
DOHODA  O  UROVNANÍ  č.2021/123 

uzavretá v zmysle ust. § 585 Občianskeho zákonníka zákon č.40/1964 Zb.  v znení neskorších 

zmien a doplnkov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Obec Nižná so sídlom Nová doba 506, 027 43 Nižná 

v zastúpení Ing. Jaroslav Rosina, starosta obce 

IČO: 00 314 684, SR 

Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú.: ........................................................... 

(ďalej len „účastník v prvom rade“)   

a           

Ing.Eva Bednárová rod. Bednárová, nar..............................., r.č. ................................... 
bytom ......................................,  štátna príslušnosť: .........    

(ďalej len „účastník v druhom rade“)   

(ďalej spolu účastník v prvom rade a účastník v druhom rade len „Účastníci dohody“) 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 

 

1.Účastník v prvom rade je podľa LV č.2627 výlučným vlastníkom nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nižná obce Nižná, a to pozemku - parcela  reg. EKN 

č.664/8 o výmere 272m
2
, druh: orná pôda v podiele 1/1. 

  

2.Účastník v druhom rade je podľa LV č.2627 výlučným vlastníkom nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Nižná obce Nižná, a to pozemku - parcela  reg. EKN 

č.664/8 o výmere 272m
2
, druh: orná pôda v podiele 1/1. 

 

3. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom území Nižná obce Nižná a to pozemok -

parcela  reg. EKN č.664/8 o výmere 272m
2
, druh: orná pôda je v duplicitnom vlastníctve 

účastníka v prvom rade a účastníka v druhom rade.  

 

4. Podľa odôvodnenia rozhodnutia Okresného úradu Tvrdošín, katastrálny odbor 

Zn.:C23/2015 zo dňa 15.12.2015 vysporiadanie duplicitného vlastníctva možno vykonať na 

základe dohody podľa § 585 Občianskeho zákonníka zákon č.40/1964 Zb.   

 

 

                                                               Čl. II.      

                                                      Predmet dohody  

 

1.Predmetom tejto dohody je odstránenie duplicity ku nehnuteľnosti zapísanej na  LV č.2627 

v k.ú.Nižná a to pozemku - parcela  reg. EKN č.664/8 o výmere 272m
2
, druh: orná pôda.  

 

2.Účastníci dohody prejavili vôľu, aby  výlučným vlastníkom pozemku - parcela  reg. EKN 

č.664/8 o výmere 272m
2
, druh: orná pôda zapísanom na  LV č.2627 v k.ú.Nižná v podiele 1/1 

sa stal účastník v prvom rade.  

 

3. Účastník v prvom rade za to, že sa stane výlučným  vlastníkom pozemku - parcela  reg. 

EKN č.664/8 o výmere 272m
2
, druh: orná pôda zapísanom na  LV č.2627 v k.ú.Nižná 

v podiele 1/1, zaplatí do troch pracovných dní odo dňa právoplatného rozhodnutia Okresného 



úradu Tvrdošín – katastrálny odbor o vysporiadaní duplicity účastníkovi v druhom rade sumu 

2720EUR čo zodpovedá sume 20EUR/m
2
 z polovičnej výmery pozemku reg. EKN 

p.č.664/8 o výmere 272m
2
. Suma bude vyplatená účastníkovi v druhom rade na číslo účtu: 

........................................................... 

 

4. Náklady súvisiace s odstránením duplicity (overenie podpisov, správny poplatok) budú 

znášať účastníci dohody v rovnakom podiele. Náklady na vyhotovenie dohody bude znášať  

účastník v prvom rade.     

 

5.Obecné zastupiteľstvo v Nižnej uznesením č.78/2021 zo dňa 29.06.2021 schválilo 

vysporiadanie duplicity ku pozemku - parcela  reg. EKN č.664/8 o výmere 272m
2
, druh: orná 

pôda zapísanom na  LV č.2627 v k.ú.Nižná tak, ako je uvedené v tejto dohode.  

 

                                                               Čl. III.     

                                                   Záverečné ustanovenie  

 

1. Účastník v druhom rade splnomocňuje obec Nižnú zastúpenú Ing.Jaroslavom Rosinom, 

starostom obce ku oprave chýb v písaní alebo počítaní a iných zrejmých nesprávností 

uvedených v tejto dohode alebo v návrhu na vklad vlastníckeho práva tak aby boli v súlade 

s katastrálnym zákonom. 

 

2. Účastníci dohody vyhlasujú, že ich vôľa, ktorej prejavom je táto dohoda je slobodná 

a vážna, a že túto dohodu neuzatvárajú v omyle alebo v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok.  

 

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu rozumejú a bez výhrad s ňou 

súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Nižnej dňa 21.07.2021 

 

 

 

 

 

     .............................................................               ..............................................................          

                        Obec Nižná                                         Ing.Eva Bednárová rod. Bednárová 

         v zastúpení Ing.Jaroslav Rosina                                   účastník v druhom rade         

           účastník v prvom rade 

 

 

 

 

 

 

                  


