
 
 

Materiál pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva v Senci 

konaného dňa 14.12.2017 

číslo materiálu: 

Názov materiálu: Návrh na uzatvorenie dohody o mimosúdnom urovnaní na odstránenie 
duplicitného vlastníctva k pozemku (Nitrianska ul.) 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo návrh na uzatvorenie dohody o mimosúdnom urovnaní za účelom odstránenia 
duplicitného vlastníctva k pozemku registra E-KN parc.č. 951/2 orná pôda o výmere 1495 m2 vedenej 
na LV č. 9236, k.ú. Senec podľa geometrického plánu č. 42/2017 vyhotoveného Ing. Richardom 
Bariakom dňa 21.09.2017, úradne overeného Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom pod č. 
1816/2017 dňa 09.10.2017, a to tak, že: 

a) Mgr. Anna Vargová, Martin Zelman, Milan Zelman a Ing. Andrej Zelman uznávajú 
vlastníctvo Mesta Senec k novovytvoreným pozemkom vytvoreným z E-KN parc. č. 951/2 
geometrickým plánom, a to k C-KN parc. č. 2785/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
201 m2, C-KN parc. č. 2786/31 trv. tr. porasty o výmere 177 m2 a C-KN parc. č. 2787/9 
ostatné plochy o výmere 390 m2 (SPOLU o výmere 768 m2) a  

b) Mesto Senec uznáva vlastníctvo Mgr. Anny Vargovej, Martina Zelmana, Milana Zelmana 
a Ing. Andreja Zelmana k pozemkom vytvoreným z E-KN parc. č. 951/2 geometrickým 
plánom, a to k C-KN parc. č. 2787/10 ostatné plochy o výmere 263 m2, C-KN parc. č. 2861/6 
orná pôda o výmere 318 m2 a C-KN parc. č. 2860/7 záhrada o výmere 187 m2 (SPOLU 
o výmere 768 m2). 
 

II. MsZ schvaľuje uzatvorenie dohody o mimosúdnom urovnaní za účelom odstránenia duplicitného 
vlastníctva k pozemku registra E-KN parc.č. 951/2 orná pôda o výmere 1495 m2 vedenej na LV č. 
9236, k.ú. Senec podľa geometrického plánu č. 42/2017 vyhotoveného Ing. Richardom Bariakom dňa 
21.09.2017, úradne overeného Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom pod č. 1816/2017 dňa 
09.10.2017, a to tak, že: 

a) Mgr. Anna Vargová, Martin Zelman, Milan Zelman a Ing. Andrej Zelman uznávajú 
vlastníctvo Mesta Senec k novovytvoreným pozemkom vytvoreným z E-KN parc. č. 951/2 
geometrickým plánom, a to k C-KN parc. č. 2785/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
201 m2, C-KN parc. č. 2786/31 trv. tr. porasty o výmere 177 m2 a C-KN parc. č. 2787/9 
ostatné plochy o výmere 390 m2 (SPOLU o výmere 768 m2) a  

b) Mesto Senec uznáva vlastníctvo Mgr. Anny Vargovej, Martina Zelmana, Milana 
Zelmana a Ing. Andreja Zelmana k pozemkom vytvoreným z E-KN parc. č. 951/2 
geometrickým plánom, a to k C-KN parc. č. 2787/10 ostatné plochy o výmere 263 m2, C-KN 
parc. č. 2861/6 orná pôda o výmere 318 m2 a C-KN parc. č. 2860/7 záhrada o výmere 187 m2 
(SPOLU o výmere 768 m2). 

Vysporiadanie predmetu duplicitného vlastníctva je bezpodplatné. 
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Návrh na odstránenie duplicitného vlastníctva k pozemku (Nitrianska ul.) 
 
 
Predmet duplicitného vlastníctva: E-KN parc.č. 952/1 orná pôda o výmere 1495 m2 
 
Lokalita: Nitrianska ul., k.ú. Senec 
 
Okresný úrad Senec, katastrálny odbor pri spracovaní registra obnovenej evidencie pôdy (ROEP) zistil 
duplicitu vlastníckeho práva v katastrálnom území Senec, a to k pozemku E-KN parc.č. 951/2 orná 
pôda o výmere 1495 m2, ktorý je v súčasnosti zapísaný na liste vlastníctva č. 9236 v prospech 
vlastníkov:   

1. Mgr. Anna Vargová v podiele ½ k celku, Martin Zelman v podiele 1/6 k celku, Milan Zelman 
v podiele 1/6 k celku a Ing. Andrej Zelman v podiele 1/6 k celku a zároveň  

2. Mesto Senec v podiele 1/1 k celku. 
 
Ad. 1. Mgr. Anna Vargová, Martin Zelman, Milan Zelman a Ing. Andrej Zelman nadobudli vlastnícke 
právo k pozemku na základe Výmeru o prídele do vlastníctva č. 168/33-419-K/1950 a Osvedčenia 
o dedičstve 30D/312/2013, Dnot 211/2013 z 23.10.2015 a Osvedčenia o dedičstve  31D/313/2013, 
Dnot 209/2013 z 23.10.2015. 
 
Ad. 2. Mesto Senec nadobudlo vlastnícke právo k predmetnému pozemku na základe Hospodárskej 
zmluvy o prevode správy národného majetku číslo:Fin.4/504/87OM ku dňu 01.07.1987, Osvedčenia 
ONV Bratislava – vidiek, finančného odboru č. Fin 4/504/87/OM zo dňa 08.06.1987 o nadobudnutí 
vlastníctva k veci po neznámych vlastníkoch a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov. 
 
Okresný úrad Senec, katastrálny odbor na základe Rozhodnutia o schválení ROEP vyznačil na liste 
vlastníctva č. 9236, k.ú. Senec k pozemku E-KN parc.č. 951/2 poznámku: duplicitný vlastnícky 
vzťah, čo znamená, že k pozemku existujú viacerí duplicitní vlastníci. Poznámka duplicity 
vlastníctva má obmedzujúci charakter a bráni prevodu nehnuteľnosti (viď rozsudok Krajského 
súdu v Nitre z 24.11.2009, sp. zn. 11S/39/2009). V prípade, ak by jeden z duplicitných vlastníkov 
chcel nehnuteľnosť previesť zmluvou o prevode nehnuteľnosti na tretiu osobu, príslušný okresný úrad, 
katastrálny odbor vklad vlastníckeho práva nepovolí, nakoľko prevodca nie je oprávnený nakladať s 
nehnuteľnosťou. Ak by sa chceli duplicitní vlastníci pozemku medzi sebou vysporiadať, môžu sa buď 
dohodnúť alebo sa obrátiť na súd. Ak dotknuté osoby majú záujem vzniknutú situáciu riešiť 
mimosúdnou dohodou, majú dve možnosti. Prvou možnosťou je uzatvorenie nepomenovanej 
(inominátnej) zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka a druhou možnosťou je uzatvorenie 
dohody o urovnaní podľa § 585 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak k dohode nedôjde, musia sa 
duplicitní vlastníci obrátiť na súd a požiadať súd o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
určovacou žalobou. 
 
Duplicitní vlastníci Mgr. Anna Vargová, Martin Zelman, Milan Zelman a Ing. Andrej Zelman 
v zastúpení Mgr. Petrou Hrubovou, advokátkou napokon po viacerých predchádzajúcich rokovaniach 
súhlasili s návrhom na mimosúdne usporiadanie duplicitného vlastníctva k pozemku tak, že 
sporný pozemok sa rozdelí rovným dielom na dve polovice, pričom Mgr. Anne Vargovej, Martinovi 
Zelmanovi, Milanovi Zelmanovi a Ing. Andrejovi Zelmanovi by pripadla do vlastníctva polovica 
sporného pozemku priľahlá k ich domovej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na Šamorínskej ul. v Senci 
a Mestu Senec  by pripadla do vlastníctva polovica sporného pozemku s prístupom z Nitrianskej ulice 
v Senci.  
 
Za účelom presného určenia rozsahu duplicitného vlastníctva bol vypracovaný geometrický plán č. 
42/2017 vyhotovený Ing. Richardom Bariakom dňa 21.09.2017, úradne overený Okresným úradom 
Senec, katastrálnym odborom pod č. 1816/2017 dňa 09.10.2017. 
 



2 
 

Na základe vyššie uvedeného zúčastnené strany navrhujú, vzhľadom na existenciu nadobúdacích 
titulov ako v prospech rodiny Zelmanovcov, tak aj v prospech Mesta Senec a vzhľadom k tomu, že nie 
je možné s úplnou istotou predpokladať (prezumovať) výsledok súdneho sporu v prospech ani jednej 
zo zúčastnených strán, mimosúdnu dohodu o bezplatnom vysporiadaní duplicitného vlastníctva 
v zmysle § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, a to 
tak, že: 
 

a) Mgr. Anna Vargová, Martin Zelman, Milan Zelman a Ing. Andrej Zelman uznávajú 
vlastníctvo Mesta Senec k novovytvoreným pozemkom vytvoreným  z E-KN parc. č. 951/2 
geometrickým plánom, a to k C-KN parc. č. 2785/26 zastavané plochy a nádvoria o výmere 
201 m2, C-KN parc. č. 2786/31 trv. tr. porasty o výmere 177 m2 a C-KN parc. č. 2787/9 
ostatné plochy o výmere 390 m2 (SPOLU o výmere 768 m2) a  

b) Mesto Senec uznáva vlastníctvo Mgr. Anny Vargovej, Martina Zelmana, Milana Zelmana 
a Ing. Andreja Zelmana k pozemkom vytvoreným z E-KN parc. č. 951/2 geometrickým 
plánom, a to k C-KN parc. č. 2787/10 ostatné plochy o výmere 263 m2, C-KN parc. č. 2861/6 
orná pôda o výmere 318 m2 a C-KN parc. č. 2860/7 záhrada o výmere 187 m2 (SPOLU 
o výmere 768 m2), 

čo znamená, že sporný pozemok bude pomerne rozdelený rovnakým dielom medzi obe zúčastnené 
strany.  
 
Cieľom dohody o urovnaní je v podstate obojstranne prijateľný kompromis zohľadňujúci oprávnené 
nároky oboch zúčastnených strán.  
Dohoda o urovnaní vo vyššie navrhovanom znení vyrieši s konečnou platnosťou nesúlad údajov 
katastra nehnuteľností a ako taká podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom v Senci. 
 
 
 
Návrh Mestskej rady v Senci zo dňa 29.11.2017:   
- súhlasí s uzatvorením dohody o mimosúdnom urovnaní za účelom odstránenia duplicitného 

vlastníctva k pozemku tak, že pozemok bude rovnakým dielom rozdelený medzi obe 
zúčastnené strany. 
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