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Dohoda o vyprataní nehnuteľnosti 

 

 

 

Uzatvorená medzi: 

 

PREŠOV REAL, s.r.o.  

Slovenská 40, 080 01 Prešov 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vl. č. 2847/P 

IČO 31722814 

JUDr. Michal Leščinský, konateľ 

(ďalej ako „PREŠOV REAL“) 

 

MINILIGA TALENTOV, s.r.o. 

 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vl. č.22788/P 

IČO: 45 467 196 

Mgr. Martin Semančík, konateľ 

(ďalej ako „MINILIGA TALENTOV“) 

 

(ďalej PREŠOV REAL a MINILIGA TALENTOV spolu ako „strany Dohody“) 

 

 

Preambula 

 

1. Mesto Prešov je vlastníkom nehnuteľnosti – pozemku, ktorý sa nachádza v okrese Prešov, obec 

Prešov, katastrálne územie Solivar, parcela reg. “C“ č. 3162/1, druh pozemku trvalý trávnatý porast, 

zapísaný na liste vlastníctva č. 2065 (ďalej ako „Pozemok“). Pozemok sa nachádza v rekreačnom 

areáli Delňa na ulici Jelšová. PREŠOV REAL na základe Komisionárskej zmluvy uzatvorenej dňa 

30.12.2015 s Mestom Prešov ako vlastníkom Pozemku spravuje objekt rekreačného areálu Delňa. 

2. MINILIGA TALENTOV má na časti Pozemku parcely reg. “C“ č. 3162/1, druh pozemku trvalý 

trávnatý porast, ktorý sa nachádza v okrese Prešov, obec Prešov, katastrálne územie Solivar,  

zapísaný na liste vlastníctva č. 2065, v objekte rekreačného areálu Delňa postavenú dreveničku 

o výmere 42 m2 (ďalej ako „Drevenička“). 

3. Medzi stranami dohody prebieha súdne konanie vedené pred Okresným súdom v Prešove, sp. zn. 

21Cb/59/2022, ktorého predmetom je vypratanie Dreveničky. Strany dohody v súdnom konaní 

zhodne navrhli odročenie pojednávania, pričom konajúci súd k podpisu tejto dohody o odročení 

pojednávania nerozhodol.  

 

I. 

Predmet dohody 

 

1. Strany Dohody sa dohodli na vyprataní Dreveničky z Pozemku v rekreačnom areáli Delňa. 

2. Vypratanie Dreveničky z Pozemku v rekreačnom areáli Delňa sa uskutoční v mesiacoch február až 

marec 2023 na náklady MINILIGA TALENTOV s tým, že PREŠOV REAL umožní vstup do 

rekreačného areálu Delňa na Pozemok a prejazd cez Pozemok v rekreačnom areáli Delňa pre osoby 

ktoré budú zabezpečovať vypratanie Dreveničky z Pozemku v rekreačnom areáli Delňa.  
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II. 

Vypratanie a urovnanie 

 

1. Strany Dohody sa dohodli vysporiadať a urovnať sporné práva, povinností a záväzky vyplývajúce 

z ich vzájomných právnych vzťahov. 

2. Strany Dohody majú záujem mimosúdne vysporiadať a urovnať vzniknuté sporné práva, povinnosti 

a záväzky. 

3. Strany Dohody sa dohodli vysporiadať a urovnať sporné práva, povinností a záväzky tak, že 

MINILIGA TALENTOV do 31.03.2023 na vlastné náklady vyprace Dreveničku z Pozemku v 

rekreačnom areáli Delňa. PREŠOV REAL umožní vstup do rekreačného areálu Delňa na Pozemok 

a prejazd cez Pozemok v rekreačnom areáli Delňa pre osoby ktoré budú zabezpečovať vypratanie 

Dreveničky z Pozemku v rekreačnom areáli Delňa s tým, že vyprataním Dreveničky do 31.03.2023  

z Pozemku v rekreačnom areáli Delňa budú všetky sporné práva, povinnosti a záväzky medzi 

stranami Dohody vysporiadané a urovnané bez uplatnenia si akejkoľvek sankcie alebo zmluvnej 

pokuty. 

4. V prípade nesplnenia povinnosti vypratania Dreveničky dohodnutej v bode 3 tohto článku tejto 

dohody, PREŠOV REAL bude trvať na podanej žalobe o vypratanie Dreveničky. MINILIGA 

TALENTOV je povinná PREŠOV REAL uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10,00 Eur s DPH za 

každý deň nesplnenia tejto povinnosti, a to až do vypratania Dreveničky. 

5. V prípade splnenia povinnosti vypratania Dreveničky dohodnutej v bode 3 tohto článku tejto dohody, 

PREŠOV REAL zoberie žalobu v celom rozsahu späť. 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden (1) rovnopis pre MINILIGA TALENTOV a jeden 

(1) rovnopis pre PREŠOV REAL, s.r.o.. Každé vyhotovenie má hodnotu originálu.  

2. Strany Dohody sa dohodli, že akékoľvek zmeny tejto dohody je možné vykonať len formou 

písomných dodatkov, vzostupne číslovaných a podpísaných štatutárnymi zástupcami obidvoch strán 

Dohody. Strany Dohody sa dohodli, že pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody ukázalo 

ako neplatné či nevymáhateľné, alebo sa takým počas trvania účinnosti tejto dohody stalo, nemá taká 

skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia tejto dohody.  

3. Zástupcovia strán Dohody vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, 

čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zástupcovia strán Dohody ďalej vyhlasujú, že táto dohoda bola 

dojednaná slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

4. Zástupcovia strán Dohody zároveň vyhlasujú, že táto dohoda nebola uzavretá v tiesni alebo za 

nápadne nevýhodných podmienok, čo taktiež potvrdzujú svojimi podpismi.  

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

V Prešove dňa       V Prešove dňa    

 

 

_____________________________    _____________________________ 

PREŠOV REAL, s.r.o.      MINILIGA TALENTOV, s.r.o. 

JUDr. Michal Leščinský, konateľ    Mgr. Martin Semančík, konateľ 

 


