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Dohoda o urovnaní a vysporiadaní vzájomných práv a povinností 

medzi 

 

Obchodné meno: PREŠOV REAL, s.r.o. 

Sídlo: Slovenská 40, Prešov 080 01 

IČO: 31 722 814 

IČ DPH: SK2020521393 

DIČ: 2020521393 

Zápis: V Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka 

č.: 2847/P 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. pobočka Prešov 

Číslo účtu IBAN: SK98 1111 0000 0010 1976 4005      

Konajúca osoba: Ing. Peter Miklovič, konateľ 

(ďalej len ako „Prenajímateľ“) 

a 

Meno a priezvisko: Pavol Kovalčík 

Trvale bytom:  

Dátum narodenia:  

Občianstvo:  

(ďalej len ako „Nájomca“) 

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ a každý jednotlivo len 

„Zmluvná strana“) 

 

Preambula 

Vzhľadom na to, že: 

• Prenajímateľ je na základe zmluvného vzťahu s Mestom Prešov oprávnený na uzatváranie 

nájomných zmlúv vo vzťahu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve Mesta Prešov; 

• Prenajímateľ a Nájomca dňa 1. januára 2016 uzavreli zmluvu označenú ako „Zmluva o nájme 

domovníckeho bytu č. 1180“ (ďalej len „Zmluva“); 

• Predmetom Zmluvy bol nájom predmetu nájmu – objektu na ulici Hollého 1, o výmere 

61,34m2 (ďalej len „Predmet nájmu“) označovaného zmluvnými stranami paralelne ako byt, 

nebytový priestor aj rodinný dom; 

• Výška nájmu za Predmet nájmu je podľa udania Prenajímateľa v zmysle obsahu Zmluvy 

upravená odchylne oproti   aktuálne platným a účinným právnym predpisom vzťahujúcim sa 

na prenajímanie majetku Mesta Prešov; 

• Hlavný kontrolór Mesta Prešov na základe vykonanej kontroly vytkol Prenajímateľovi, že 

Predmet nájmu je Nájomcovi prenajímaný za nájomné a ostatné úhrady v rozpore 

s príslušnými platnými právnymi predpismi; 

• Nájomca nesúhlasil s úpravou výšky nájomného podľa oznámenia Prenajímateľa, v ktorom 

Prenajímateľ odkázal na príslušné platné a účinné právne predpisy, podľa ktorých výšku 

nájomného upravil príslušným spôsobom uvedenom v oznámení  ; 

• Prenajímateľ dňa 31. januára 2022 doručil Nájomcovi výpoveď Zmluvy (ďalej len 

„Výpoveď“); 

• Nájomca namieta platnosť výpovede a domáha sa práv vyplývajúcich zo zákonných 

ustanovení nájmu bytu; 

• Pritom však v súčasnosti nie je sporné, že: 

(i) vo vzťahu k Predmetu nájmu neexistuje právoplatné rozhodnutie stavebného úradu, 

ktoré by určovalo  účelové určenie príslušných miestností na bývanie, ako pojmový 
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znak bytu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, aj napriek tomu sa na 

niektorých miestach Zmluvy označuje ako „domovnícky byt“ , 

(ii) Zmluvné strany opakovane v Zmluve odkazujú na úpravu nájmu nebytových 

priestorov rovnako ale označujú Predmet nájmu opakovane ako byt 

(iii) Nájomca nepodal žalobu podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka v zákonom 

stanovenej prekluzívnej lehote, 

(iv) Nájomca po celú dobu užívania Predmetu nájmu až do podpisu tejto dohody musel 

opakovane vstupovať  aj na priľahlý oplotený pozemok parc. č. 4914/1 a 

pozemok parč. č. 4912/1 podľa priloženého nákresu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy 

(ďalej spoločne len „priľahlý pozemok“),   

• Medzi Zmluvnými stranami je sporné a/alebo pochybné, najmä: 

 

(i) Povaha Predmetu nájmu ako bytu, nebytového priestoru, alebo stavby resp. časti 

stavby; 

(ii) Platnosť Výpovede a trvanie nájomného vzťahu podľa Zmluvy, v tejto súvislosti aj 

oprávnenosť užívania Predmetu nájmu Nájomcom po uplynutí výpovednej doby; 

(iii) Rozsah užívania priľahlého pozemku Nájomcom a prípadný nárok Prenajímateľa na 

plnenie z tohto užívania, pričom Prenajímateľ disponuje fotodokumentáciou, ktorú 

ponúkol Nájomcovi k nahliadnutiu z  užívania priľahlého pozemku Nájomcom počas 

viacerých časov trvania Zmluvy ; 

(iv) Celková výška sumy záväzkov Nájomcu voči Prenajímateľovi. 

 

Na osobnom stretnutí konanom v sídle Prenajímateľa dňa 26.07.2022 strany dospeli k dohode, 

že všetky sporné právne vzťahy medzi nimi urovnajú tak, že Nájomca do 31.10.2022 vypratá 

Predmet nájmu a priľahlý pozemok, pričom Prenajímateľ bude Nájomcovi súčinný pri 

budúcich žiadostiach Nájomcu adresovaných Mestu Prešov o pridelenie bytu a o odpustenie 

záväzkov Nájomcu. 

• Zmluvné strany sa zhodli na tom, že majú záujem všetky vyššie uvedené, ako aj všetky 

ostatné sporné a/alebo pochybné práva akokoľvek vzniknuté v súvislosti so Zmluvou, 

vysporiadať vzájomnou dohodou a to tak, že všetky doterajšie záväzky Zmluvných strán 

akokoľvek vzniknuté v súvislosti so Zmluvou sa nahrádzajú záväzkami upravenými v čl. 

I  tejto dohody. 

 

 

Čl. I 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že nájom Predmetu nájmu podľa Zmluvy,  zanikol dňom  

28.2.2022 (ďalej len „Deň skončenia nájmu“). 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že napriek zániku nájmu ku Dňu skončenia nájmu, Nájomca je 

na základe tejto dohody oprávnený užívať stavbu - dom bez súp. čísla, na ul. Hollého č. 1, 

stojaca na parcele č.  KN-C 4914/3, katastrálne územie Prešov, vymedzená zeleným 

označením na priloženom nákrese (ďalej len „Dom“) vrátane práva prístupu k Domu 

po  pozemku parc. č. 4914/1 a pozemku parč. č. 4912/1 v k. ú. Prešov výlučne po trase 

presne vyznačenej v nákrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody, a to 

v nevyhnutnom rozsahu  za účelom uskladnenia hnuteľných vecí vo vlastníctve Nájomcu 

a ich stráženie Nájomcom vrátane noci, a to na obdobie od 1.10.2022 do 30.11.2022 a to 

za  mesačnú odplatu za obdobie od 1.10.2022 do 30.11.2022 v celkovej výške 284,45 Eur, 

z toho  nájom vo výške 260,45 Eur a služby spolu vo výške 24,00 Eur mesačne (  z toho 

21,60 Eur/mesačne vodné a stočné, a 2,40 -€ poplatok za ostatné služby  uvedené v čl. 

V ods. 4 Zmluvy zo dňa 1.1.2016, a to za ďalších nasledovných podmienok:Čiastku 
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zodpovedajúcu mesačnému nájomnému a preddavku na služby spojené s nájmom za DOM 

v sume 284,45 Eur/mesiac, sa nájomca zaväzuje uhrádzať nasledovne: 

 

2. Mesačnú platbu nájomného a služieb spojených s nájmom v sume 284,45 Eur/mesiac za 

obdobie  od 1.10.2022  do 31.10.2022 Prenajímateľ prijal od Nájomcu pred podpisom tejto 

Dohody, čo podpisom tejto Dohody potvrdzuje a mesačnú platbu nájomného a služieb 

spojených s nájmom v sume 284,45 Eur/mesiac za obdobie  od 1.11.2022  do 31.11.2022 

Nájomca uhradí do 30.11.2022, pričom ako variabilný symbol použije číslo 1180. Nájomca 

(ak sa strany nedohodnú inak) odovzdá predmet nájmu - Dom Prenajímateľovi do 

10.12.2022, nedostatok súčinnosti na strane Prenajímateľa sa nepovažuje za nesplnenie 

povinnosti odovzdania predmetu nájmu zo strany Nájomcu. 

Nájomca je povinný Dom aj priľahlý pozemok vypratať a odovzdať Prenajímateľovi 

najneskôr dňa 10.12.2022. 

 

3. Prenajímateľ sa zaväzuje v lehote 3 dní odkedy ho k tomu Nájomca vyzve,  pristúpiť 

k dodatku k tejto dohode, podľa ktorej bude dĺžka užívania Predmetu nájmu podľa tohto 

bodu 2. tohto čl. I tejto dohody skrátená podľa potrieb Nájomcu, a to za predpokladu, že 

Nájomca si bude včas a riadne plniť jeho povinnosti z tejto dohody.  

 

4. Nájomca sa zaväzuje, že  v lehote 10 dní odo dňa podpisu tejto dohody podá na Mesto 

Prešov Odbor služieb pre občanov žiadosť o pridelenie bytu vo vlastníctve Mesta Prešov 

v súlade s VZN mesta Prešov č. 11/2019 v znení VZN č. 2/2022 a súčasne/alebo na Odbor 

financií a mestského majetku, a v rovnakej lehote písomne (aj mailom) oznámi podanie 

tejto žiadosti Prenajímateľovi,  a následne bude plne súčinný a aktívny v záujme čo 

najskoršieho schválenia takejto žiadosti (vrátane, nie však výlučne, pokiaľ ide o predloženie 

všetkých potrebných podkladov, žiadostí, vyjadrení, návrhov...apod.). Kópia žiadosti 

o pridelenie bytu tvorí prílohu tejto dohody.  Prenajímateľ sa zaväzuje pri uzavretí tejto 

dohody potvrdiť Nájomcovi žiadosť o pridelenie bytu o neexistencii záväzkov  z nájmu 

bytu voči správcovi mestských nájomných bytov, tak aby ním vyžadované potvrdenie 

žiadosti netvorilo prekážku podania kompletnej žiadosti. Prenajímateľ sa zaväzuje, že  

v prípade podania žiadosti ako aj samotného potvrdenia žiadosti Nájomcu o  pridelenie bytu 

vo vlastníctve Mesta Prešov v súlade s VZN mesta Prešov č. 11/2019 v znení VZN č. 

2/2022 alebo na Odbor financií a mestského majetku, bude plne súčinný a aktívny v záujme 

čo najskoršieho schválenia takejto žiadosti (vrátane, nie však výlučne, pokiaľ ide 

o  vyjadrenie kladného stanoviska s pridelením bytu, deklarovaním Mestu Prešov akútnosti 

kladného vybavenia tejto žiadosti a pod.  

 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky staré záväzky a nároky finančného aj nefinančného 

charakteru vyplývajúce zo Zmluvy a z tejto dohody zanikajú a nahrádzajú sa týmito novými 

záväzkami:  

 

Nájomca sa titulom urovnania zaväzuje  uhradiť Prenajímateľovi na horeuvedený účet do 

31.11.2023, pokiaľ sa zmluvné strany v bode 6. tohto čl. I tejto dohody nedohodli inak: 

 
Pohľadávky rok 2021: 

Právny dôvod splatnosť Suma na 

úhradu 

Uhradil 

sumu  

Dátum 

úhrady 

Zostatok dlhu 

Nájom DOM 05.11.2021 255,59 Eur 52,20 Eur  203,39 Eur 

Služby DOM  05.11.2021 22,80 Eur 22,80 Eur  0 Eur 



Strana 4 z 6 
 

Neoprávnené 

užívanie pozemku  

05.11.2021 349, 08 Eur 0 Eur  349, 08 Eur 

Nájom DOM 5.12.2021 255,59 Eur 52,20 Eur  203,39 Eur 

Služby DOM  5.12.2021 22,80 Eur 22,80 Eur  0 Eur 

Neoprávnené 

užívanie pozemku 

5.12.2021 349, 08 Eur 0 Eur  349, 08 Eur 

Vyúčtovacia FA 

21006 - Služby 

2021 

    -15,55 

(preplatok) 

  1.254,94 Eur 150,00 Eur   1.089,39 Eur 

 

 

Pohľadávky rok 2022: 

Právny dôvod splatnosť Suma na 

úhradu 

Uhradil 

sumu  

Dátum 

úhrady 

Zostatok 

dlhu 

Nájom DOM 05.01.2022 260,45 Eur 52,20 Eur 04.01.2022 208,25 Eur 

Služby DOM  05.01.2022 24,00 Eur 22,80 04.01.2022 1,20 Eur 

Neoprávnené užívanie 

pozemku  

05.01.2022 355,71 Eur 0 Eur  355,71 Eur 

Nájom DOM 05.02.2022 260,45 Eur 52,20 Eur 04.02.2022 208,25 Eur 

Služby DOM  05.02.2022 24,00 Eur 22,80 04.02.2022 1,20 Eur 

Neoprávnené užívanie 

pozemku 

05.02.2022 355,71 Eur 0 Eur  355,71 Eur 

Nájom DOM 05.03.2022 260,45 Eur 52,20 Eur 04.03.2022 208,25 Eur 

Služby DOM  05.03.2022 24,00 Eur 22,80 04.03.2022 1,20 Eur 

Neoprávnené užívanie 

pozemku 

05.03.2022 355,71 Eur 0 Eur  355,71 Eur 

Nájom DOM 05.04.2022 260,45 Eur 52,20 Eur 04.04.2022 208,25 Eur 

Služby DOM 05.04.2022 24,00 Eur 22,80 04.04.2022 1,20 Eur 

Neoprávnené užívanie 

pozemku 

05.04.2022 355,71 Eur 0 Eur  355,71 Eur 

Nájom DOM 05.05.2022 260,45 Eur 52,20 Eur 04.05.2022 208,25 Eur 

Služby DOM 05.05.2022 24,00 Eur 22,80 04.05.2022 1,20 Eur 

Neoprávnené užívanie 

pozemku 

05.05.2022 355,71 Eur 0 Eur  355,71 Eur 

Nájom DOM 05.06.2022 260,45 Eur 52,20 Eur 04.06.2022 208,25 Eur 

Služby DOM 05.06.2022 24,00 Eur 22,80 04.06.2022 1,20 Eur 

Neoprávnené užívanie 

pozemku 

05.06.2022 355,71 Eur 0 Eur  355,71 Eur 

Nájom DOM 05.07.2022 260,45 Eur 52,20 Eur 04.06.2022 208,25 Eur 

Služby DOM 05.07.2022 24,00 Eur 22,80 04.06.2022 1,20 Eur 

Neoprávnené užívanie 

pozemku 

05.07.2022 355,71 Eur 0 Eur  355,71 Eur 

Nájom DOM 05.08.2022 260,45 Eur 52,20 Eur 04.06.2022 208,25 Eur 

Služby DOM 05.08.2022 24,00 Eur 22,80 04.06.2022 1,20 Eur 

Neoprávnené užívanie 

pozemku 

05.08.2022 355,71 Eur 0 Eur  355,71 Eur 

Nájom DOM 05.09.2022 260,45 Eur 52,20 Eur 05.09.2022 208,25 Eur 

Služby DOM 05.09.2022 24,00 Eur 22,80 05.09.2022 1,20 Eur 

Neoprávnené užívanie 

pozemku 

05.09.2022 355,71 Eur 0 Eur  355,71 Eur 

Neoprávnené užívanie 

pozemku 

05.10.2022 355,71 Eur 0 Eur  355,71 Eur 

Neoprávnené užívanie 

pozemku 

05.11.2022 355,71 Eur 0 Eur  355,71 Eur 

  6.472,86 Eur 675,- Eur  5.797,86 Eur 
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  Prenajímateľ, za predpokladu riadneho a včasného plnenia povinností uvedených v bode 2. 

toho článku tejto dohody Nájomcom, sa zaväzuje neuplatňovať si voči Nájomcovi svoje 

pohľadávky zodpovedajúce záväzkom Nájomcu v súvislosti s neoprávneným užívaním 

priľahlého pozemku v celkovej výške 3.912,81 EUR, a tieto pohľadávky splnením 

povinnosti Nájomcu uhradiť nájomné dojednané v bode 2. čl. I. tejto dohody a povinnosti 

vypratať a odovzdať Dom Prenajímateľovi podľa bodu 2. čl. I. tejto dohody zanikajú. 

6. Prenajímateľ usmernil Nájomcu, že je oprávnený žiadať o odpustenie  zvyšnej časti 

v bode 5. tohto čl. I. tejto dohody uvedených záväzkov, a to priamo od Mesta Prešov 

v súlade s VZN mesta Prešov č. 9/2011,  Článok XVIII, bod 9 a bod 10. Žiadosť 

o odpustenie záväzkov tvorí prílohu tejto dohody. Prenajímateľ týmto deklaruje, že 

právo na odpustenie týchto záväzkov má výlučne Mesto Prešov. Prenajímateľ deklaruje, 

že vzhľadom na okolnosti urovnania aj osobnú a majetkovú situáciu Nájomcu, jednoznačne 

vníma ako opodstatnené odpustenie dlhov Nájomcu v čo najširšom možnom rozsahu 

a uvedené bude deklarovať a odporúčať aj Mestu Prešov. 

 

7. Prenajímateľ sa zaväzuje byť v nevyhnutne potrebnej miere aktívny a súčinný Nájomcovi pri 

vybavovaní jeho žiadostí podľa bodu 4. a 6. tohto čl. I tejto dohody, najmä sa zaväzuje 

náležite odkomunikovať Mestu Prešov obsah a okolnosti uzatvorenia tejto dohody, 

prezentovať svoj súhlas s kladným vybavením týchto žiadostí podľa bodu 4. a 6. tohto čl. I. 

dohody a žiadať Mesto Prešov o čo najskoršie rozhodnutie. Prenajímateľ negarantuje 

Nájomcovi časový horizont, v ktorom mesto ako vlastník žiadosť prerokuje vzhľadom na 

poradovník, ktorý je záväzný pre všetkých žiadateľov a ani výsledok vybavenia žiadosti. 

V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany Prenajímateľa podľa tohto bodu dohody má 

Nájomca právo na náhradu škody mu tým spôsobenú.   

8. Nájomca a Prenajímateľ sa, s výnimkou pohľadávok Prenajímateľa uvedených v bode 5. 

tohto článku tejto dohody a pohľadávok uvedených v bode 6. tohto článku tejto dohody, 

ktorých rozhodovanie je výlučne v kompetencii mesta Prešov ako vlastníka, týmto v celom 

rozsahu vzdávajú voči sebe navzájom všetkých nárokov akokoľvek vzniknutých v súvislosti 

so Zmluvou a/alebo užívaním a/alebo akýmkoľvek zhodnotením priľahlého pozemku 

a/alebo Domu a zaväzujú sa neuplatňovať si žiadne takéto nároky, okrem nárokov 

vyplývajúcich im z tejto dohody. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že do budúcnosti 

neuplatnia žiadnou formou voči sebe žiadne ďalšie práva, nároky, pohľadávky, požiadavky 

alebo povinnosti, nároky na zmluvné pokuty, náhradu škody, vydanie bezdôvodného 

obohatenia, úroky z omeškania, nároky na plnenie zo Zmluvy, ktoré akokoľvek  súvisia 

alebo by akokoľvek súviseli so spornými  prípadmi vymedzenými v Preambule tejto dohody 

a jej čl. I. a všetkých takýchto nárokov sa výslovne vzdávajú .. Účastníci tejto dohody sa 

v tejto súvislosti tiež zaväzujú, že práva, nároky, pohľadávky, požiadavky a povinnosti voči 

sebe nepostúpia a ani ich doposiaľ nepostúpili tretej osobe alebo akoukoľvek formou 

odplatne alebo bezodplatne neprevedú a ani ich doposiaľ nepreviedli na tretiu osobu, pričom 

takýto úkon bude mať za následok jeho neplatnosť, s výnimkou možnosti Prenajímateľa 

postúpiť existujúce pohľadávky, ku ktorým nedošlo k vzdaniu sa podľa tejto dohody na 

vlastníka mesto Prešov. 

 

 

Čl. II 

1. V prípade, ak niektorá Zmluvná strana poruší svoju povinnosť uvedenú v tejto dohode, druhá 

Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto dohody, a to po tom, čo takúto porušujúcu 

Zmluvnú stranu písomne upozorní na nesplnenie si konkrétnej povinnosti a ak taká porušujúca 

Zmluvná strana nenapraví také porušenie ani v dodatočnej lehote 30 pracovných dní. 
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2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o predmete a obsahu tejto dohody 

a okolnostiach jej uzatvorenia; táto povinnosť trvá aj po splnení všetkých povinností 

Zmluvných strán z tejto dohody; uvedená povinnosť sa nevzťahuje na povinné zverejnenie 

tejto dohody v súlade s platnými právnymi predpismi. 

 

 

Čl. III 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov.  

 

2. Nájomca berie na vedomie povinnosť prenajímateľa zverejniť túto dohodu a svojim podpisom 

dáva súhlas na jej zverejnenie v plnom rozsahu. 

 

3. Vzťahy medzi Zmluvnými stranami výslovne v tejto dohode neupravované sa riadia 

príslušnými všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 

4. Ak by niektoré ustanovenie tejto dohody bolo alebo by sa stalo neplatným, nebudú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia tejto dohody. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné 

ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto dohody, ktorý 

Zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

 

5. Táto dohoda obsahuje v plnom rozsahu vôľu strán vo vzťahu k predmetu a obsahu tejto 

dohody a nahrádza akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dohovory, prehlásenia 

a rokovania akokoľvek súvisiace s predmetom a/alebo obsahom tejto dohody, vyjadrené či už 

priamo alebo nepriamo, ak také boli uskutočnené. 

 

6. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je nákres resp. grafické vymedzenie pôdorysu Domu 

a trasy prístupu k Domu cez priľahlý pozemok. 

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto dohody je im známy, plne s ním súhlasia a preto 

túto dohodu na znak bezvýhradného súhlasu s jej obsahom podpisujú. 

 

V Prešove, dňa 25.11.2022     V Prešove, dňa 25.112022 

 

 

 

 

 

______________________     ____________________ 

PREŠOV REAL, s.r.o.                                                        Pavol Kovalčík 

Ing. Peter Miklovič, konateľ 


