
DOHODA O UROVNANÍ
uzatvorená podľa § 585 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi

I.
ÚČASTNÍCI DOHODY

ÚČASTNÍK DOHODY 1:
Sídlo:

IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:

Obec Ľubotice
Československých letcov 2 
080 06 ĽUBOTICE 
00 690 538 
2021302965
JUDr. Miroslav MAKARA - starosta obce

(ďalej aj „Obec Ľubotice“ alebo „účastník dohody 1“)

a

ÚČASTNÍK DOHODY 2:
Miesto podnikania:

Banka:
Číslo účtu:

(ďalej aj „Martin BALÍK A.M.B.

Martin Balík
Kalinčiakova 1744/23 
080 06 ĽUBOTICE 
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK90 0900 0000 0005 0078 7946

alebo „účastník dohody 2“)

n.
Úvodné ustanovenia

1. Obec Ľubotice ako prenajímateľ mala s Martinom Balíkom A.M.B. ako nájomcom 
uzatvorenú Zmluvu o nájme nebytových priestorov zo dňa 09.06.2009, na základe 
ktorej prenajímateľ prenajal do užívania nájomcovi nebytový priestor: reštaurácia 
„Obecný dom“, súpisné číslo: 2015, o výmere úžitkovej plochy 355 m1 2 3, postavená na 
pozemku, parcela registra „C“, parcelné číslo: 2415 o výmere 418 m1 2 3, druh 
pozemku: zastavané plochy a nádvoria, zapísaná v katastri nehnuteľností vedeného 
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom na Liste vlastníctva č. 1132, pre 
obec: Ľubotice a katastrálne územie: Ľubotice (ďalej aj „predmet nájmu“).

2. Medzi účastníkmi dohody došlo k ukončeniu nájomného vzťahu a z tohto titulu 
uzatvárajú účastníci dohody kontrahovanú Dohodu o urovnaní (ďalej aj 
„dohoda“), v ktorej sa rozhodli urovnať vzájomné nároky vyplývajúce z nájomného 
vzťahu.

3. Obecné zastupiteľstvo Obce Ľubotice prijalo na rokovaní dňa 09.09.2019 Uznesenie 
č. 10/9/2019, podľa ktorého v súvislosti s ukončením nájomnej zmluvy 
špecifikovanej v bode 1 tohto zmluvného článku, ktorej predmetom bol prenájom 
reštaurácie Obecného domu v Ľuboticiach schválilo finančnú kompenzáciu za

1



vysporiadanie za vybudovanú drevenú terasu a jazierko v celkovej výške 4 150 EUR 
pre účastníka dohody 2 Martina Balíka (ďalej aj „uznesenie“).

4. Výška finančnej kompenzácie špecifikovaná v predchádzajúcom bode tohto 
zmluvného článku vychádzala zo Znaleckého posudku súdnej znalkyne z odboru 
stavebníctvo Ing. Evy ORGOVÁNOVEJ č. 217/2019 zo dňa 14.08.2019. Cena 
kompenzácie podľa znaleckého posudku je uvedená v článku III. Záver bod 2 
Rekapitulácia všeobecnej hodnoty, strana 10 znaleckého posudku, ktorá je 
vyčíslená vo výške 4 150 EUR (ďalej aj „znalecký posudok“).

III.
Predmet dohody

1. Predmetom dohody je vysporiadanie vzájomných nárokov účastníkov dohody 
vyplývajúcich zo záväzku Obce Ľubotice vyplatiť Martinovi Balíkoví finančnú 
kompenzáciu vo výške 4 150 EUR za vybudovanú drevenú terasu a jazierko na 
predmete nájmu tak, aby medzi účastníkmi dohody boli práva a povinnosti urovnané 
a žiaden z účastníkov dohody si voči druhému účastníkovi dohody neuplatňoval 
v súčasnosti ani v budúcnosti žiadne finančné a iné nároky.

2. Účastníci dohody sa dohodli, že Obec Ľubotice vyplatí v zmysle uznesenia 
Obecného zastupiteľstva Obce Ľubotice č. 10/9/2019 zo dňa 09.09.2019 a v zmysle 
Znaleckého posudku č. 217/2019 zo dňa 14.08.2019 súdnej znalkyne z odboru 
stavebníctvo Ing. Evy ORGOVÁNOVEJ sumu vo výške 4 150 EUR v lehote do 14 dní 
od podpísania tejto dohody na bankový účet účastníka dohody 2 uvedený v článku I. 
dohody.

3. Účastníci dohody prehlasujú, že po zaplatení finančnej kompenzácie špecifikovanej 
v predchádzajúcom bode tohto zmluvného článku Obcou Ľubotice Martinovi Balíkoví 
sú, čo do výšky a právneho dôvodu vysporiadané všetky ich vzájomné práva 
a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 
09.06.2009 a s tým súvisiace vzťahy medzi účastníkmi dohody a žiadna zo 
zmluvných strán nebude znášať voči druhej zmluvnej strane žiadne finančné a iné 
nároky. Dohoda sa považuje za generálnu dohodu o urovnaní a táto zahŕňa všetky 
vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán v súčasnosti aj v budúcnosti.

IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každý má ekvivalentnú platnosť 
originálu. Každý účastník dohody potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia dohody.

2. Účastníci dohody prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť 
nie je obmedzená, dohodu uzavreli slobodne a vážne, prejav ich vôle je určitý a 
zrozumiteľný, dohodu neuzavreli v tiesni alebo pod nátlakom a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok.

3. Účastníci dohody sa pred uzavretím dohody detailne oboznámili s obsahom klauzúl 
dohody, jej obsahu porozumeli a nemajú proti nemu žiadne výhrady, na znak čoho 
pripájajú v závere vlastnoručné podpisy oprávnených zástupcov obidvoch 
účastníkov dohody.

4. Dohodu je možné meniť alebo dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami 
odsúhlasenými obidvomi účastníkmi dohody.
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5. Dohoda sa uzatvára v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka a vo veciach touto 
dohodou výslovne neupravených platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov slovenského 
právneho poriadku a práva Európskej únie (EU).

6. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi 
dohody.

V ĽUBOTICIACH, DŇA 16.09.2020

JĹ
íwbo\UCASTNIKDOHODY 2 

Martin Balík
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