Dohoda o urovnaní
uzavretá v zmysle § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Dohoda“)
medzi
Účastníkom 1:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481
a

Účastníkom 2:

Ing. Ľubomír Pieružek
Kríková 8695/5
821 07 Bratislava
Rodné číslo: 491204/145
a

Účastníkom 3:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava
IČO: 00 585 441
Článok I.

Účastník 1, Účastník 2 a Účastník 3 uzatvárajú v súlade s § 585 a nasl. Občianskeho
zákonníka túto Dohodu. Účelom tejto Dohody je mimosúdne urovnanie Účastníka
1, Účastníka 2 a Účastníka 3 súvisiace s náhradou škody spôsobenej na motorovom vozidle
Účastníka 2.
Článok II.
V noci zo dňa 01.01.2019 na deň 02.01.2019 vznikla Účastníkovi 2 škoda na
motorovom vozidle značka: Opel, obchodný názov: Vectra, kategória: M1, farba: Strieborná
metalíza svetlá, ŠPZ: BA611OD, VIN: W0L0ZCF6961100988, ku ktorej došlo na ulici
Kríková č. 8 v Bratislave, a to pádom stĺpu verejného osvetlenia v správe Účastníka 1 na
uvedené motorové vozidlo stojace na parkovisku.
Listom zo dňa 03.01.2019 Účastník 2 požiadal Účastníka 1 o náhradu vzniknutej
škody. Následne listami zo dňa 22.01.2019 a dňa 11.02.2019 Účastník 2 oznámil Účastníkovi
1 ďalšie skutočnosti ohľadom vzniku škody a jej náhrady. Vyčíslenie škody spolu
s podkladmi na jej preukázanie Účastník 2 zaslal Účastníkovi 1 listom zo dňa 18.02.2019.
Účastník 2 si týmto listom uplatnil u Účastníka 1 náhradu škody v celkovej výške 415,05
EUR pozostávajúcej z:
a)

nákladov súvisiacich s opravou motorového vozidla spočívajúcich v spoluúčasti
na poistnej udalosti vo výške 165,97 EUR, nakoľko Účastník 3 z titulu

uzavretého havarijného poistenia zaplatil Účastníkovi 2 poistné plnenie vo výške
1815,63 EUR;
b)

nákladov na parkovné motorového vozidla v autoservise, do ktorého bol
Účastník 2 nútený odviesť svoje motorové vozidlo z dôvodu jeho ochrany pred
ďalším poškodením vo výške 72,00 EUR;

c)

nákladov na zabezpečenie náhradnej prepravy Účastníka 2 prostredníctvom taxi
služby vo výške 154,14 EUR;

d)

nákladov na telefonickú komunikáciu v súvislosti s riešením škodovej udalosti
vo výške 16,49 EUR;

e)

nákladov na poštové služby v súvislosti s riešením škodovej udalosti vo výške
6,45 EUR;
spolu: 415,05 EUR.

Na preukázanie vzniku škody a vyššie uvedených nákladov Účastník 2 predložil
nasledovné podklady:
a)

fotografická dokumentácia spadnutého stĺpu verejného osvetlenia na motorové
vozidlo Účastníka 2;

b)

osvedčenie o evidencii motorového vozidla Účastníka 2;

c)

faktúra č. 20190019 vyhotovená dňa 04.02.2019 autoservisom Pavol Šmida – ŠP
Auto, Železničná 33, 821 07 Bratislava, IČO: 36 917 079 na sumu vo výške
1.981,60 EUR vrátane DPH za opravu poškodeného motorového vozidla
Účastníka 2 (sumu vo výške 1815,63 EUR uhradil Účastník 3 z titulu
havarijného poistenia uzavretého Účastníkom 2 a sumu vo výške 165,97 EUR
uhradil Účastník 2 z titulu spoluúčasti na poistnej udalosti, spolu: 1.981,60
EUR);

d)

potvrdenie o úhrade sumy vo výške 1.981,60 EUR zo dňa 15.02.2019
Účastníkom 2 v zmysle faktúry č. 20190019 uvedenej pod písmenom a) vyššie;

e)

potvrdenie o úhrade sumy vo výške 1.815,63 EUR zo dňa 15.02.2019
Účastníkom 3 Účastníkovi 2 z titulu havarijného poistenia uzavretého
Účastníkom 2;

f)

príjmový pokladničný doklad číslo 2120037876 vystavený dňa 17.01.2019
autoservisom M a H, spol. s r.o., Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, IČO: 31
361 781 na sumu vo výške 72,00 EUR za parkovné poškodeného motorového
vozidla Účastníka 2;

g)

pokladničné bloky vyhotovené príslušnou taxi službou, celkovo na sumu vo
výške 154,14 EUR za prepravu Účastníka 2 v čase nemožnosti užívania jeho
motorového vozidla;

h)

výpis hovorov s identifikáciou hovorov súvisiacich s riešením škodovej udalosti,
z ktorého je zrejmé, že na telefonickú komunikáciu súvisiacu s riešením
škodovej udalosti vynaložil Účastník 2 náklady vo výške 11,62 EUR za mesiac
január a 4,87 EUR za mesiac február (spolu 16,49 EUR);

i)

faktúra č. 1570041914 vystavenú dňa 28.01.2019 spoločnosťou O2 Slovakia,
s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863 na sumu vo výške
13,97 EUR vrátane DPH za telekomunikačné služby za mesiac január (z toho
len suma vo výške 11,62 EUR zodpovedá telefonickej komunikácii za mesiac
január súvisiacej s riešením škodovej udalosti v súlade s bodom h) vyššie).
Celková zúčtovacia faktúra za mesiac február nie je doložená, pretože v tom
čase ešte nebola k dispozícii;

j)

podacie lístky preukazujúce zaslanie písomností súvisiacich s riešením škodovej
udalosti prostredníctvom pošty, celkovo na sumu vo výške 6,45 EUR.

Účastník 3 listom zo dňa 19.02.2019 vyzval Účastníka 1 na zaplatenie regresného
nároku – náhrady škody vo výške poistného plnenia poskytnutého Účastníkovi 2 z titulu
uzavretého havarijného poistenia, a to vo výške 1815,63 EUR.
Zároveň Účastník 3 e-mailom zo dňa 25.07.2019 zaslal Účastníkovi 1 správu
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II, Obvodného oddelenia Policajného
zboru Vrakuňa zo dňa 23.01.2019 ohľadom pádu stĺpu verejného osvetlenia na motorové
vozidlo Účastníka 2 na ulici Kríková č. 8 v Bratislave.
Vzhľadom na vyššie uvedené si z titulu škodovej udalosti – pádu stĺpu verejného
osvetlenia na ulici Kríková 8 na predmetné motorové vozidlo voči Účastníkovi 1 uplatnil
Účastník 2 náhradu škody vo výške 415,05 EUR a Účastník 3 náhradu škody vo výške
1815,63 EUR.
Článok III.
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 na ich úprave a to tak, ako je uvedené v čl. IV tejto Dohody.
Článok IV.
Podpísaním tejto Dohody zo strany jej účastníkov sa všetky sporné práva a povinnosti
ku dňu uzavretia tejto Dohody urovnajú nasledovne:
Účastník 1 zaplatí Účastníkovi 2 náhradu škody vo výške 415,05 EUR, ktorá bola
vyčíslená ako súčet všetkých nákladov uvedených v Článku II. Dohody. Náhradu škody vo
výške 415,05 EUR poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2
č. ú. – SK06 0900 0000 0000 1040 6346, VS: 0519,
a to v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody v súlade s Článkom V.
Dohody.

Účastník 1 zaplatí Účastníkovi 3 náhradu škody vo výške 1815,63 EUR, ktorá
zodpovedá poistnému plneniu poskytnutému Účastníkovi 2 z titulu uzavretého havarijného
poistenia. Náhradu škody vo výške 1815,63 EUR poukáže Účastník 1 na bankový účet
Účastníka 3
č. ú. – SK25 0900 0000 0001 7512 6457, VS: 1166001519,
a to v lehote 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody v súlade s Článkom V.
Dohody.
Účastník 1, Účastník 2 a Účastník 3 vyhlasujú, že uzavretím tejto Dohody považujú
všetky svoje práva a povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedenej škodovej udalosti za
vysporiadané v celom rozsahu, a že si z predmetnej škodovej udalosti nebudú uplatňovať
žiadne ďalšie nároky.
Článok V.
Táto Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po
jej podpísaní dostane Účastník 1 tri rovnopisy a Účastník 2 s Účastníkom 3 po jednom
rovnopise.
Účastníci Dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými účastníkmi, účinnosť
nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v
spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
V Bratislave dňa ......................

..............................................................
Mgr. Ing. Michal Radosa, v.r.
poverený vedením sekcie právnych činností
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
V Bratislave dňa ......................

..............................................................
Ing. Ľubomír Pieružek, v.r.
V Bratislave dňa ......................

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

..............................................................
Ing. Vladimír Bakeš, v.r.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

..............................................................
Mag. iur. Patrick Skyba, v.r.
člen predstavenstva
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

