Dohoda o urovnaní
uzavretá v zmysle ust. § 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. Jana Malovičová
nar. XXX
bytom: XXX

Článok I.
Účastník 1 na strane jednej a Účastník 2 na strane druhej uzatvárajú v súlade s ust. §
585 a nasl. Občianskeho zákonníka túto Dohodu. Účelom tejto Dohody je mimosúdne
urovnanie Účastníka 1 a Účastníka 2 súvisiace s náhradou škody spôsobenej na zdraví
Účastníka 2, ktorú si Účastník 2 uplatnil u Účastníka 1.
Článok II.
Listom zo dňa 04.03.2020, doručeným Účastníkovi 1 dňa 06.03.2020, Účastník 2
nahlásil vznik škody, a to v dôsledku pádu na zľadovatelom chodníku dňa 22.01.2020, ku
ktorému došlo na rohu ulíc Račianska a Sliačska v Bratislave, v správe Účastníka 1. Účastník
2 k oficiálnej žiadosti o náhradu škody priložil doklady preukazujúce tvrdené skutočnosti, a to
lekársku správa z urgentného príjmu Nemocnice s poliklinikou Ladislava Dérera Bratislava,
lekársku správu z oddelenia FRO Nemocnice sv. Michala, potvrdenie Sociálnej Poisťovne
o dočasnej pracovnej neschopnosti v dňoch 23.01.2020 do 01.03.2020, storno faktúru
z ubytovacieho zariadenia Koh Samui v Thajsku, popis situácie a písomné svedectvo svedka
nehody p. XXX.
Účastník 2 doručil Účastníkovi 1 súčasne vyčíslenie vzniknutej škody, ktorú si
u Účastníka 1 uplatnil vo výške 1 742,50 eur.
Následne, na základe vzájomnej komunikácie, Účastník 2 doručil Účastníkovi 1 ďalšie
doklady, a to výplatné pásky za mesiace 01 - 03/2020, Rozhodnutie Sociálnej Poisťovne č.
XXX zo dňa 01.05.2020, potvrdenie zamestnávateľa Účastníka 2 o výške príjmu zamestnanca
za rok 2019, faktúru za úhradu ubytovacieho zariadenia Koh Samui v Thajsku, potvrdenie
o prevode poplatku za ubytovanie Koh Samui v Thajsku a nákup letenky, preukazujúcej
plánovanú cestu do Thajska.

Po predložení všetkých vyššie uvedených dokladov, mal Účastník 1 preukázanú výšku
náhrady škody v sume 1 180,72 eur. S takto vyčíslenou výškou náhrady škody Účastník 2
súhlasil.
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 1 180,72 eur, ktorá bola
vyčíslená na základe dokladov predložených Účastníkom 2. Náhradu škody vo výške
1 180,72 eur poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2 vo formáte IBAN:
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX, VS: XXXX,
a to v lehote 15 dní odo dňa podpísania tejto Dohody obidvoma zmluvnými stranami.
Účastník 1 a Účastník 2 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 štyri rovnopisy a Účastník 2 jeden rovnopis.
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 obidvoma účastníkmi, účinnosť
nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.
V Bratislave dňa ......................

__________________________
JUDr. Rastislav Šorl
poverený vedením Sekcie právnych činností
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

V............................ dňa ..................

__________________________
Ing. Jana Malovičová
poškodená

