Dohoda o urovnaní
uzavretá v zmysle § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Dohoda“)
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481
(ďalej len ako „Účastník 1“)
a
Dopravný podnik Bratislava, a.s.

(ďalej len ako „Účastník 2“)
(ďalej spolu len ako „Účastníci“)

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 Účastníkov
súvisiace s náhradou škody spôsobenej na trolejbuse interné číslo Účastníka 2, ktorú si Účastník 2
uplatnil u Účastníka 1.
Článok II.
Dňa 28.08.2021 vznikla Účastníkovi 2 škoda na trolejbuse, interné číslo, ktorú spôsobil
zamestnanec Účastníka 1 pri vykonávaní kosenia na Trenčianskej ul. v Bratislave, na úrovni popisného
čísla 57. Spod krovinorezu mu napriek prekrytiu plachtou odletel kameň a rozbil sklenenú výplň IV.
krídla II. dverí na okolo jazdiacom trolejbuse, ktorý v tom čase jazdil po Trenčianskej ul. v smere jazdy
na konečnú zastávku Nár. onkol. ústav.
Dňa 11.11.2021 doručil Účastník 2 Účastníkovi 1 výzvu na náhradu škody v celkovej výške
462,72 Eur. K výzve Účastník 2 priložil kópiu protokolu o vzniku mimoriadnej udalosti v premávke
MHD a ND zo dňa 28.08.2021 podpísaný zamestnancom Účastníka 1, zamestnancom Účastníka 2
a vodičom poškodeného trolejbusu, vyúčtovanie škody číslo T 197/2021 vo výške 462,72 Eur zo dňa
30.09.2021 a kópiu oznámenia o poistnom plnení zo dňa 15.10.2021 (zamietnuté poistné plnenie).

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 462,72 Eur
(slovom štyristošesťdesiatdva Eur a sedemdesiatdva centov), ktorá bola vyčíslená na základe dokladu
predloženého za opravu trolejbusu Účastníkom 2.
Náhradu škody vo výške 462,72 Eur (slovom štyristošesťdesiatdva Eur a sedemdesiatdva
centov) poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2 vedený v
IBAN:, VS: 378002, ŠS: 6028
a to v lehote 15 dní odo dňa podpísania tejto Dohody obidvoma zmluvnými stranami.
Účastníci 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 troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jej
podpísaní dostane Účastník 1 dva 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 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 ......................

......................................
JUDr. Rastislav Šorl, v. r.
riaditeľ sekcie právnych služieb
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Účastník 1

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

......................................
Ing. Martin Rybanský, v. r.
predseda predstavenstva
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Účastník 2

......................................
Ing. Andrej Zigmund, v. r.
člen predstavenstva -CFO
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Účastník 2

