
DOHODA O UROVNANÍ 
uzatvorená podľa § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

medzi 

 

Obcou Raslavice 

IČO:   00322521 

Sídlo:   Hlavná 154/30 

DIČ:   2020624606  

Číslo účtu:  SK59 0200 0000 0000 0192 1522 

Za ktorú koná:  Marek Rakoš – starosta obce Raslavice 

 

(ďalej len: „Obec Raslavice“) 

a 

Meno a priezvisko:  Gabužda Branislav r. Gabužda 

Bydlisko:   Nová 528/4, Polomka,  976 66 

Narodený:   

Číslo účtu:   
 

(ďalej len: „Účastník“) 

 

Článok  I 

1. Obec Raslavice v záujme vysporiadania spoluvlastníckych podielov na pozemkoch, 

ktoré sú zastavané miestnymi komunikáciami vo vlastníctve Obce Raslavice a ktoré sú  

popísané v bode 1. Článku IV. tejto Dohody a boli vedené v katastri nehnuteľností  na 

právnom predchodcovi Účastníka  Ján Gabužda r. Gabužda (syn Michala) ( ďalej aj ako " 

vysporiadavané pozemky " ) oslovila v mesiaci marec 2021 Účastníka Gabuždu 

Branislava ako dediča  s návrhom , ktorý obsahoval alternatívne spôsoby nadobudnutia 

pozemkov do vlastníctva obce.  

2. Vysporiadavané pozemky sa nachádzajú pod miestnymi komunikáciami,  ktoré slúžia 

obyvateľom obce Raslavice. Vzhľadom k tomu, že je potrebné ich zveľadiť, uskutočniť 

ich rekonštrukciu bolo potrebné previesť majetkoprávne vysporiadanie, aby aj 

vlastníctvo  k pozemkoch pod nimi svedčilo v prospech Obce Raslavice. Miestne 

komunikácie už existujú a užívajú sa dobromyseľne a bezsporne už od nepamäti.  

3. Obec Raslavice s cieľom naplnenia verejného záujmu navrhla Účastníkovi odkúpenie 

pozemkov  v celkovej výmere 390 m2 / za 1 €/m2 - celková kúpna cena 390 € za 

predpokladu, že Účastník vykoná sám a na vlastnú ťarchu právne kroky vedúcu k tomu, 

aby bol v katastri nehnuteľností vedený ako vlastník (ďalej ako " Alternatíva č. 1" ) 

Druhou alternatívou bolo odsúhlasenie postupu Účastníkom , kedy obec Raslavice 

osvedčí prostredníctvom notárskeho úradu vydržanie vlastníckeho práva k 

vysporiadavaným pozemkom  s tým, že notárske poplatky pôjdu na ťarchu obce 

Raslavice (ďalej ako " Alternatíva č. 2" )  

4. Účastník sa rozhodol využiť Alternatívu č. 1, s čím Obec Raslavice súhlasila. Po 

vykonaní právnych krokov vedúcich k nadobudnutiu vlastníctva , ktoré finančne 

zaťažili Účastníka tento zistil, že vysporiadavané nehnuteľnosti sú už v katastri 

nehnuteľnosti vedené , aj bez jeho súhlasu, v prospech obce Raslavice .  

5. Preverením týchto skutočností obec Raslavice zistila, že k prevodu vlastníctva došlo 

omylom, kedy notársky úrad v rozpore s pokynom obce Raslavice neaktualizoval text 

osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva .  

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=1353453-1353460&f=3


Článok  II 

1. Účelom tejto dohody je urovnanie sporných práv a povinností vyplývajúcich z čl. I tejto 

dohody tak, aby zmluvné strany predišli ich riešeniu súdnou cestou. 

Článok  III 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné nároky, ktoré im vznikli, budú usporiadané 

nasledovným spôsobom: 

2. Účastník  súhlasí s tým, aby Obec Raslavice bola vedená ako vlastník 

vysporiadavaných pozemkov popísaných v Článku IV. na základe Osvedčenia 

o vydržaní vlastníckeho práva v zmysle zákona  č.  323/92 Zb. v znení neskorších 

predpisov, ktoré vydal Notársky úrad JUDr. Marty Vaľkovej dňa 29.4 2021 a ktoré bolo 

podkladom na vykonanie  záznamu Okresného úradu v Bardejove v katastri 

nehnuteľností , ktorý potvrdil vznik vlastníckeho práva k vysporiadavaným pozemkom 

v prospech obce Raslavice za predpokladu splnenia podmienky uvedenej v bode 4. tohto 

Článku.  

3. Účastník vyhlasuje, že si nebude od obce Raslavice nárokovať titulom náhrady 

škody úhradu akýchkoľvek výdavkov vrátane  nákladov, ktoré vynaložil v 

súvislosti s vykonaním právnych krokov popísaných v bode 4. Článku 1. Dohody. 

Účastník vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto Dohody je mu suma týchto výdavkov a 

nákladov známa, nakoľko ich uhrádzal on sám.  

4. Obec Raslavice uhradí za predpokladu dodržania podmienky uvedenej v bode 3.  

Účastníkovi sumu 390 € ( slovom: tristo deväťdesiat Eur ) do 30 dní odo dňa 

účinnosti tejto Dohody na účet uvedený v jej záhlaví ako adekvátnu náhradu za 

nadobudnutie vlastníckeho práva k vysporiadavaným pozemkom.  

5. Po splnení podmienok uvedených v tomto  Článku zmluvné strany nemajú a ani nebudú 

mať voči sebe žiadne finančné ani iné nároky, ktoré by vyplývali z právneho vzťahu, 

urovnanie ktorého sleduje táto Dohoda. 

Článok  IV 

Popis vysporiadavaných nehnuteľností  

 

1. Táto dohoda sleduje urovnanie vlastníckeho práva a finančných nárokov vo vzťahu k 

týmto nehnuteľnostiam :  

LV č. 1949, parc. EKN 296/4 orná o výmere 625 m2 pod B 1 na mene Ján Gabužda r. 

Gabužda (syn Michala) v 4/32-inách, pod B 5 na mene Ján Gabužda r. Gabužda (syn 

Michala) v 12/32-inách, pod B 6 na mene Ján Gabužda r. Gabužda (syn Michala) 

v 4/32-inách 

 

Článok  V 

Záverečné ustanovenia 

1. Právne vzťahy neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka , zákona o majetku obcí a súvisiacimi predpismi. 

2. Túto dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov. 

3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť prvým dňom po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle obce Raslavice .  

4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 

dostane jeden rovnopis. 

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1009669&f=3
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1009669&f=3


5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená, že dohodu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, že si obsah dohody dôkladne prečítali a že tento im je jasný, 

zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpisujú. 

V Raslaviciach  dňa. 11.10.2021 

 

 

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

Marek Rakoš 

starosta obce 

 

 

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

Branislav Gabužďa  

účastník 

. 

 


