
D O H O D A     O     Z R U Š E N Í    A    

V Y S P O R I A D A N Í 

P O D I E L O V É H O    S P O L U V L A S T N Í C T V A 

 

uzatvorená v súlade s §141 ods.1 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: 

 
 
 
1/  Mária Gloneková, rod. Rezáková 
 nar........, r.č. ......... 
 trvale bytom: Štiavnik , 013 55 Štiavnik (ďalej len „spoluvlastník 1/“) 

a 
2/ Obec Štiavnik 
 IČO: 321672  
 Štiavnik 1350, 013 55 Štiavnik 
 Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Vároš, starosta obce(ďalej len „spoluvlastník 2/“) 

a 
3/       Čupec  Kamil, rod. Čupec  
          nar. ……..,  r.č. ……..  
          trvale bytom  Štiavnik , 013 55 Štiavnik (ďalej len „spoluvlastník 3/“) 

a 

4/      Košútová Mária, rod. Mišejková 
         nar. ………,  r.č.  ………,  
         trvale bytom Štiavnik , 013 55 Štiavnik (ďalej len „spoluvlastník 4/“) 
a 
5/     Kuciak Ján, rod. Kuciak   
        nar. …………,  r.č.  ………….  
        trvale bytom Štiavnik , 013 55 Štiavnik (ďalej len „spoluvlastník 5/“) 
a 
6/     Ciesariková Terézia, rod. Chvalníková   
        nar. ……….,  r.č. ………..  
        trvale bytom Štiavnik , 013 55 Štiavnik (ďalej len „spoluvlastník 6/“) 
a 
7/     Ciesarik Ján, rod. Ciesarik   
        nar. ………..,  r.č. ………….   
        trvale bytom Štiavnik , 013 55 Štiavnik (ďalej len „spoluvlastník 7/“) 
a 
8/     Machciník Ján, rod. Machciník,   
        nar. …………,  r.č. …………,  
        trvale bytom Štiavnik , 013 55 Štiavnik (ďalej len „spoluvlastník 8/“) 
 

 
 

I. Úvodné ustanovenia 

1.)  Spoluvlastníci 1/, 2/, 3/, 4/, 5/, 6/, 7/, 8/, sú podielovými spoluvlastníkmi 
nehnuteľností zapísaných na LV č.6127, LV č. 8556, LV č. 8557, LV č. 8558, LV č. 8559, 
LV č. 8560, LV č. 8561, LV č. 8562  vedených Okresným úradom Bytča, katastrálnym 
odborom pre katastrálne územie Štiavnik, parcely registra „ E“ evidované na mape 
určeného operátu a to konkrétne : 

 pozemok, parc.č. 6675/1, o výmere 887m2, druh pozemku: orná pôda a  



 pozemok, parc.č. 6675/2, o výmere 40m2, druh pozemku: orná pôda, zapísané 
na LV č. 6127. K predmetným par.č. 6675/1  a 6675/2  má účastník - 
spoluvlastník 2/ tejto dohody vlastnícky podiel 1/1.  

 pozemok par.č. 6678 o výmere 694m2, druh pozemku: orná pôda zapísaný na LV 
č. 8556. K predmetnej par.č. 6678 majú účastníci tejto dohody nasledovné 
spoluvlastnícke podiely a to: spoluvlastník 4/ má spoluvlastnícky podiel vo výške 
1/16 a 1/8 , spoluvlastník 5/ má podiel o veľkosti 1/8,  spoluvlastník 3/ má podiel 
5/32 a spoluvlastník 2/ má podiel o veľkosti 17/32. 

 pozemok par.č. 6674/3 o výmere 436m2, druh pozemku: orná pôda zapísaný na 
LV č. 8557. K predmetnej par.č. 6674/3 majú spoluvlastníci tejto dohody 
nasledovné spoluvlastnícke podiely a to spoluvlastník 4/ má spoluvlastnícky podiel 
vo výške 1/16 a 1/8 , spoluvlastník 5/ má podiel o veľkosti 1/8,  spoluvlastník 3/ 
má podiel 5/32 a spoluvlastník 2/ má podiel o veľkosti 17/32. 

 pozemok par.č. 6674/2 o výmere 509m2, druh pozemku: orná pôda zapísaný na 
LV č. 8558. K predmetnej par.č. 6674/2 majú spoluvlastníci tejto dohody 
nasledovné spoluvlastnícke podiely a to spoluvlastník 4/ má spoluvlastnícky podiel 
vo výške 1/16 a 1/8 , spoluvlastník 5/ má podiel o veľkosti 1/8,  spoluvlastník 3/ 
má podiel 5/32 a spoluvlastník 2/ má podiel o veľkosti 17/32. 

 pozemok par.č. 6674/1 o výmere 501m2, druh pozemku: orná pôda zapísaný na 
LV č. 8559. K predmetnej par.č. 6674/1 majú spoluvlastníci tejto dohody 
nasledovné spoluvlastnícke podiely a to spoluvlastník 4/ má spoluvlastnícky podiel 
vo výške 1/16 a 1/8 , spoluvlastník 5/ má podiel o veľkosti 1/8,  spoluvlastník 3/ 
má podiel 5/32 a spoluvlastník 2/ má podiel o veľkosti 17/32. 

 pozemok par.č. 6681 o výmere 885m2, druh pozemku: orná pôda, par.č. 6679/2 
o výmere 810m2, druh pozemku: orná pôda, par.č. 6679/1 o výmere 1028m2, 
druh pozemku: orná pôda, par.č. 6677 o výmere 887m2, druh pozemku: orná 
pôda  zapísaný na LV č. 8560. K predmetným parcelám majú spoluvlastníci tejto 
dohody nasledovné spoluvlastnícke podiely a to spoluvlastník 7/ má 
spoluvlastnícky podiel vo výške 1/12, spoluvlastník 6/ má podiel o veľkosti 1/12,  
spoluvlastník 3/ má podiel 3/12 a spoluvlastník 2/ má podiel o veľkosti 7/12. 

 pozemok par.č. 6676 o výmere 927m2, druh pozemku: orná pôda zapísaný na LV 
č. 8561. K predmetnej par.č. 6676 má účastník tejto dohody - spoluvlastník 2/ 
vlastnícky podiel o veľkosti  1/1.   

 pozemok par.č. 6680 o výmere 1946m2, druh pozemku: orná pôda zapísaný na 
LV č. 8562. K predmetnej par.č. 6680 majú spoluvlastníci tejto dohody 
nasledovné spoluvlastnícke podiely a to spoluvlastník 8/ má spoluvlastnícky podiel 
vo výške 3/32 a 12/32, spoluvlastník 1/ má podiel o veľkosti 1/24 a spoluvlastník 
2/ má podiel o veľkosti 47/96.   

2.) S poukazom na tú skutočnosť, že sa jedná o viacero spoluvlastníkov dohodli sa 
títo na zrušení spoluvlastníctva a vzájomnom vysporiadaní k vyššie uvedeným parcelám 
zapísaných na na LV č.6127, LV č. 8556, LV č. 8557, LV č. 8558, LV č. 8559, LV č. 8560, 
LV č. 8561, LV č. 8562  a to za nižšie uvedených podmienok.   

 

II. Zrušenie spoluvlastníctva a vzájomné vysporiadanie 

1.) Na základe dohody spoluvlastníkov 1/, 2/, 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ zrušuje sa týmto 
podielové spoluvlastníctvo bližšie špecifikované v článku I tejto dohody a vykonáva sa  
nasledovné vzájomné vysporiadanie a reálna deľba: 
Predmetom nových vlastníckych vzťahov sa stávajú v súlade s §141 a nasl. Občianskeho 
zákonníka a podľa vypracovaného Geometrického plánu č. 43468608-52/13 vyhotoviteľa 
Tomáša Baďuru, kpt. Nálepku 21, Trenčín, IČO: 43 468 608  úradne overeného 
Okresným úradom Bytča, katastrálnym odborom zo dňa 04.03.2014 pod číslom: 65/2014 
na oddelenie a určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam p.č. 33/1-2,54/1-3, 55/1-2 



a 6653/5-13. Uvedený geometrický plán upravuje nasledovné nové parcely registra „C“, 
ktoré si podľa dohody účastníci rozdelili nasledovne: 

 
1/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 33/2 o 
výmere 391m2, druh pozemku: ostatná plocha ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 2/  

 
2/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 54/2 o 
výmere 84m2, druh pozemku: záhrada ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 3/ 

 

3/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 54/3 o 
výmere 5m2, druh pozemku: záhrada ktorej výlučným vlastníkom sa stáva  
spoluvlastník 2/ 

 
4/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 55/1 o 
výmere 171m2, druh pozemku: záhrada ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 3/ 

 
5/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 55/2 o 
výmere 30m2, druh pozemku: záhrada ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 2/ 

 
6/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 6653/5 o 
výmere 5251m2, druh pozemku: orná pôda ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 2/ 

 
7/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 6653/6 o 
výmere 983m2, druh pozemku: záhrada ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 3/ 

 
8/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 6653/7 o 
výmere 401m2, druh pozemku: záhrada ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 4/ 
9/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 6653/8 o 
výmere 268m2, druh pozemku: záhrada ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 5/ 

 
10/  na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 6653/9 o 
výmere 301m2, druh pozemku: záhrada ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 6/ 

 



11/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 6653/10 o 
výmere 301m2, druh pozemku: záhrada ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 7/ 

 
12/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 6653/11 o 
výmere 81m2, druh pozemku: záhrada ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 1/ 

 
13/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 6653/12 o 
výmere 912m2, druh pozemku: záhrada ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 8/ 

 
14/ na základe vyššie uvedeného Geometrického plánu spolu s výkazom výmer ku 
geometrickému plánu č. 43468608-52/13 vzniká novovytvorená par.č. KNC 6653/13 o 
výmere 371m2, druh pozemku: záhrada ktorej výlučným vlastníkom sa stáva 
spoluvlastník 2/ 

 

III.     Ostatné ustanovenia 

1/ Náklady súvisiace s vypracovaním tejto dohody hradí spoluvlastník 2/. Náklady 
súvisiace s overením podpisov si hradí každý spoluvlastník samostatne. Náklady súvisiace 
s katastrálnym konaním hradia podľa dohody zmluvné strany rovnakým dielom. 

2/ Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že návrh na vklad vlastníckeho práva k  
nehnuteľnostiam podľa tejto dohody je oprávnený podať spoluvlastník  2/ ktorého týmto 
spoluvlastníci 1/, 3/ 4/, 5/, 6/, 7/, 8/ splnomocňujú na svoje zastupovanie pri podaní 
návrhu na vklad na Okresný úrad Bytča, odbor katastrálny a ku všetkým možným 
úkonom v katastrálnom konaní, ako aj na preberanie všetkých písomností. Spoluvlastník 
2/ týmto plnomocenstvo prijíma.  
 
3/ Účastníci berú na vedomie, že táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania 
a je účinná,  keď Okresný úrad Bytča, odbor katastrálny rozhodne, že vklad sa povoľuje.  
 

4/ Všetci účastníci tejto dohody berú na vedomie, že v prípade nesprávneho 
zamerania vyššie uvedených nehnuteľností alebo v prípade chýb pri písaní alebo 
spočítavaní, alebo iných zrejmých nesprávností sa budú  podieľať na nákladoch 
súvisiacich s vypracovaním nového Geometrického plánu a ostatných dokumentov s tým 
súvisiacich a to podľa výšky svojich spoluvlastníckych podielov.  

 

IV.      Záverečné ustanovenia 

1/ Obsah tejto dohody bol schválený aj na Obecnom zastupiteľstve obce Štiavnik a to 
dňa 15.12.2014, Uznesením č. 20/2014, o čom je vypracovaný aj zápis zo zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 

2/ Záväzkový vzťah založený touto dohodou sa spravuje Občianskym zákonníkom. 

3/ Dohoda bola vyhotovená v súlade s § 30 ods.5 katastrálneho zákona v 11 
exemplároch, pričom účastníci dohody prehlasujú, že táto obsahuje všetky podstatné 
náležitosti.  

4/ Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto dohode môžu byť urobené len na základe 
písomnej dohody jej účastníkov. 



5/ Účastníci dohody prehlasujú, že táto bola napísaná podľa ich pokynov, túto pred 
podpisom prečítali, jej obsahu  porozumeli, tento právny úkon uzavreli slobodne a vážne, 
bez  nátlaku a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

 
V Štiavniku, dňa 11.12.2014 

 

…......................................    …................................... 

spoluvlastník 1/      spoluvlastník 2/ 

 

…..................................     …....................................... 

spoluvlastník 3/      spoluvlastník 4/ 

 

…....................................     …................................. 

spoluvlastník 5/      spoluvlastník 6/ 

 

…..................................     ….................................. 

spoluvlastník 7/      spoluvlastník 8/ 

 

 

 

 

      

  


