvolateľne 
prehlasujeme, že všetky poplatky spojené s prevodom vlastníckeho práva uhradí Obec 



Bystrička.  Návrh na vklad vlastníckeho práva podá Obec Bystrička, prostredníctvom starostu 
obce, ktorého týmto všetci účastníci tejto dohody splnomocňujú  pre celé katastrálne konanie.  
 
 
 

VI. 
 
 

1. My, zmluvní účastníci týmto prehlasujeme, že sme si vedomí toho, že táto dohoda nadobudne 
právnej účinnosti až po zápise vlastníckeho práva v Obce Bystrička Okresným úradom Martin, 
katastrálny odbor.  
 
2. Táto dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom dva budú predložené na Okresný 
úrad Martin, katastrálny odbor, každý účastník tejto dohody obdrží jedno vyhotovenie.  
 
3. Táto dohoda je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a  zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnou prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa 
ust. § 47a odst.1 zákona č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) 
dňom  nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle účastníka v rade IV. Obec Bystrička. 
Účastník v rade IV. Obec Bystrička sa zaväzuje, že obratom po podpise tejto dohody zverejní 
jej obsah na svojej webovej adrese. 
 
4. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že po povolení vkladu zoberie navrhovateľ  - účastník 
v rade IV. návrh v celom rozsahu späť a bude žiadať konanie zastaviť.  
 
5. Účastníci v rade I. a II. so späťvzatím návrhu a zastavením konania súhlasia.  
 
6. Žiadna zo strán nemá nárok na náhradu trov konania.  
 
7. Trovy konania doposiaľ vzniknuté, o ktorých nebolo rozhodnuté tak, ako budú uplatnené zo 
strany súdu voči účastníkom konania bude hradiť každá strana v 1/2, to zn. účastník v rade IV. 
uhradí 1/2 nákladov a účastníci v rade I. a II. spoločne a nerozdielne uhradia 1/2 nákladov.  
 
8. Náklady spojené s právny zastupovaním si hradí každá strana vo vlastnej réžii bez nároku na 
uplatnenie náhrady voči druhej strane.  
 
9. Napriek povinnosti účastníkov v rade I. a II. zložiť pre účely súdu zálohu 300,00 € na 
znalecké dokazovanie, ktoré boli vyplatené podľa uznesenia OS Martin sp.zn. 9C/169/2009 – 
220 zo dňa 05.09.2014, použité na úhradu znalečného, zaväzuje sa účastník v rade IV. po 
povolení vkladu uhradiť uvedenú sumu 300,00 € ako kompenzáciu nákladov  účastníkom v rade 
I. a II. a to do 15 dní od doručenia rozhodnutia Okresného úradu Martin, katastrálny odbor.  
 
 
 
 
10. Náklady spojené s vypracovaním tejto dohody, náklady spojené s vypracovaním 
geometrického plánu č. 33/2016, ktorých vypracovanie zabezpečil, uhradí účastník v rade IV.   
 
 



My zmluvní účastníci týmto záväzne a neodvolateľne prehlasujeme, že sme túto dohodu 
uzavreli slobodne a vážne, bez akéhokoľvek donútenia, po zrelom uvážení, nie za zvlášť 
nevýhodných podmienok, alebo v omyle. 
 
 
 
V Bystričke  dňa ........................ 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––                                                           –––––––––––––––––- 
   Ing. Milan Mallý, nar.xxx                                  Obec Bystrička 
    Účastník v rade  I                                                             Účastník v rade  IV                                                                   
 
   
 
 
 
 
––––––––––––––––––                      
      Júlia Mallá  
   Účastník v rade  II  
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––                      
 Ing. Milan Mallý, nar. xxx 
   Účastník v rade  III  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


