
D o h o d a  
o zrušení podielového spoluvlastníctva nehnuteľností   

___________________________________________________________________ 

 

 

Účastníci dohody :  

 

Účastník 1/ :   Pavol Bielik,  

  

 trvale bytom 974 05  Banská Bystrica - Radvaň, Radvanská 508/17,  

 štátny občan SR 

 

Účastník 2/: Ing. Miloslav Chladný,  

   

 trvale bytom 974 01  Kynceľová 83  

 štátny občan SR 

 a manželka Ing. Daniela Chladná,  

  

 trvale bytom 974 01  Kynceľová 83  

 štátna občianka SR 

 

Účastník 3/ : Obec Kynceľová 

 so sídlom 974 01  Kynceľová 39 

 IČO: 00 647 659 

 v zast. Ing. Martina Kubišová, PhD., starostka obce 

 

 

Účastníci tejto dohody uzatvárajú v zmysle ust. § 141 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, 

v platnom znení, túto Dohodu o zrušení podielového spoluvlastníctva nehnuteľností, a to za 

nasledovných podmienok a v nasledovnom rozsahu :  

 

 

Článok I. 

Účastníci tejto dohody sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností vedených na Okresnom 

úrade Banská Bystrica, Katastrálny odbor, zapísaných na LV č. 468, k.ú. Kynceľová, Obec 

Kynceľová, ako parcely registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu ako parc.č. KNE :  

- parc.č. KNE 234 o výmere 789 m
2
 – orná pôda,  

- parc.č. KNE 235 o výmere 1223 m
2
 – trv. trávny porast,  

- parc.č. KNE 236 o výmere 1751 m
2
 – orná pôda,  

a to :  

- účastník 1/ pod B18/ cit. LV vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/9 k celku, 

- účastník 1/ pod B29/ cit. LV vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/9 k celku, 

- účastník 2/ pod B28/ cit. LV vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 15/24 k celku, 

- účastník 2/ pod B30/ cit. LV vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/24 k celku,  

- účastník 3/ pod B23/ cit. LV vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/9 k celku.  

 

 

 



 

Článok II. 
Účastníci tejto dohody sa dohodli na zrušení podielového spoluvlastníctva k predmetným 

nehnuteľnostiam a o vzájomnom vyporiadaní reálnou deľbou.  

Na základe tejto dohody sa vlastnícke vzťahy k predmetným nehnuteľnostiam upravujú 

nasledovne :  

 

1/  Ruší sa podielové spoluvlastníctvo účastníkov 1/, 2/ a 3/ tejto dohody 

k nehnuteľnostiam bližšie špecifikovaným v čl. I. tejto dohody.  

 

2/ Účastník 1/ Pavol Bielik,        , sa na základe tejto dohody  stáva  výlučným vlastníkom 

(tzn. v 1/1) nehnuteľností novovytvorených geometrickým plánom vyhotoviteľa Ing. Pavla 

Sopka, GEOSS Banská Bystrica, č. 14154617-01/2021 zo dňa 4.1.2021, ktorý bol úradne 

overený Okresným úradom Banská Bystrica, Katastrálny odbor, pod č. 61-54/2021 dňa 

4.2.2021, a to parciel registra „C“ č. KN :  

- parcela registra „C“ č. KN 923/5 o výmere 4 m
2
 – zast. plochy a nádvoria,  

novovytvorená predmetným geometrickým plánom odčlenením od pôvodnej parcely 

registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako parc.č. KNE 236 o celkovej 

výmere 1751 m
2
 -  orná pôda, zapísanej na LV č. 468, k.ú. Kynceľová,  

- parcela registra „C“ č. KN 923/6 o výmere 1 m
2
 – zast. plochy a nádvoria,  

novovytvorená predmetným geometrickým plánom odčlenením od pôvodnej parcely 

registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako parc.č. KNE 236 o celkovej 

výmere 1751 m
2
 -  orná pôda, zapísanej na LV č. 468, k.ú. Kynceľová,  

- parcela registra „C“ č. KN 824/5 o výmere 143 m
2
 – trv. trávny porast,  

novovytvorená predmetným geometrickým plánom odčlenením od pôvodnej parcely 

registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako parc.č. KNE 236 o celkovej 

výmere 1751 m
2
 -  orná pôda, zapísanej na LV č. 468, k.ú. Kynceľová.   

- parcela registra „C“ č. KN 824/6 o výmere 497 m
2
 – trv. trávny porast,  

novovytvorená predmetným geometrickým plánom odčlenením od pôvodnej parcely 

registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako parc.č. KNE 236 o celkovej 

výmere 1751 m
2
 -  orná pôda, zapísanej na LV č. 468, k.ú. Kynceľová.   

- parcela registra „C“ č. KN 824/7 o výmere 525 m
2
 – trv. trávny porast,  

novovytvorená predmetným geometrickým plánom odčlenením od pôvodnej parcely 

registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako parc.č. KNE 236 o celkovej 

výmere 1751 m
2
 -  orná pôda, zapísanej na LV č. 468, k.ú. Kynceľová.   

 

3/  Účastník 2/ Ing. Miloslav Chladný, s manželkou Ing. Danielou Chladnou,  

       sa na základe tejto dohody stávajú vlastníkmi (tzn. v 1/1), v režime bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov, nehnuteľností novovytvorených geometrickým plánom 

vyhotoviteľa Ing. Pavla Sopka, GEOSS Banská Bystrica, č. 14154617-01/2021 zo dňa 

4.1.2021, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Banská Bystrica, Katastrálny odbor, 

pod č. 61-54/2021 dňa 4.2.2021, a to parciel registra „C“ č. KN :  

- parcela registra „C“ č. KN 825/4 o výmere 925 m
2
 – trv. trávny porast,  

novovytvorená predmetným geometrickým plánom odčlenením od pôvodných parciel 

registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu ako : parc.č. KNE 235 o celkovej 

výmere 1223 m
2
 -  trv. trávne porasty, parc.č. KNE 236 o celkovej výmere 1751 m

2
 -  

orná pôda, zapísaných na LV č. 468, k.ú. Kynceľová,  

 



 

 

 

- parcela registra „C“ č. KN 825/5 o výmere 144 m
2
 – trv. trávny porast,  

novovytvorená predmetným geometrickým plánom odčlenením od pôvodnej parcely 

registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako parc.č. KNE 235 o celkovej 

výmere 1223 m
2
 -  trv. trávne porasty, zapísanej na LV č. 468, k.ú. Kynceľová,  

- parcela registra „C“ č. KN 825/6 o výmere 1047 m
2
 – trv. trávny porast,  

novovytvorená predmetným geometrickým plánom odčlenením od pôvodných parciel 

registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu ako : parc.č. KNE 235 o celkovej 

výmere 1223 m
2
 -  trv. trávne porasty, a parc.č. KNE 234 o celkovej výmere 789 m

2
 – 

orná pôda, obidve parcely zapísané na LV č. 468, k.ú. Kynceľová,  

- parcela registra „C“ č. KN 823/12 o výmere 455 m
2
 – orná pôda,  

novovytvorená predmetným geometrickým plánom odčlenením od pôvodných parciel 

registra „E“ evidovaných na mape určeného operátu ako : parc.č. KNE 235 o celkovej 

výmere 1223 m
2
 -  trv. trávne porasty, a parc.č. KNE 234 o celkovej výmere 789 m

2
 – 

orná pôda, obidve parcely zapísané na LV č. 468, k.ú. Kynceľová. 

- parcela registra „C“ č. KN 823/14 o výmere 10 m
2
 – trv. trávny porast,  

novovytvorená predmetným geometrickým plánom odčlenením od pôvodnej parcely 

registra „E“ evidovanej na mape určeného operátu ako : parc.č. KNE 234 o celkovej 

výmere 789 m
2
 – orná pôda zapísanej na LV č. 468, k.ú. Kynceľová.   

 

4/  Účastník 3/ Obec Kynceľová, sa na základe tejto dohody stáva výlučným vlastníkom (tzn. 

v 1/1), nehnuteľnosti novovytvorenej geometrickým plánom vyhotoviteľa Ing. Pavla Sopka, 

GEOSS Banská Bystrica, č. 14154617-01/2021 zo dňa 4.1.2021, ktorý bol úradne overený 

Okresným úradom Banská Bystrica, Katastrálny odbor, pod č. 61-54/2021 dňa 4.2.2021, a to 

parcely registra „C“ č. KN 823/13 o výmere 14 m
2
 – trv. trávny porast, novovytvorenej 

predmetným geometrickým plánom odčlenením od pôvodnej parcely registra „E“ 

evidovanej na mape určeného operátu ako : parc.č. KNE 234 o celkovej výmere 789 m
2
 – 

orná pôda zapísanej na LV č. 468, k.ú. Kynceľová.  

 

5/ Na základe dohody zmluvných strán a na celkové majetkové vyrovnanie sa účastník 1/ 

zaväzuje uhradiť :  

- účastníkovi 2/ finančné nároky súvisiace so zrušením podielového spoluvlastníctva 

k nehnuteľnostiam, ktorých vyporiadanie je predmetom tejto dohody a ktoré vyplývajú 

z rozdielu všeobecných hodnôt nehnuteľností, ktoré sú predmetom vyporiadania, a to tak, 

že účastník 1/ sa zaväzuje uhradiť účastníkovi 2/ finančnú sumu vo výške    ,- Euro 

(slovom  desaťtisíc a päť euro) v plnej výške bankovým prevodom na účet označený 

účastníkom 2/ vedený v          , IBAN:      . a to v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa 

uzatvorenia tejto dohody, 

- účastníkovi 3/ finančné nároky súvisiace so zrušením podielového spoluvlastníctva 

k nehnuteľnostiam, ktorých vyporiadanie je predmetom tejto dohody a ktoré vyplývajú 

z rozdielu všeobecných hodnôt nehnuteľností, ktoré sú predmetom vyporiadania, a to tak, 

že účastník 1/ sa zaväzuje uhradiť účastníkovi 3/ finančnú sumu vo výške 6.305,- Euro 

(slovom  šesťtisíc tristopäť euro) v plnej výške bankovým prevodom na účet označený 

účastníkom 3/ IBAN: SK64 0200 0000 0031 5905 4055, a to v lehote do 10 pracovných 

dní odo dňa uzatvorenia tejto dohody. 

Dohodnutý spôsob úhrady finančného vyrovnania je v súlade s ust. § 4 ods. 2 zák.č. 

394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti, v platnom znení.  



 

 

 

6/ Na základe dohody zmluvných strán a na celkové majetkové vyrovnanie sa účastník 2/ 

zaväzuje uhradiť účastníkovi 3/ finančné nároky súvisiace so zrušením podielového 

spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam, ktorých vyporiadanie je predmetom tejto dohody 

a ktoré vyplývajú z rozdielu všeobecných hodnôt nehnuteľností, ktoré sú predmetom 

vyporiadania, a to tak, že účastník 2/ sa zaväzuje uhradiť účastníkovi 3/ finančnú sumu vo 

výške 20.345,- Euro (slovom  dvadsaťtisíc tristoštyridsaťpäť euro) v plnej výške bankovým 

prevodom na účet označený účastníkom 3/ IBAN: SK64 0200 0000 0031 5905 4055, a to 

v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto dohody. 

Dohodnutý spôsob úhrady finančného vyrovnania je v súlade s ust. § 4 ods. 2 zák.č. 

394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti, v platnom znení.  

 

 

 

Článok III. 

Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom tejto dohody, nie sú 

zaťažené žiadnymi záložnými právami, ani predkupnými právami, neviaznu na nich žiadne dlhy 

a  právo účastníkov tejto dohody nakladať s predmetom dohody nie je obmedzené.  

 

Účastníci  tejto dohody sa týmto zaväzujú nenakladať so spoluvlastníckymi podielmi k 

nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom tejto dohody, najmä tieto scudzovať, zaťažovať ťarchami, 

vecnými bremenami alebo inými vecnými právami až do doby povolenia vkladu vlastníckeho 

práva k predmetu tejto dohody.   

 

Účastníci dohody vyhlasujú, že nemajú žiadne splatné a ani nesplatené finančné záväzky vo 

vzťahu k akýmkoľvek daňovým, colným alebo iným orgánom štátnej správy a územnej 

samosprávy, na základe ktorých by na predmete tejto dohody vznikla, alebo mohla vzniknúť 

ťarcha. Účastníci dohody nemajú vedomosť ani o žiadnych žalobách, súdnych sporoch, 

nárokoch, procesoch, požiadavkách, vyšetrovaniach, rozhodcovských konaniach alebo iných 

zatiaľ neukončených konaniach, alebo konaniach, ktoré by podľa vedomia účastníkov dohody 

hrozili v súvislosti s predmetom tejto dohody. 

 

Účastníci vyhlasujú, že v súvislosti s predmetom tejto dohody nepodpísali, ako povinní, žiadnu 

notársku zápisnicu podľa zákona č.  233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, 

v znení neskorších predpisov, ako aj podľa ich vedomostí nie je voči nim vedené žiadne 

exekučné konanie, nie sú v konkurze ani v procese oddlženia. 

 

Náklady súvisiace s vypracovaním tejto dohody o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva 

k nehnuteľnostiam, vypracovaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, 

znáša účastník 1/ v celom rozsahu.   

 

Správny poplatok vo výške 66,- €  spojený s vkladovým konaním do katastra nehnuteľností sa 

zaväzuje uhradiť účastník 2/ v celom rozsahu.  

 

 

 



 

 

 

Účastník 3/ vyhlasuje, že právne úkony urobené do tejto zmluvy boli schválené Obecným 

zastupiteľstvom Obce Kynceľová, Uznesením č. 8/2021, dňa 04.05.2021.  

 

Prevod majetku účastníka 3/,  ktorý  je  predmetom tejto zmluvy,  sa riadi ust. § 9a ods. 8 písm. 

c) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení, keďže právne úkony urobené do tejto 

zmluvy sú výsledkom realizácie zákonného predkupného práva, na základe ponuky účastníka 3/, 

ktorú urobil účastníkom 1/ a 2/ tejto zmluvy.  

V zmysle ust. § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení sa pri prevode 

majetku obce okrem iného aj z dôvodu realizácie zákonného predkupného práva nepoužijú 

ustanovenia § 9a ods. 1 až 7 cit. zákona.   

 

Účastník 3/ oboznámil účastníka 1/ a účastníka 2/ s tým, že táto zmluva je v súlade s ust. § 5a 

ods. 1 zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v platnom znení, povinne zverejňovanou zmluvou, pričom je povinnou 

osobou na sprístupňovanie informácií zverejnením tejto zmluvy.   

 

Zároveň účastník 3/ oboznámil účastníka 1/ a účastníka 2/, že táto zmluva bude zákonom 

stanoveným spôsobom zverejnená na webovej stránke účastníka 3/, najneskôr v lehote 7 dní od 

jej uzavretia, o čom bude spolu s návrhom na vklad zaslané písomné potvrdenie o zverejnení 

zmluvy príslušnému Okresnému úradu, Katastrálnemu odboru,  podľa ust. § 5a ods. 7 cit. 

zákona.  

 

Účastník 1/ a účastník 2/ boli oboznámení, že účastník 3/ je v súvislosti so spracovaním 

osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia GDPR a zák.č. 

18/2018 Z.z., ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb len na základe splnomocnenia 

príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť orgánu samosprávy a orgánu 

vykonávajúceho úlohy preneseného výkonu štátnej správy, pričom osobné údaje uvedené v tejto 

zmluve budú spracované výlučne pre účely tejto zmluvy.  

Zároveň boli účastník 1/ a účastník 2/ oboznámení s tým, že ich práva ako práva dotknutej osoby 

sú upravené v § 19 - § 25 zák.č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

 

 

Článok IV.   
Účastníci 1/, 2/ a 3/ tejto dohody splnomocňujú na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností, vrátane úkonov s tým súvisiacich, JUDr. Zuzanu Falisovú, advokátku, 

zapísanú v Zozname advokátov pod č. 0205, advokátska kancelária so sídlom 974 01  Banská 

Bystrica, Horná 2, IČO: 33 759 626.   

Menovaná je splnomocnená na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva, ako aj všetky 

právne úkony s tým súvisiace, najmä odstraňovanie prípadných vád podaného návrhu, a to po 

podpísaní tejto zmluvy všetkými jej účastníkmi a zverejnení zmluvy v zmysle platných právnych 

predpisov.    

 

 

 

 



 

 

Článok V.   

Účastníci tejto dohody nadobudnú vlastníctvo k nehnuteľnostiam, v rozsahu článku II. tejto 

zmluvy, po povolení vkladu vlastníckeho práva Okresným úradom Banská Bystrica, 

Katastrálnym odborom, a po tomto vklade sa na listoch vlastníctva zapíšu ako noví vlastníci :  

 

Účastník 1/ Pavol Bielik,      sa na základe tejto dohody  stáva  výlučným vlastníkom (tzn. v 1/1) 

nehnuteľností novovytvorených geometrickým plánom vyhotoviteľa Ing. Pavla Sopka, GEOSS 

Banská Bystrica, č. 14154617-01/2021 zo dňa 4.1.2021, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Banská Bystrica, Katastrálny odbor, pod č. 61-54/2021 dňa 4.2.2021, a to parciel registra 

„C“ č. KN :  

 parcela registra „C“ č. KN 923/5 o výmere 4 m
2
 – zast. plochy a nádvoria,  

 parcela registra „C“ č. KN 923/6 o výmere 1 m
2
 – zast. plochy a nádvoria,  

 parcela registra „C“ č. KN 824/5 o výmere 143 m
2
 – trv. trávny porast,  

 parcela registra „C“ č. KN 824/6 o výmere 497 m
2
 – trv. trávny porast,  

 parcela registra „C“ č. KN 824/7 o výmere 525 m
2
 – trv. trávny porast, 

k.ú. Kynceľová.   

 

Účastník 2/ Ing. Miloslav Chladný s manželkou Ing. Danielou Chladnou, sa na základe tejto 

dohody  stáva  vlastníkom (tzn. v 1/1), v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 

nehnuteľností novovytvorených geometrickým plánom vyhotoviteľa Ing. Pavla Sopka, GEOSS 

Banská Bystrica, č. 14154617-01/2021 zo dňa 4.1.2021, ktorý bol úradne overený Okresným 

úradom Banská Bystrica, Katastrálny odbor, pod č. 61-54/2021 dňa 4.2.2021, a to parciel registra 

„C“ č. KN : 

 parcela registra „C“ č. KN 825/4 o výmere 925 m
2
 – trv. trávny porast,  

 parcela registra „C“ č. KN 825/5 o výmere 144 m
2
 – trv. trávny porast,  

 parcela registra „C“ č. KN 825/6 o výmere 1047 m
2
 – trv. trávny porast,  

 parcela registra „C“ č. KN 823/12 o výmere 455 m
2
 – orná pôda,  

 parcela registra „C“ č. KN 823/14 o výmere 10 m
2
 – trv. trávny porast,  

k.ú. Kynceľová.  

 

Účastník 3/ Obec Kynceľová sa na základe tejto dohody  stáva  výlučným vlastníkom (tzn. 

v 1/1) nehnuteľnosti novovytvorenej geometrickým plánom vyhotoviteľa Ing. Pavla Sopka, 

GEOSS Banská Bystrica, č. 14154617-01/2021 zo dňa 4.1.2021, ktorý bol úradne overený 

Okresným úradom Banská Bystrica, Katastrálny odbor, pod č. 61-54/2021 dňa 4.2.2021, a to 

parciel registra „C“ č. KN :  

 parcela registra „C“ č. KN 823/13 o výmere 14 m
2
 – trv. trávny porast,  

k.ú. Kynceľová.  

 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade prerušenia konania o povolenie vkladu vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností na základe tejto dohody, sa zmluvné strany zaväzujú vo 

vzájomnej súčinnosti vykonať všetky úkony potrebné k odstráneniu dôvodov,  ktoré viedli 

k prerušeniu predmetného konania, a to najneskôr do desiatich kalendárnych dní, odo dňa, kedy 

sa o prerušení konania dozvedeli. V opačnom prípade zodpovedajú za škodu vzniknutú druhej 

zmluvnej strane.  



 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zastavenia konania o povolenie vkladu vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností na základe tejto zmluvy,  alebo v prípade právoplatného 

rozhodnutia o zamietnutí zápisu, sú povinné vrátiť si v lehote najneskôr do 14 kalendárnych dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti právne relevantných skutočnosti, vzájomne všetky 

poskytnuté plnenia, ak takéto plnenia vznikli.  

 

V prípade, ak sa prevod vlastníckeho (alebo iného) práva k predmetným nehnuteľnostiam podľa 

tejto zmluvy po jej podpise neuskutoční (zmarí) resp. ak príslušný Okresný úrad Banská 

Bystrica, Katastrálny odbor, zamietne návrh na zápis vlastníckeho (alebo iného) práva podľa 

tejto dohody, zaväzujú sa zmluvné strany v lehote do 14 dní odo dňa právoplatnosti takéhoto 

rozhodnutia Okresného úradu, Katastrálneho odboru, túto dohodu dohodou zrušiť a súčasne 

uzavrieť novú zmluvu tak, aby boli odstránené dôvody, pre ktoré bol vklad vlastníckeho práva 

do katastra nehnuteľností zmarený a tak, aby účel novej zmluvy bol čo najbližší tejto zmluve. 

 

V prípade, ak sa v budúcnosti ukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sú neplatné, alebo sa 

ukáže nemožnosť ich plnenia, nespôsobuje to neplatnosť, alebo nemožnosť plnení ostatných 

ustanovení tejto dohody.  

 

Účastníci dohody sú bezodkladne po takomto zistení povinní uzavrieť dohodu, ktorou 

nedostatky týchto ustanovení odstránia a dohodnú sa na ustanoveniach, ktoré sú svojím účelom 

najbližšie tejto zmluve a účelu, ktorý neplatné alebo nesplniteľné ustanovenia tejto dohody 

sledovali. 

 

 

Článok VI. 

Účastníci zmluvy svojimi podpismi výslovne potvrdzujú, že sú spôsobilí na právne úkony.  

 

Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými účastníkmi dohody a 

vecnoprávne účinky nadobudne povolením vkladu vlastníckeho práva v prospech účastníkov 

tejto dohody, v súlade so zák.č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností, v platnom znení.  

 

Účastníci dohody vyhlasujú, že sa s obsahom tejto dohody podrobne oboznámili, túto uzatvárajú 

slobodne, vážne a bez nátlaku, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 

Ďalej vyhlasujú, že táto dohoda nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok 

a ani v omyle a na znak súhlasu s celým textom dohody pripájajú vlastnoručné podpisy 

účastníkov dohody. 

 

Zároveň vyhlasujú, že sú oprávnení s predmetom dohody nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je 

ničím obmedzená a úkon bol urobený v predpísanej forme. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Táto dohoda je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých 2 vyhotovenia slúžia pre potreby 

konania o povolenie vkladu vlastníckeho práva na Okresnom úrade Banská Bystrica, Katastrálny 

odbor, a po 1 vyhotovení prevzali účastníci tejto dohody.  

 

 

 

 

 

 

 

Účastník 1/ :   

 

V Banskej Bystrici dňa ________ 

 

Pavol Bielik ______________________  

 

 

 

Účastník 2/ :   

 

V Kynceľovej dňa ________ 

 

Ing. Miloslav Chladný  ______________________ 

a manželka 

Ing. Daniela Chladná,   ______________________ 

 

 

 

Účastník 3/ :   

 

V Kynceľovej dňa ________ 

 

Obec Kynceľová ______________________  

v zast. Ing. Martina Kubišová, PhD., starostka obce 

 

 

 

 


