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:

JUDr. Branislav Zuberec

Účastníkom 3:

Mgr. Ing. Tatiana Šurinová

Článok I.
Účastník 1 na strane jednej a Účastníci 2 a 3 na strane druhej uzatvárajú v súlade s § 585
a nasl. Občianskeho zákonníka túto dohodu. Účelom tejto Dohody je mimosúdne urovnanie
Účastníka 1 a Účastníkov 2 a 3 súvisiace s náhradou škody spôsobenej na nehnuteľnom
majetku Účastníkov 2 a 3, ktorú si Účastník 2 uplatnil u Účastníka 1.

Článok II.
Dňa 24. 4. 2019 v čase okolo 16:15 hod. vplyvom vetra bol na xxxxxxxxxxxxxx
vyvrátený strom, ktorý mal kmeň a korene na chodníku. Chodník je v správe a vlastníctve
Účastníka 1. Pri vyvrátení predmetného stromu došlo na nehnuteľnosti na xxxxxxxxxxxxxx
k poškodeniu kovového plotu, strechy a fasády rodinného domu. Strom padol na plot a rodinný
dom. Vlastníci predmetnej nehnuteľnosti privolali hasičov, ako i príslušníkov policajného

zboru, aby zabezpečili miesto škodovej udalosti, začali odstraňovať havarijný stav a predišli
vzniku ďalším škodám.
Podaním zo dňa 26. 4. 2019 bolo Účastníkovi 1 nahlásené oznámenie o vzniku škody
s potvrdením Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II, OOPZ Bratislava Ružinov – východ
o škodovej udalosti. Podaním zo dňa 10. 6. 2019 bol Účastník 2 zo strany Účastníka 1
predbežne vyzvaný na predloženie a zaslanie fotodokumentácie poškodenej nehnuteľnosti.
Fotodokumentáciu zaslal Účastník 2 prostredníctvom e-mailu dňa 25. 6. 2019. Podaním zo dňa
19. 11. 2019 Účastník 2 uplatnil škodu 1.500,- Eur za poškodený kovový plot, strechu, fasádu
rodinného domu, výrub poškodeného ihličnatého stromu, čistiace a odstraňovacie práce po
páde stromu v predzáhradke a chodníku vedúcom k domu spolu na rozlohe viac ako 300 m2,
výsadbu poškodenej zelene a kveteny v predzáhradke. Spoločenskú hodnotu vyrúbaného
ihličnatého stromu, vysokého cca 15 m v predpokladanej výške viac ako 5.000,- Eur si
Účastníci 2 a 3 nebudú uplatňovať.

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 uzavretiu tejto Dohody urovnajú nasledovne:
Účastník 1 zaplatí na účet Účastníka 2 náhradu škody vo výške 1.500,- € stanovenej
dohodou zmluvných strán. Náhradu škody vo výške 1.500,- Eur poukáže Účastník 1 na bankový
účet Účastníka 2
číslo účtu: SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, VS 2442019,
a to v lehote 15 dní odo dňa podpísania tejto Dohody zmluvnými stranami.
Účastník 1 a Účastníci 2 a 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 nároky.

Článok V.
Táto Dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jej
podpísaní dostane Účastník 1 štyri rovnopisy a Účastníci 2 a 3, každý 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 16. 12. 2019
v. r.
.........................................................
JUDr. Rastislav Šorl
poverený vedením sekcie právnych činností
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

V Bratislave dňa 10. 12. 2019
v. r.
.........................................................
JUDr. Branislav Zuberec

V Bratislave dňa 10. 12. 2019

l

v. r.
.........................................................
Mgr. Ing. Tatiana Šurinová

