
Dohoda  
o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade 

uzatvorená v súlade s § 151o ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „dohoda“ v príslušnom tvare) 
 
medzi: 
 
Účastník I: 
Meno a priezvisko: Ivan Jánošík 
Dátum narodenia: xx.xx.xxxx 
Rodné číslo: xxxxxx/xxxx 
Trvalý pobyt: xx,xxx,xx 991 02 Dolná Strehová, SR 
 
Účastník II: 
OBEC ZÁHORCE 
zastúpená PaedDr. Branislavom Kázmerom, starostom obce, 
so sídlom Krtíšska 173/98, Záhorce, 991 06 Želovce 
Slovenská republika 
IČO: 00319694 
DIČ: 2021243323 

 
Čl. I. 

Vymedzenie vlastníctva 
Katastrálne územie: Záhorce,  
List vlastníctva: 52, 
Parcely č.: C KN 580, výmera 465 m2, zastavané plochy a nádvoria a C KN 581, 
výmera 403 m2, záhrady. 
(ďalej len ako „predmetný pozemok“) 
 

Čl.  II. 
Predmet a účel dohody 

 
2.1 Účastník I tejto dohody užíva predmetný pozemok na poľnohospodársku výrobu 
pre vlastnú potrebu a potrebu svojej rodiny.  
 
2.2 Účastník II. tejto dohody realizoval na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena 
s vlastníkom predmetného pozemku výkopové práce na umiestnenie kanalizačného 
potrubia. 
 
2.3 Predmetom tejto dohody je poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľnosti a za všetky škody najmä na úrode, nerovnosti 
pôdy a pod., ktoré boli spôsobené pri výkopových prácach na predmetnom pozemku.  
  
 
 
 
 
 
 



 Čl. III. 
Výška finančnej náhrady a podmienky splatnosti 

 
3.1 Náhrada podľa článku II. tejto dohody bola stanovená dohodou medzi účastníkmi 
sumou: 410 €, slovom: štyristodesať. 
3.2 Účastník II. zaplatil Účastníkovi I. úhradu náhrady podľa článku 3.1. pri podpísaní 
tejto dohody v hotovosti, čo povinný svojim  podpisom tejto dohody potvrdzuje.  
 

 
Čl. IV.  

Ďalšia úprava vzájomných práv a povinností 
 
4.1 Účastníci tejto dohody týmto vyhlasujú, že uhradením sumy uvedenej v Článku 
III.  tejto dohody sú upravené a vysporiadané všetky vzájomné nároky a povinnosti 
vyplývajúce z tejto dohody. 
4.2  Žiadne iné nároky, práva, plnenia, opomenutia, ani akékoľvek pohľadávky, ani 
akékoľvek požiadavky na akékoľvek plnenia alebo konania alebo nekonania medzi 
účastníkmi sporné nie sú, to znamená, že Účastník I. nemá voči obci, ako Účastníkovi 
II. žiadne iné nároky, práva, požiadavky na plnenia, nároky z opomenutí plnení, ani 
akékoľvek pohľadávky, ani akékoľvek požiadavky na akékoľvek plnenia, konania alebo 
nekonania. 
 

Čl. V. 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami. 
5.2. V prípade, že je zmluvná strana povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a ak zmluva zároveň spĺňa podmienku jej 
zverejnenia podľa zákona, príslušná zmluvná strana sa zaväzuje zverejniť túto 
zmluvu  spôsobom stanoveným zákonom. 
5.3 Túto dohodu je možné meniť a doplniť len písomnými dodatkami po vzájomnej 
dohode oboch účastníkov dohody. 
5.4 Účastníci dohody vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, ich vôľa je slobodná 
a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý a zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. Účastníci dohody si dohodu prečítali, jej ustanoveniam rozumejú a bez 
výhrad súhlasia s jej obsahom. 
5.5 Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží 
poškodený a jeden obec. 
 
 
Účastník II.       Účastník I.  
 
 
 
.........................................................  .................................................... 
Obec Záhorce     Ivan Jánošík 
zast. PaedDr. Branislavom Kázmerom 
starostom obce 
 


