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:

Anton Adamec

Článok I.
Účastník 1 na strane jednej a Účastník 2 na strane druhej uzatvárajú v súlade s
§ 585 a nasl. Občianskeho zákonníka túto Dohodu. Účelom tejto Dohody je mimosúdne
urovnanie Účastníka 1 a Účastníka 2 súvisiace s náhradou škody spôsobenej na majetku
Účastníka 2, ktorú si Účastník 2 uplatnil u Účastníka 1.
Článok II.
Dňa 14.06.2021 vznikla Účastníkovi 2 škoda na majetku – motocykli značka: Harley Davidson, obchodný názov: 1200 Custom (XL 1200C), kategória: L3e, farba: čierna , ŠPZ:,
VIN: ku ktorej došlo v dôsledku narazenia pojazdnej kosačky do motocykla Účastníka 2
zaparkovaného v tom čase na Čiližskej ulici v Bratislave, škoda vznikla v narazenia pojazdnej
kosačky zamestnancom Komunálneho podniku, ktorá je v majetku a správe Účastníka 1.
Mailom zo dňa 15.06.2021 bol Účastníkovi 1 nahlásený vznik škody. Účastník 2
k oficiálnej žiadosti o náhradu škody priložil doklady preukazujúce tvrdené skutočnosti
v rozsahu fotodokumentácie z miesta vzniku škody, kamerový záznam z škodovej udalosti,
osvedčenie o evidencii, vodičský preukaz, technický preukaz motocykla a odhad skutočnej
vzniknutej škody.
Účastník 2 doručil Účastníkovi 1 súčasne odhad vzniknutej škody, ktorú si
u Účastníka 1 uplatňuje. Účastník 2 požaduje náhradu škody vo výške 276,80 EUR .
Účastník 1 ponúkol Účastníkovi 2 kompenzáciu vzniknutej škody v sume 150 Eur, čo
Účastník 2 akceptoval.

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 150 Eur. Náhradu škody vo
výške 150 Eur poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2
č. ú., VS: 31721,
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
riaditeľ sekcie právnych služieb
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

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

......................................
Anton Adamec
poškodený

