
Dohoda o urovnaní 
 

(uzatvorená v zmysle § 585 Občianskeho zákonníka) 
 

 
 
 

Obec Bystrička 

Obecný úrad Bystrička   

Bystrička č. 260,  038 04  Bystrička, SR ,  

IČO: 00316601  

konajúca starostom obce : Zdenka Maršalová 

 

/  ďalej len účastník v rade I./ 

 

 

Roman Ďubek , nar.: xxx 

xxx 

 

Regina Ďubeková , nar.xxx 

xxx 

 

/  ďalej len účastník v rade II.   / 
 

 
Účastníci tejto dohody o urovnaní medzi sebou vzájomne upravujú záväzkovo-právny vzťah 

a nahradzujú doposiaľ platné záväzky o právach a povinnostiach touto dohodou. 

 

Článok I. 
 

Táto dohoda o urovnaní upravuje a nahrádza nové dojednania týkajúce sa práv a povinností 
vyplývajúcich: 
  
 Z právneho úkonu  -  nájomnej zmluvy uzavretej medzi účastníkom v rade I. – Obec 

Bystrička  a účastníkom v rade II.  - Roman Ďubek   uzavretej dňa 22.11.2012, ktorej 

predmetom bol nájom parciel podľa zmluvy v kat. území Bystrička.    

 

 



 
 
Nakoľko je účastníkom tejto dohody známy obsah nájomnej zmluvy, táto dohoda obsahuje 

len odvolanie na citovanú zmluvu.  

Článok II. 
 
Účastník v rade I  a účastník v rade II sa dohodli na nasledovných zmenách, ktorými sa 

upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce zo  zmluvy  o nájme zo dňa 22.11.2012  

nasledovne: 

 

1.Počnúc platnosťou a účinnosťou dohody o urovnaní sa dohodou medzi účastníkom v rade I. 

a účastníkom v rade II končí  nájom pozemku :  parcela CKN č. 680/2 o výmere 1505 m2 – 

trvalé trávne porasty pre kat. úz. Bystrička na LV č. 1 ku dňu 31.12.2013. 

 

2.Počnúc platnosťou a účinnosťou dohody o urovnaní sa končia pre účastníka v rade I a  II. aj 

podmienky nadväzujúce na vybudovanie a údržbu areálu oddychu. 

 

3.S účinnosťou od 01.01.2014 ostáva v platnosti nájom pozemku : parcela CKN č. 

680/1o výmere 138 m2 – trvalé trávne porasty pre kat. úz. Bystrička na LV č. 1.  Nájomný 

pomer je dojednaný na dobu neurčitú  s tým, že je možné ho vypovedať bez uvedenia 

dôvodu s trojmesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po 

doručení výpovede druhej strane. Prenajímateľ môže počas doby nájmu, nájomný pomer 

okamžite skončiť z dôvodu , že nájomca mešká s úhradou nájomného viac ako 10 dní  po 

lehote splatnosti , alebo dôjde k hrubému porušeniu povinností nájomcu. Základné nájomné 

bolo stanovené vo výške 2,65 €/ m2 t, j. 365,70 €/ rok.  Každý rok vždy 1. januáru , prvý raz 

1. január 2014, bude základné nájomné na nasledujúci rok automaticky upravené o výšku 

inflácie stanovenú štatistickým úradom SR, prípadne na základe rozhodnutia obecného 

zastupiteľstva obce Bystrička.  

4. Špecifikácia  investície  účastníka v rade II. na pozemku -   parcela CKN č. 680/2 o výmere 

1505 m2 – trvalé trávne porasty pre kat. úz. Bystrička na LV č. 1 : 

- vybudovanie oplotenia z pletiva s úpravou pvc v dĺžke  220m, 2 brány ,  

-prekrytie odtokového kanála vo dĺžke 50m , vybudovanie chodníka , plochy pod prístreškom 

zo zámkovej dlažby 

- vybudovanie bunkra + schody + spevnené plochy + vybudovanie plochy na šach, sadenie 

hojdačiek + ohniska + okraje basketbalového ihriska  



- výrobky z dreva : 1 prístrešok na sedenie bez lavíc, 1 malý domček, 1 hojdačka lanová s 2 

hojdačkami s plošinou, 2 hojdačky pákové , 2 plošiny k preliezačkám so strieškami , 2 veľké 

drevené kone , 2 malé drevené kone , 1 totemačka , 9 menších lavičiek na sedenie , 1 veľká 

lavička na sedenie , zábradlie , výkopové práce , osadenie prístrešku na sedenie , lanovej 

hojdačky a 2 pákových hojdačiek 

- výrobky z plastu : trampolína , domček so šmýkačkou , 2 šmýkačky , výkopové práce , 

osadenie trampolíny , osadenie šmýkačky v kopci.    

4. Medzi účastníkmi je nesporné , že celá investícia špecifikovaná čl. II. ods. 4  dohody 

o urovnaní   / hnuteľné a nehnuteľné veci a  nachádzajúce sa   pozemku -  parcela CKN č. 

680/2 o výmere 1505 m2 – trvalé trávne porasty pre kat. úz. Bystrička /  je v celom rozsahu  

majetkom  prenajímateľa.  

5.  Zmluvné strany ustálili výšku nespotrebovanej investície v plnej výške 13 710 €. / článok 

VII. bod. 5 nájomnej zmluvy zo dňa 22.11.2012 /. Zmluvné strany sa dohodli , že vyrubené 

nájomné bude postupne započítavané voči nespotrebovanej investícii, ktorá je po vzájomnej 

dohode ponížená jednorazovo o 1.000,-€ ( uplatnená sankcia) , teda voči sume   12 710 €.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že vyrubená nájomné bude postupne započítavané voči 
nespotrebovanej investícii poníženej o zmluvnú pokutu, teda voči sume 12.710,-€, až do 
úplného započítania. Pokiaľ zmluva bude trvať ďalej budú musieť nájomné nájomcovia 
uhrádzať obvyklým spôsobom.  

V prípade predčasného skončenia nájmu pred celkovým započítaním, zo strany obce 
Bystrička, obec Bystrička   je povinná vrátiť  zvyšnú t.j. nezapočítanú sumu nájomcom ,  a to 
do 60 dní odo dňa skončenia nájmu.  

V prípade predčasného skončenia nájmu zo strany nájomcov,  obec Bystrička nie je povinná 
vrátiť  alikvótnu čiastku    nájomcom.  
 

 

 Článok III. 
 
1.Účastník v rade I.  a účastník v rade II. týmto vyhlasujú, že sú vzájomne upravené 

a vysporiadané akékoľvek nároky, ktoré mali voči sebe ku dňu podpisu tejto dohody 

o urovnaní vyplývajúce z doposiaľ uzatvorenej  nájomnej zmluvy zo dňa  22.11. 2012. 

 
2. Podpisom tejto dohody o urovnaní strácajú platnosť tie dojednania práv a povinností 

vyplývajúce z nájomnej zmluvy, ktoré ukladajú účastníkovi na vlastné náklady vybudovať 

areál oddychu na vlastné náklady. Má sa na mysli strata platnosti povinnosti stanovených v 

Článku VI bod. 1.  –  podmienky nájmu. 



 

 
Článok IV. 

 
1.  Zmeny alebo doplnky tejto dohody o urovnaní   je možné vykonať len na základe dohody 

zmluvných strán písomnými dodatkami schválenými obecným zastupiteľstvom. 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Bystrička  uznesením č. 211/2013 zo dňa 7.11.2013 schválilo 

dohodu o urovnaní . 

3. Dohoda o urovnaní je vyhotovená  v 4. rovnopisoch s určením 2 vyhotovenia pre účastníka 

v rade I. a 2 vyhotovenia pre účastníka v rade II. 

4.Táto dohoda o urovnaní nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zmluvnými stranami. Táto 

dohoda o urovnaní je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že dohoda o urovnaní  bude zverejnená na 

webovom sídle účastníka v rade I. – Obec Bystrička. Dohoda o urovnaní je účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle účastníka v rade I., pričom účastník 

v rade I sa zaväzuje zabezpečiť jej zverejnenie. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že dohoda o urovnaní  bola uzavretá určite, vážne a 

zrozumiteľne a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nápadne nevyhovujúcich podmienok. 

Účastníci si dohodu o urovnaní pred jej podpísaním prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

  

 

V Bystričke ,dňa  ............................................. 
 
 
..................................................................                        .......................................................... 
Obec Bystrička                                      Roman Ďubek 

Konajúca  :  Zdenka Maršalová  

Starostka  

 
 

          
............................................................... 

       Regina Ďubeková           


