
DOHODA O UROVNANÍ 

 

 

Strany dohody: 

Ing. Slavomír Tačár 

IČO: 50573420 

so sídlom Lesné 94, 071 01 Michalovce 

ďalej len ako oprávnený 

 

a 

 

Obec  Lesné 

ICO: 00325431 

so sídlom Obecný úrad Lesné, Lesné 81, 071 01 Michalovce 

zast. starostom Petrom Bobíkom 

ďalej len ako povinný  

 

 
uzavreli podľa § 585 a násl. Občianskeho zákonníka túto dohodu o urovnaní ich vzájomných 

nárokov /ďalej len ako ,Dohoda/: 

 

I 

 

1.1. Strany dohody uzavreli Zmluvu o nájme na základe ktorej oprávnený ako nájomca vykonal 

stavebné úpravy, resp. zhodnotil časť budovy  povinného ako prenajímateľa. Medzi stranami 

dohody  k ukončeniu nájomného vzťahu a k odovzdaniu predmetu nájmu prenajímateľovi v 

stave po stavebných úpravách. ktoré zhodnotili predmet nájmu  vo vlastníctve povinného ako 

prenajímateľa a ktorý môže predmet nájmu využívať' zrekonštruovaný pre vlastné potreby. 

1.2. Oprávnený ako nájomca požaduje za náklady vynaložené na zhodnotenie predmetu nájmu 

3096,- € a to za nasledovný materiál a s tým spojené práce.  

Obklady 34,7 m2, Dlažby 80,8 m2, Stierky 48 m2,  Sadrokartón 13.32 m2, Pigmentovaný betón 

jemnozrnný 2,5 m3, Drevená konštrukcia prístrešku, Plastové okno 2 ks.  

1.3. Obecné zastupiteľstvo povinného súhlasilo so sumou kompenzácie pre oprávneného vo výške 

2000,- € 

 

 

 

I I  

 

2.1. Strany dohody na usporiadaní nároku oprávneného vyplývajúce z § 667 ods. 1 Občianskeho 

zákonníka ako nároku na protihodnotu toho o čo sa zvýšila hodnota veci, ktorá zostáva 

v užívaní povinného, uzavreli túto Dohodu, na základe ktorej sa povinný zaväzuje vyplatiť 

oprávnenému zaväzuje vyplatiť oprávnenému sumu vyrovnania vo výške 2000,-  € 

(slovom dvetisíc eur) v lehote 15 dni odo dňa účinnosti tejto Dohody na účet oprávneného 

vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu  v tvare IBAN: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2.2. Suma vyrovnania sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania v prospech účtu určeného 

oprávneným. 

2.3. Pripísaním sumy vyrovnania v prospech účtu určeného oprávneným sa všetky vzájomné 



nároky strán vyplývajúce z Nájomnej zmluvy a tykajúce sa predmetu nájmu  považujú za 

vzájomne vysporiadané, žiadna zo strán Dohody si ani v budúcnosti nebude voči druhej 

strane uplatňovať nároky z tohto záväzkového vzťahu. 

 

 

III 

3.1. Povinný v súlade s ustanovením § 558  Občianskeho zákonníka  uvádza, že tento  svoj 

záväzok voči oprávnenému čo do dôvodu a výšky a tento sa zaväzuje uhradiť v lehote 

a  výške stanovenej v článku  II bode 2.1. tejto Dohody. 

 

IV 

 

4.1. Strany dohody prehlasujú, že Dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle. určite 

vážne a zrozumiteľne. Dohoda nebola uzavretá v tiesni za napadne nevýhodných 

podmienok, Dohodu si prečítali. jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu Dohodu podpisujú. 

4.2. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktoré majú silu originá1u. Každá strana 

obdrží jeden rovnopis Dohody. 

4.3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi stranami dohody a účinnosť deň 

po zverejnení na stránkach obce. 

4.4. Povinný zároveň prehlasuje, že podstatný obsah Dohody, najmä čo sa týka výšky sumy 

vyrovnania, hol vopred schválený obecným zastupiteľstvom obce Lesné. 

 

 

 

 

 

 

 

V Lesnom 11.01.2022     V Lesnom 11.01.2022 

 

 

 

 

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

Slavomír Tačár     Obec Lesné 

      v zast. Peter Bobík, starosta obce

  

 


