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

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

Účastníkom 2:

I. Ing. Igor Blech
nar. 05.05.1959
bytom: Lipského 6, 841 01 Bratislava
II. Ľubica Blechová
bytom: Lipského 6, 841 01 Bratislava
(ďalej spolu len ako „Účastník 2“)

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.
Žiadosťou zo dňa 09.10.2020, Účastník 2 nahlásil vznik škody na osobnom
automobile značky KIA ceed s ŠPZ: BL 941 TP v jeho vlastníctve, a to v dôsledku odlomenia
a pádu konárov vŕby stojacej na pozemku Účastníka 1 na predmetný automobil. K predmetnej
škode došlo na Lipského 8 v Bratislave dňa 07.06.2020. Účastník 2 vo svojej žiadosti uviedol,
že s Účastníkom 1 ohľadom odstránenia vŕby komunikoval už od roku 2016, posledný krát
emailom dňa 25.03.2019, kedy ho upozorňoval, že sa vŕba nebezpečne nakláňa. Následne,
dňa 20.09.2019 opakovane požiadal Účastníka 1 o jej odstránenie, na čo síce bolo vydané
povolenie na výrub, k výrubu však už nedošlo. Na odstránenie padnutých konárov
z automobilu Účastník 2 volal hasičov, nakoľko však konáre neohrozovali verejnú
komunikáciu ani chodník, tieto neodstránili, a Účastník 2 bol za týmto účelom nútený zavolať
súkromnú firmu.
Účastník 2 k oficiálnej žiadosti o náhradu škody priložil doklady preukazujúce tvrdené
skutočnosti, a to fotodokumentáciu udalosti, posudok č. 31052019 vypracovaný Ing. Evou
Lalinskou za účelom posúdenia celkového zdravotného stavu, stability, vitality, perspektívy
na stanovišti a návrhu ošetrenia predmetnej vŕby a mailovú komunikáciu s Účastníkom 1
ohľadom výrubu.
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Účastník 2 si u Účastníka 1 uplatnil vzniknutú škodu vo výške 450,- eur, ktorá
pozostáva z odstránenia konárov z automobilu vo výške 350,- eur a spoluúčasti za opravu auta
vo výške 100,- eur.
Následne, na základe vzájomnej komunikácie, Účastník 2 doručil Účastníkovi 1 ďalšie
doklady, a to technický preukaz k poškodenému automobilu, faktúru spoločnosti J&B Group
s.r.o. v likvidácii č. 2020001 zo dňa 07.06.2020 na sumu 350,- eur, faktúru Kia
Motors Slovakia s.r.o. č. 87512000383 zo dňa 22.06.2020 na sumu 4 385,11 eur a krycí list
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., z ktorého je zrejmé, že sa Allianz – Slovenská poisťovňa,
a.s. zaviazala na úhradu sumy vo výške 4 285,11 eur, pričom zvyšných 100,- eur predstavuje
spoluúčasť a pokladničný doklad preukazujúci úhradu sumy 100,- eur.
Po predložení všetkých vyššie uvedených dokladov, mal Účastník 1 preukázanú
uplatnenú náhradu škody v plnej výške, teda vo výške 450,- 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 450,- eur, ktorá bola
vyčíslená na základe dokladov predložených Účastníkom 2. Náhradu škody vo výške 450,eur poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2 vo formáte IBAN:
SK49 0200 0000 0030 8286 3056, VS: 25820,
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 dva rovnopisy.
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.
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Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma účastníkmi, účinnosť
nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.
V Bratislave dňa ......................

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

__________________________
za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
JUDr. Rastislav Šorl
poverený vedením Sekcie právnych činností
Účastník 1

__________________________
Ing. Igor Blech
Účastník 2

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

__________________________
Ľubica Blechová
Účastník 2
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