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Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva  
 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 141 a nasl. Občianskeho zákonníka 

 
medzi účastníkmi 

 
Podielový spoluvlastník č. 1:   
Meno a priezvisko: Denisa Suchá 
Rodné priezvisko: Suchá 
Narodená:   
Rodné číslo:   
Bytom:   Hôrka nad Váhom č. 67, 916 32 Hôrka nad Váhom  
 
(ďalej len ako „Podielový spoluvlastník 1/“) 
 
a 
 
Podielový spoluvlastník č. 2:  
Názov:   Obec Hôrka nad Váhom 
IČO:   00311596 
Sídlo:   Hôrka nad Váhom 168, 916 32 Hôrka nad Váhom 
Zastúpenie:  Eva Sevaldová, starostka obce 
       
(ďalej len ako „Podielový spoluvlastník 2/“) 
 
(ďalej Podielový spoluvlastník 1/ a Podielový spoluvlastník 2/ spolu ako „Účastníci dohody“) 
 

Článok I 
Predmet dohody 

 
1. Účastníci dohody sa súhlasne dohodli na zrušení podielového spoluvlastníctva 

k nehnuteľnosti špecifikovanej v článku II tejto zmluvy a ich vzájomnom vyporiadaní sa 
v zmysle nižšie uvedených podmienok.  

 
 

Článok II 
Predmet podielového spoluvlastníctva 

 
1. Podielový spoluvlastník 1/ je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti o výške 

spoluvlastníckeho podielu ½ k celku, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Hôrka nad 
Váhom, obec Hôrka nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom a v katastri 
nehnuteľností zapísanej ako: 

 Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 573, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie, o výmere 210 m2, 

evidovanej na LV č. 1165, vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálny odbor. 

 
2. Podielový spoluvlastník 2/ je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti o výške 

spoluvlastníckeho podielu ½ k celku, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Hôrka nad 
Váhom, obec Hôrka nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom a v katastri 
nehnuteľností zapísanej ako: 

 Pozemok parcely registra „C“, parc. č. 573, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvorie, o výmere 210 m2, 
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evidovanej na LV č. 1165, vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálny odbor. 

 
3. Nehnuteľnosť uvedená v bode 1. a 2. tohto článku Dohody ďalej v tejto Dohode 

označená aj ako „predmet podielového spoluvlastníctva“. 
 

Článok III 
Spôsob vyporiadania podielového spoluvlastníctva 

 
1. Touto dohodou Podielový spoluvlastník 1/ a Podielový spoluvlastník 2/ zrušujú 

a vyporiadavajú podielové spoluvlastníctvo k predmetu podielového spoluvlastníctva 
uvedeného v článku II tejto Dohody, a to rozdelením pozemku CKN parc. č. 573 na 
pozemok CKN parc. č. 573/1 a pozemok CKN parc. č. 573/2 podľa Geometrického plánu 
č. 551/2018, vyhotoveného dňa 26.11.2018 autorizovaným geodetom a kartografom: Ing. 
Rastislav Mikláš, M.R. Štefánika 12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 43114458, a 
úradne overeného dňa 03.12.2018 oprávnenou osobou zo strany Okresného úradu Nové 
Mesto nad Váhom, katastrálny odbor – Ing. Ľubicou Balažovičovou pod číslom 959/2018 
(ďalej len ako „Geometrický plán), a to nasledovným spôsobom:  

 
A) Podielový spoluvlastník 1/ nadobúda do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť 

vyhotovenú Geometrickým plánom, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Hôrka 
nad Váhom, obec Hôrka nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom a ktorá je 
v zmysle nového stavu zapísaná v katastri nehnuteľností ako 

 pozemok parcely registra „C“, parc. č. 573/1, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvoria, kód 18, o výmere 114 m2, 
zapísaná na LV č. 1165, evidovanom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálny odbor. 
 

B) Podielový spoluvlastník 2/ nadobúda do výlučného vlastníctva nehnuteľnosť 
vyhotovenú Geometrickým plánom, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Hôrka 
nad Váhom, obec Hôrka nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom a ktorá je 
v zmysle nového stavu zapísaná v katastri nehnuteľností ako 

 pozemok parcely registra „C“, parc. č. 573/2, druh pozemku: zastavaná plocha 
a nádvoria, kód 22, o výmere 96 m2, 
zapísaná na LV č. 1165, evidovanom Okresným úradom Nové Mesto nad Váhom, 
katastrálny odbor. 

 
Článok IV 

Hodnota nehnuteľností  
 

1. Účastníci dohody súhlasne vyhlasujú, že hodnota novonadobudnutých nehnuteľností 
podľa článku III bod 1 písm. a) a b) zodpovedá hodnote ich pôvodného spoluvlastníckeho 
podielu k predmetu podielového spoluvlastníctva.    

 
2. Účastníci dohody súhlasne vyhlasujú, že žiadnemu z nich nevzniká povinnosť zaplatiť 

druhému účastníkovi dohody doplatok z titulu rozdielu hodnoty novonadobudnutých 
nehnuteľností. 

 
Článok V 

Právny a technický stav nehnuteľností 
 

1. Účastníci dohody vyhlasujú, že na nehnuteľnostiach uvedených v článku III tejto dohody 
neviaznu žiadne faktické vady. 

2. Podielový spoluvlastník 1/ vyhlasuje, že k jeho spoluvlastníckemu podielu k predmetu 
podielového spoluvlastníctva je viazaná ťarcha, ktorá je na liste vlastníctva č. 1165 pre 
katastrálne územie Hôrka nad Váhom, vedenom Okresným úradom Nové Mesto nad 
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Váhom, katastrálny odbor zapísaná v nasledovnom znení: „Por. č.: 3 Vklad záložného 
práva na nehn. pozemok reg. CKN parc. č. 573 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151653, V-348/2018 – zm. č. 51/18, 69/18“. 
Túto skutočnosť berie Podielový spoluvlastník 2/ na vedomie, čo potvrdzuje svojím 
podpisom tejto Dohody. 

 
3. Účastníci dohody súhlasne prehlasujú, že pred uzatvorením tejto dohody sa oboznámili 

s právnym a technickým stavom nehnuteľností. Tento stav im je úplne známy z písomnej 
dokumentácie, ako aj z osobnej prehliadky a prehlasujú, že nehnuteľnosti prijímajú bez 
výhrad v stave v akom sa nachádzajú.  

 
Článok VI 

Osobitné ustanovenia  
 

1. Účastníci Dohody nadobúdajú vlastnícke právo k novonadobudnutým nehnuteľnostiam 
špecifikovaným v článku III okamihom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor o povolení vkladu 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.  

 
2. Podielový spoluvlastník č. 1 sa po povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti uvedených v článku III bod 1 
písm. A).  

 
3. Podielový spoluvlastník č. 2  sa po povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra 

nehnuteľností stane výlučným vlastníkom nehnuteľnosti uvedenej v článku III bod 1 písm. 
B). 

 
4. Správne poplatky spojené s návrhom na vklad vlastníckeho práva, rovnako aj poplatky za 

overenie podpisov spojené s prevodom vlastníckeho práva hradí Podielový spoluvlastník 
č. 1. 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto dohoda sa stáva účinnou okamihom jej podpisu všetkými Účastníkmi dohody. 

Vecnoprávne účinky dohody nastávajú okamihom právoplatnosti rozhodnutia Okresného 
úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor o povolení vkladu vlastníckeho práva 
do katastra nehnuteľností.  

2. Obsah dohody môže byť menený alebo dopĺňaný výlučne písomným dodatkom 
podpísaným obidvoma Účastníkmi dohody.  

3. Táto dohoda je vyhotovená v  4 rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Dva  
rovnopisy sú určené pre potreby Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny 
odbor, po jednom pre každého účastníka dohody.  

4. Táto dohoda bola schválená OZ dňa 13.12.2018 uznesením č. 24/2018 
5. Účastníci dohody svojimi podpismi potvrdzujú, že sa s obsahom tejto dohody riadne 

oboznámili, jej obsahu porozumeli a že ju slobodne, bez nátlaku a nie v tiesni uzatvárajú. 
Účastníci dohody zároveň prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, najmä na 
uzatvorenie tejto dohody. 

 
V Hôrke nad Váhom, dňa ............................ 
 
 

______________________    ______________________ 

    Denisa Suchá       Obec Hôrka nad Váhom 
podielový spoluvlastník 1/       v zast. Eva Sevaldová 
         podielový spoluvlastník 2/ 


