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Okresný súd Bratislava III 
Námestie Biely Kríž 7  
836 07  Bratislava 

     
 
 

sp. zn.: 12C/116/2019 
 

 
 
VEC: Návrh na schválenie súdneho zmieru, sp. zn. 12C/116/2019 
  
 

Vážený súd,  
 
v právnej veci žalobcu: Ludmila Koukol, rodné číslo: 356001, dátum narodenia: 01.10.1932, 

bytom: 4119 North 139 Street, Omaha, Nebraska 68164, Spojené štáty americké, št. príslušnosť: 
U.S.A., proti žalovanému: Hlavné mesto SR Bratislava, so sídlom: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 
Bratislava, IČO: 00 603 481, v mene ktorého koná Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – 
správca, so sídlom: Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00 603 317, o určenie, že nehnuteľnosť 
patrí do dedičstva, sp. zn. 12C/116/2019, strany sporu medzi sebou uzatvárajú zmier v znení 
uvedenom nižšie a zhodne navrhujú, aby súd v súlade s ustanovením § 148 ods. 2 Civilného 
sporového poriadku tento súdny zmier schválil v nasledujúcom znení: 
 

„I. Pozemok s parc. č. 11410 (parcela registra „C“) o výmere 275 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, vedený Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, 
zapísaný na LV č. 31, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. Nové Mesto, katastrálne územie: Nové 
Mesto patrí do dedičstva po poručiteľovi Ľudmile Matysovej, rod. Ferákovej, dátum narodenia: 
14.10.1901, dátum úmrtia: 22.07.2003, naposledy bytom: 4119 North 139 Street, 68164 Omaha, 
Nebraska, Spojené štáty americké, št. príslušnosť: U.S.A. 

 
II. Žalovaný sa zaväzuje uhradiť žalobcovi trovy konania vo výške 2.772,02,-Eur na 

bankový účet právneho zástupcu žalobcu IBAN SK17 1100 0000 0026 2876 9068 vedený v Tatra 
banka a.s., a to do 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia o schválení zmieru.“ 

 
Strany konania súhlasia s tým, aby súd o schválení zmieru rozhodol bez nariadenia 

pojednávania. Zároveň súd žiadame, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 7 zákona č. 71/1992 Zb. 
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov bol žalobcovi vrátený súdny poplatok vo 
výške 50 %, t.j. suma vo výške 24,75,-Eur. 

 
S úctou 

 
V Bratislave, dňa ......................     V Bratislave, dňa ...................  

 
 
 
 

________________________________   ___________________________ 
Hlavné mesto SR Bratislava     Ludmila Koukol 
Mestská časť Bratislava – Nové mesto – správca  zast. ALTER IURIS, s.r.o. 
Mgr. Rudolf Kusý      JUDr. Martin Kucbel 
starosta       konateľ a advokát  
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