
Mesto Prešov 

Materiál 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 
finančná, plánovacia a správy mestských 

organizácií 

na ll. zasadnutie 

Počet strán 
celkom: 

5 

Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov 
finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií dňa: 22.10.2015 

Bod návrhu programu zasadnutia - poradové číslo: 

Návrh na schválenie Dohody o urovnaní 

Obsah materiálu: 
l. obal 
2. návrh na uznesenie Komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov fmančnej, plánovacej a správy mestských 

organizácií 
3. dôvodová správa 

Predkladatel' 
Meno a priezvisko: JUDr. Miroslav Makara 
Funkcia/pracovné zaradenie: vedúci odboru správy majetku mesta 
Dátum: rf'P. ·f't?. A/J" l Podpis: 

-
Podnet: mimo plánu práce Komisie MsZ mesta Prešov finančneJ,-plánow ej a správy mestských 
organizácií 

Gestor: Oddelenie mestského majetku 
Vedúci gestora 

Meno a priezvisko: Ing. Marta Dolhá 
Funkcia/pra~ovné zaradenie: poverená riadením oddelenia mestského majetku 
Podpis: 
Dátum: 19. ({) ~ 2tJtr 

Vypracoval Posúdil Schválila 
Meno a priezvisko: Meno a priezvisko: Komisia MsZ mesta Prešov 
Mgr. Nataša Abed PaedDr. Jozef Smetana finančná, plánovacia a správy 

mestských organizácií 
Funkcia/pracovné zaradenie: Funkcia/pracovné zaradenie: uznesením číslo .... 
Právnička prednosta Mestského úradu 

v Prešove __ , - :_;;;;;;" --- ;> 
Podpis: J . Podpis: ·- ~ ------~ ,ť 

;_. -
Dátum: /JC,_ tfo. ZJ1•) Dátum: 2.-.0 . 4 Q • "1.-o-? í Dátum: 

- -- --- - ,... 



1;;;1 
Mesto Prešov 

NÁVRH 
na schválenie Dohody o urovnaní 

Návrh na 

UZNESENIE 

.• . z 11. zasadnutia 
Komisie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov 

finančnej, plánovacej a správy mestských organizácií 

dňa: 22.10.2015 číslo: 

Vydanie: 

/2015 

Komisia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov finančná, plánovacia a správy 
mestských organizácií 

berie na vedomie Dohodu o urovnaní a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu mesta Prešov 

schváliť 

uzatvorenie Dohody o urovnaní 
v zmysle ust. § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom 
a účinnom znení medzi Mestom Prešov, spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. a spoločnosťou 
EKOPRIM, s.r.o., ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia. 
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DOHODA O UROVNANÍ 

v zmysle ust. § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. v platnom 
a účinnom znení 

uzavretá stranami dohody: 

1. Mesto Prešov, IČO: OO 327 646, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, 
štatutárny orgán - l.!lg. Andrea Turčan9vá, primátorka mesta 

2. PREŠOV REAL, s.r.o., IČO: 31 722 814, Slovenská 40, 080 Ol Prešov, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
v oddiele Sro, vo vložke číslo 2847 /P, 
štatutárny orgán- konatelia Mgr. Peter Bobko, Ing. Jaroslav Buzogáň 

3. EKOPRIM, s.r.o., IČO: 31 710 115, Strojnícka 17, 080 Ol Prešov, 
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, 
v oddiele Sro, vo vložke číslo 2405/P, 
štatutárny orgán- konatel' Ing. t:ubomír Duplák 

1.1. 

l. článok 
Ciel' urovnania 

Strany dohody vyhlasujú, že túto Dohodu o urovnaní uzatvárajú s ciel'om urovnať 
vzájomné záväzky vzniknuté pri realizácii diela -zhotovenie stavby "Prešov, NS Centrum -
spevnené plochy" podl'a Zmluvy o dielo uzavretej spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. ako 
objednávatel'om a spoločnosťou EKOPRIM, s.r.o. ako zhotovitel'om dňa 23.07.2013. 

1.2. 
Účelovú investíciu pre spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom 

je Mesto Prešov, za účelom zhotovenia tejto stavby schválilo Mestské zastupitel'stvo 
v Prešove uznesením č. 207/2012 zo dňa 02.05.2012. 

ll. článok 
Doterajšie záväzky strán dohody 

ll. l. 
Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 23.07.2013 spoločnosť EKOPRIM, s. r.o. faktúrovala 

faktúrou č. VF/2014129004 zo dňa 05.12.2014 objednávatel'ovi- spoločnosti PREŠOV REAL, 
s. r.o. cenu za dodané dielo vo výške 909 000,-- Eur vrátane DPH. 

Podl'a čl. XII. Platba, platobné podmienky, vyúčtovanie diela Zmluvy o dielo, 
objednávate!' má zaplatiť zhotovitel'ovi cenu diela v splátkach vo výške 1/6 ročne ( t. j. 
151500,-- Eur) z ceny diela vrátane DPH s tým, že 1. splátka bude uhradená k 31.12. 



kalendárneho roka, v ktorom bolo dielo ukončené a zvyšných 5 splátok bude uhradených 
vždy najneskôr k 31.12. ďalšieho kalendárneho roka po dobu 5 po sebe nasledujúcich 
rokoch. Spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o. z faktúrovanej ceny za dodané dielo doteraz 
spoločnosti EKOPRIM, s.r.o. nezaplatila žiadnu sumu. 

ll. 2. 
Spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o., ktorá je objednávatel'om podl'a Zmluvy o dielo, vo 

svojom mene a na svoj účet objednala zhotovenie stavby "Prešov- NS Centrum -spevnené 
plochy" pre vlastníka stavby Mesto Prešov. Ako objednávate!' má spoločnosť PREŠOV REAL, s. 
r. o. zmluvnú povinnosť uhradiť zhotovitel'ovi cenu diela vo výške 909 000,-- Eur, ktorú 
násle6ne uplatňuje voči vlastníkovi stavby - Mestu Prešov ako svoju pohl'adávku vo výške 
ceny dodaného diela, t.j. vo výške 909 000,-- Eur. 

ll. 3. 
Mesto Prešov uhradilo bez právneho dôvodu za objednávatel'a PREŠOV REAL, s. r. o. 

zo svojho účtu v prospech účtu zhotovitel'a - spoločnosti EKOPRIM, s. r. o. dňa 13.02.2015 
sumu 30 000,-- Eur a dňa 25.02.2015 sumu 121 500,-- Eur, t. j. spolu 151 500,-- Eur, čo 
predstavuje 1. splátku ceny za dodané dielo. Mesto Prešov má preto titulom bezdôvodného 
obohatenia (plnenie bez právneho dôvodu) pohl'adávku voči zhotovitel'ovi EKOPRIM, s. r. o. 
vo výške 151 500,-- Eur. 

111. článok 
Záväzky vyplývajúce z urovnania 

111.1. 
Strany tejto Dohody o urovnaní sa dohodli, že doterajšie záväzky popísa né v ll. článku 

tejto Dohody o urovnaní sú nahradené týmito záväzkami vyplývajúcimi z urovnania: 

111 • 1. a/ Záväzok objednávatel'a PREŠOV REAL, s. r. o. uhradiť kúpnu cenu za dodané dielo 
zhotovitel'ovi a veritel'ovi EKOPRIM, s. r. o. podl'a Zmluvy o dielo zo dňa 23.07.2013 
preberá so súhlasom zhotovitel'a a veritel'a vlastník stavby Mesto Prešov a bude ho 
uhrádzať v zmysle čl. XII. Platba, platobné podmienky, vyúčtovanie diela Zmluvy o dielo 
v splátkach vo výške 1/6 z faktúrovanej ceny diela (t. j. 151 500,-- Eur), vždy k 31.12. 
kalendárneho roka s tým, že Mesto Prešov uhradilo 1. splátku platbami dňa 13.02.2015 
v sume 30 000,-- Eur a dňa 25.02.2015 v sume 121 500,-- Eur. 

111. 1. b/ Spoločnosť EKOPRIM, s. r. o. nie je povinná vydať vlastníkovi stavby Mestu Prešov 
bezdôvodné obohatenie vo výške 151 500,-- Eur, ktoré získala ako plnenie bez právneho 
dôvodu vo dvoch úhradách za objednávatel'a PREŠOV REAL, s. r. o. Sumu 151 500,-- Eur 
uhradenú Mestom Prešov všetky strany tejto Dohody o urovnaní považujú za 1. splátku 
ceny diela podl'a Zmluvy o dielo zo dňa 23.07.2013. 

111. 1. c/ Prevzatím záväzku objednávatel'a PREŠOV REAL s. r. o. voči zhotovitel'ovi 
EKOPRIM, s. r. o. vlastníkom stavby Mestom Prešov zaniká pohl'adávka spoločnosti 
PREŠOV REAL, s. r. o. vo výške ceny dodaného diela 909 000,-- Eur voči vlastníkovi stavby 
Mesto Prešov. 



111. 1. d/ Spoločnosť EKOPRIM, s. r. o. bude svoju pohl'adávku vyplývajúcu zo Zmluvy 
o dielo uplatňovať voči Mestu Prešov. 

111. l. ef Vlastník stavby Mesto Prešov bude prevzatý záväzok v zmysle dohodnutých 
podmienok uhrádzať priamo na účet spoločnosti EKOPRIM, s.r.o. 

111. 2. 
Strany tejto Dohody o urovnaní vyhlasujú, že urovnaním medzi sebou upravili 

záväzok zaplatiť cenu za dielo podl'a Zmluvy o dielo zo dňa 23.07.2013 a účinky tohto 
urovnania sa vzťahujú len na tie práva a povinnosti, ktoré sú obsahom právneho vzťahu, 
z ktorého vznikli medzi nimi pochybnosti. 

IV. článok 
Záverečné ustanovenia 

Táto Dohoda o urovnaní bola vyhotovená v štyroch rovnocenných rovnopisoch a na 
znak súhlasu s jej obsahom stranami dohody podpísaná. 

Táto Dohoda je povinne zverejňovanou Dohodou, nadobúda platnosť dňom podpisu jej 
stranami a účinnosť deň po dni jej zverejnenia. 

V Prešove, dňa: 

Mesto Prešov, 
Ing. Andrea Turčanová, primátorka 

V Prešove, dňa: 

PREŠOV REAL, s. r. o. 
Mgr. Peter Bobko, konatel' 
Ing. Jaroslav Buzogáň, konatel' 

V Prešove, dňa: 

EKOPRIM, s.r.o. 
Ing. Ľubomír Duplák, konatel' 
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Dôvodová správa 

Spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o. sa obrátila na Mesto Prešov so žiadosťou 
o uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi Mestom Prešov, spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. 
a spoločnosťou EKOPRIM, s. r. o., predmetom ktorej je urovnanie vzájomných záväzkov 
vzniknutých pri realizácii diela -zhotovenie stavby "Prešov, NS Centrum - spevnené 
plochy" podľa Zmluvy o dielo uzavretej spoločnosťou PREŠOV REAL, s. r. o. ako 
objednávateľom a spoločnosťou EKOPRIM, s. r. o. ako zhotoviteľom dňa 23.07.2013. 

Účelovú investíciu pre spoločnosť PREŠOV REAL, s. r. o., ktorej jediným 
spoločníkom je Mesto Prešov, za účelom zhotovenia tejto stavby schválilo Mestské 
zastupiteľstvo v Prešove uznesením č. 207/2012 zo dňa 02.05.2012. 

Nakoľko obsahom tejto Dohody o urovnaní je aj prevzatie záväzku objednávateľa 
PREŠOV REAL s. r. o. voči zhotoviteľovi EKOPRIM, s. r. o. vlastníkom stavby Mestom 
Prešov predkladáme túto Dohodu o urovnaní v súlade s Článkom IV - Schvaľovanie 
úkonov súvisiacich s majetkom mesta orgánmi mesta bodom 1. písm. q) Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Prešov č. 1/2012 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
na prerokovanie Komisii MsZ mesta Prešov, finančnej, plánovacej a správy mestských 
organizácií. 


