
DOHODA 
 

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov: 

 
I. 

ÚČASTNÍCI DOHODY 
 

Štucková Mária, rod. Varcholová 
bytom: 065 12 Jakubany č. 382, SR 
nar. 15.02.1972, ČOP: ... , RČ: ... 

a 
Varchola Miroslav, rod. Varchola 

bytom: Mierová 42/1094, PSČ: 064 01 Stará Ľubovňa, SR 
nar. 09.05.1963, ČOP: ..., RČ: ... 

a 
Varchola Mikuláš, rod. Varchola 

bytom: Čirč 114, PSČ: 065 42 Čirč, SR 
nar. 27.07.1957, ČOP: ..., RČ: ... 

a 
Varchola Andrej, rod. Varchola 

bytom: Čirč 133, PSČ: 065 42 Čirč, SR 
nar. 17.10.1954, ČOP: ..., RČ: ... 

 
ako oprávnení 

 
/ďalej len „Oprávnení“/ 

 
a 

 
Obec Čirč 

so sídlom: Čirč 208, PSČ 065 42 Čirč 
IČO: 00329835 

konajúca prostredníctvom: Michal Didik, starosta obce 
číslo účtu: 15127602/0200  

bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa 
 
ako povinný 

/ďalej len „Povinný“/ 
 
 
súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ako oprávnení a k právnym úkonom 
spôsobilí uzatvárajú túto dohodu (ďalej len „Dohoda“ v príslušnom gramatickom tvare): 
 
 

II. 
PREAMBULA 

 
Účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu v nadväznosti na uzatvorenie darovacej zmluvy 
medzi nimi zo dňa ... k novovytvorenej parcele č. KN-C číslo 230/17 vo výmere 226 m² v obci 
Čirč, v katastrálnom území Čirč, okres Stará Ľubovňa, druh pozemku -  ostatné plochy, 
spôsob využitia pozemku – pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, podľa 
geometrického plánu č. 3/2015 vyhotoviteľa Michala Kerbčára, Čirč 120, 065 42 Čirč, 
overeného Okresným úradom Katastrálny odbor Stará Ľubovňa dňa 05.03.2015 pod číslom 



G1-91/2015. Účastníci dohody uzatvárajú túto dohodu za účelom vyváženia oprávnení 
a povinností plynúcich pre nich zo zmluvného vzťahu založeného v prvej vete definovanej 
darovacej zmluvy. 
 

III. 
PREDMET DOHODY 

 
1. Povinný sa zaväzuje pre Oprávnených, prípadne ich právnych nástupcov, obstarať na 

náklady Povinného k verejným inžinierskym rozvodom vody, kanalizácie, plynu 
a elektriny na parcele KN – C č. 230/17: 

 
- pripojenie na verejný vodovod, 
- pripojenie na verejnú kanalizáciu, 
- pripojenie k distribučnej plynovej sieti, 
- pripojenie k distribučnej elektrickej sústave 

 
a to jednotlivo v prospech parciel: 
 

• parcely KN-C č. 230/7, k. ú. Čirč, obec Čirč vo výmere 705 m 2, ktorá je zapísaná na 
liste vlastníctva č. 1781 a vedená Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej 
Ľubovni; vlastník: Varchola Miroslav, rod. Varchola;  

• parcely KN-C č. 230/6, k. ú. Čirč, obec Čirč vo výmere 706 m 2, ktorá je zapísaná na 
liste vlastníctva č. 1780 a vedená Katastrálnym odborom Okresného úradu v Starej 
Ľubovni; vlastník: Štucková Mária, rod. Varcholová;  

• parcely KN-C č. 230/5, k. ú. Čirč, obec Čirč vo výmere 1059 m 2, ktorá je zapísaná 
na liste vlastníctva č. 1779 a vedená Katastrálnym odborom Okresného úradu v 
Starej Ľubovni; vlastník: Varchola Mikuláš, rod. Varchola;  

• parcely KN-C č. 230/4, k. ú. Čirč, obec Čirč vo výmere 1058 m 2, ktorá je zapísaná 
na liste vlastníctva č. 1778 a vedená Katastrálnym odborom Okresného úradu v 
Starej Ľubovni; vlastník: Varchola Andrej, rod. Varchola.  
 

2. Náklady spojené so zriadením samotných prípojných/odberných miest, najmä, nie 
však výlučne: zriadenie vodomernej šachty, revíznej šachty, skrine elektrického 
a plynového odberného miesta, vrátane všetkých merných zariadení a poplatkov za 
pripojenie uhrádzaných prevádzkovateľom distribučných sietí znášajú Oprávnení. 
 

IV. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými jej účastníkmi a účinnosť podľa § 

47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto Dohody musia byť uzavreté písomne so 
súhlasom účastníkov Dohody. 

 
3. Táto Dohoda nahrádza všetky predošlé dohody vykonané ústne alebo písomne, 

týkajúce sa predmetu tejto Dohody 
 

4. Výslovne neupravené zmluvné vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných 
právnych predpisov Slovenskej republiky v ich platnom znení. 

 



5. Pokiaľ by niektoré ustanovenia tejto Dohody alebo jej budúce ustanovenia boli úplne 
alebo čiastočne právne neplatné alebo by stratili platnosť neskôr, nebude tým platnosť 
a účinnosť ostatných ustanovení Dohody dotknutá. 

 
6. Účastníci Dohody prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k uzavretiu tejto Dohody, 

v Dohode prejavili svoju vôľu slobodne a vážne, pred jej podpísaním si ju prečítali, tejto 
porozumeli a súhlasia s jej obsahom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
Prehlasujú, že Dohody nebola uzavretá v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok 
a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

 
7. Dohoda je vyhotovená v 5 (slovom: piatich) rovnopisoch rovnakej právnej sily, z toho 
po jednom rovnopise pre každého účastníka Dohody. 

 
 
 
 
V Čirči, dňa .......                                                        V Čirči, dňa ........ 
 
Oprávnení:                   Povinný:  
  
 
 
 
---------------------------------                                          --------------------------------- 
Štucková Mária, rod. Varcholová                          obec Čirč, v. z. Michal Didik                                                             

starosta obce Čirč                                                     
                                                                                   
 
 
--------------------------------- 
Varchola Miroslav, rod. Varchola 
 
 

 
 

---------------------------------   
Varchola Mikuláš, rod. Varchola 
 
 
 
 
--------------------------------- 
Varchola Andrej, rod. Varchola 

 


