
Dohoda o urovnaní 
číslo SNM-BOJ-INÉ-2014/2376 

 
uzavretá v zmysle ust. § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle 

ust. § 6a ods. 10 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov  

medzi 
 
Účastník dohody č.1:    
 
Názov:     Slovenská republika, v zastúpení správcu majetku štátu: 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
Sídlo:    Tajovského 28/B, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:    17 058 520 
DIČ:     2021526188 
IČ DPH:   SK2021526188 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Číslo účtu:   7000390899/8180 
Zastúpený:   Ing. Milan Boroš, riaditeľ  
 
(ďalej len „účastník 1“) 
 

a 
 
Účastník dohody č.2:     
 
Názov:                 Slovenská republika, v zastúpení správcu majetku štátu:           

           Slovenské národné múzeum  

Oprávnené konať                   na základe rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa   
1. 7.2002 v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej   listiny 
SNM  
č. MK -1792/2002–l zo dňa 23.12.2002,  
č. MK-299/2004-1 zo dňa 25.3.2004,   
č. MK -3177/2006-110/10859 zo dňa 6.6.2006,  
č. MK-5631/2006110/21651zo dňa 11.12.2006,  
č. MK-1113/2011-10/3940 zo dňa 29.4.2011  
a č. MK-2045/2014-110/10904 

Sídlom :                                 Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16  
Štatutárny zástupca :              PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň, generálny riaditeľ SNM  
Organizačná jednotka :          SNM-Múzeum Bojnice, Zámok a okolie 1, 972 01 Bojnice 
Osoba oprávnená konať  
vo veciach zmluvných :         Mgr. Ján Papco, riaditeľ SNM – Múzeum Bojnice  
Bankové spojenie:                 Štátna pokladnica  
Číslo účtu /SWIFT :              SK60 8180 0000 0070 0024 3688 /SPSRSKBA  
IČO:                                      00 164 721  
DIČ:                                      2020603068  
IČ DPH :                               SK2020603068 
Kontakty :                             046/5430624 
 

(ďalej len „účastník 2“) 
 



uzatvárajú túto dohodu o urovnaní: 
 
 

I.  Účel urovnania 
 

1. Účastník 1 na strane jednej a účastník 2 na strane druhej spolu uzatvárajú po vzájomnom 
odsúhlasení túto dohodu o urovnaní podľa znenia ust. § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka za 
podmienok a s obsahom ďalej uvedeným. 
 

2. Účelom tejto dohody je urovnanie sporných práv účastníkov, ktoré vznikli tak, že: 
 

Účastník 2 užíval a prevádzkoval Bojnickú hradnú jaskyňu, evidovanú pod č. 386 národnej 
databázy jaskýň, nachádzajúcu sa v okrese Prievidza, mesto Bojnice, katastrálne územie: Bojnice 
(ďalej len „jaskyňa“) v období od 26.08.2012 do 31.07.2014 bez uzavretej platnej zmluvy o nájme 
v zmysle ust. § 24 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorší predpisov 
a bez úhrady nájomného. 
 

 
II.  Predmet urovnania 

 
1. Medzi účastníkmi tejto dohody sú predmetom urovnania je sporné nasledovné skutočnosti: 

 
a) Účastník 1 požaduje, aby mu účastník 2 za užívanie a prevádzkovanie jaskyne v období 

uvedenom v čl. I. ods. 2 tejto dohody uhradil náhradu za užívanie a prevádzkovanie jaskyne 
bez právneho titulu, a to vo výške, ktorá je v mieste a v čase obvyklá za prenájom 
porovnateľnej veci, 

b) Účastník 2 požaduje, aby mohol v užívaní a prevádzkovaní jaskyne pokračovať. 
 

2. Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva a povinnosti, 
pričom majú záujem usporiadať takto vzniknuté sporné práva a povinnosti, dohodli sa po 
spoločných rokovaniach na úprave sporných práv a povinností tak, ako je uvedené v čl. III tejto 
dohody. 

 
III. Obsah urovnania 

 
1. Účastníci tejto dohody sa dohodli na urovnaní sporných vzťahov, práv a nárokov tým spôsobom, 

že účastník 2 zaplatí účastníkovi 1 náhradu za užívanie a prevádzkovanie jaskyne bez právneho 
titulu sumu vo výške 1.150,- EUR vrátane DPH, ktorá predstavuje primeranú náhradu vyčíslenú 
zo sumy nájomného, za ktoré sa bude predmetná jaskyňa prenajímať v budúcnosti účastníkovi 2 
(t.j. 600,- EUR ročne vrátane DPH na základe zmluvy o nájme uzavretej dňa 15.07.2014) za 
obdobie od 26.08.2012 do 31.07.2014.  
 

2. Účastník 2 sa zaväzuje uhradiť sumu vo výške 1.150,- EUR vrátane DPH do pätnástich dní od 
účinnosti tejto dohody, bezhotovostným prevodom na bankový účet účastníka 1 uvedený v záhlaví 
tejto dohody.  
 

3. Účastníci dohody týmto vyhlasujú, že pripísaním sumy vo výške 1.150,- EUR na bankový účet 
účastníka 1 považujú všetky svoje sporné práva a povinnosti, vzniknuté za užívanie 



a prevádzkovanie jaskyne, tak ako je uvedené v čl. I ods. 2 tejto dohody, v celom rozsahu za 
vysporiadané a nebudú voči sebe z tohto dôvodu vznášať žiadne ďalšie nároky. 
 
 

IV.  Záverečné ustanovenia 
 
1. Úprava práv a povinností uvedených v tejto dohode je vykonaná výlučne za účelom urovnania 

sporných práv a povinností uvedených v článku II. tejto dohody. 
 

2. Túto dohodu možno meniť a dopĺňať iba vo forme písomných a priebežne očíslovaných dodatkov 
k nej, a iba so súhlasom všetkých účastníkov tejto dohody. 

 
3. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v “Centrálnom registri zmlúv“ (http://crz.gov.sk/). 
 

4. Táto dohoda sa vyhotovuje v troch identických rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom po 
podpise dohody obdrží účastník 1 jeden jej rovnopis a účastník 2 dva jej rovnopisy. 

 
5. Účastníci dohody si túto dohodu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, 

pričom vyjadrujú vážnu a slobodnú vôľu, ktorá je zbavená akýchkoľvek omylov, túto dohodu 
neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú všetci 
účastníci tejto dohody svoje podpisy. 

 
 

V Bojniciach dňa .................... 
 

Za účastníka 2  
 
 
 

...................................... 
Mgr. Ján Papco 

riaditeľ 
Slovenské národné múzeum – Múzeum 

Bojnice 
 
 

V Bratislave dňa .................... 
 

V Banskej Bystrici dňa.................... 
 

Za účastníka 1 
 
 
 

...................................... 
Ing. Milan Boroš 
generálny riaditeľ 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 
 
 
 
 

 
 
 

...................................... 
PhDr. PaedDr. Viktor Jasaň 

generálny riaditeľ 
Slovenské národné múzeum  


