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:

Jaroslava Koštialová, nar. 13.07.1963
Miletičova 49
821 09 Bratislava

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 na zdraví spôsobenej Účastníkovi 2,
ktorú si Účastník 2 uplatnil na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 16C/59/2020.
Článok II.
Dňa 20.12.2018 v čase medzi 10:00 a 11:00 hod. vznikla Účastníkovi 2 škoda na
zdraví – fraktúra ľavého členka dolnej končatiny s dobou liečenia 10 mesiacov, ku ktorej
došlo na Prievozskej ulici v Bratislave, a to pádom na zľadovatenom a zasneženom priechode
pre chodcov. Podľa vysloveného predbežného právneho názoru súdu vysloveného na
pojednávaní dňa 04.10.2021 zodpovedá Účastník 1 za spôsobenú škodu.
Účastník 2 sa žalobou o náhradu škody zo dňa 09.11.2020 podanou na Okresnom súde
Bratislava I domáhal voči Účastníkovi 1 úhrady náhrady škody na zdraví a náhradu škody na
majetku vo výške 7.628,07 Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,00% ročne zo sumy
7.628,07 Eur od 27.03.2020 do zaplatenia a náhrady trov konania pozostávajúce z trov
právneho zastúpenia a zaplateného súdneho poplatku v plnom rozsahu.
Účastník 2 k žalobe priložil lekársky posudok o bolestnom a sťažení spoločenského
uplatnenia, lekárske správy, záznam o zhodnotení zdravotného stavu, fotodokumentáciu,
potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, prepúšťaciu správa z kúpeľov, potvrdenie
o ukončení pracovnej neschopnosti faktúra č. R1210007042 zo dňa 11.06.2019, pokladničné
doklady o zakúpení liekov, výpočet straty na zárobku za rozhodné obdobie, potvrdenie
Sociálnej poisťovne o výplate nemocenských dávok, potvrdenie o výške mzdy za rozhodné
obdobie, pokladničný doklad o zakúpení nohavíc, uplatnenie nároku na náhradu škody výzva na plnenie zo dňa 04.03.2020.

Účastník 2 následne dňa 14.12.2021 zaslal Účastníkovi 1 rozšírenie uplatnených
nárokov na náhradu škody – výzva na plnenie a návrh na mimosúdne riešenie sporu, ktorým
svoj nárok na náhradu škody rozšíril o sumu 6.262,52 Eur predstavujúcu navýšenie
bolestného, náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia a náhrady za stratu na zárobku
počas dočasnej pracovnej neschopnosti vyplývajúce z operačného zákroku zo dňa 01.06.2021.
Účastník 2 k rozšíreniu uplatnených nárokov priložil lekársky posudok, lekárske
správy, potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, potvrdenie zamestnávateľa o výške
mzdy a o výške rozdielu mzdy za rozhodné obdobie, potvrdenie Sociálnej poisťovne
o nemocenských dávkach zo dňa 16.09.2021.
Článok III.
Účastníci tejto Dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva
a povinnosti vyplývajúce zo škodovej udalosti uvedenej v čl. II tejto Dohody, 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 v celkovej výške 8.000,00 Eur, ktorá
zahŕňa istinu uplatnenú žalobou zo dňa 09.11.2020, ako aj rozšírením uplatnených nárokov na
náhradu škody zo dňa 14.12.2021, príslušenstvo pohľadávky a trovy súdneho konania
pozostávajúce z trov právneho zastúpenia a zaplateného súdneho poplatku. Náhradu škody vo
výške 8.000,00 Eur poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2: SK20 0900 0000 0000
1083 4834, a to v lehote 15 dní odo dňa podpísania tejto Dohody obidvoma účastníkmi
Dohody. Účastník 1 nie je v omeškaní s úhradou záväzku, ak v posledný deň lehoty splatnosti
zadá príkaz na jeho úhradu svojmu peňažnému ústavu.
Účastník 1 a Účastník 2 vyhlasujú, že uzavretím tejto Dohody a zaplatením sumy
8.000,00 Eur Účastníkom 1 Účastníkovi 2 podľa tohto článku 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.
Účastník 2 vyhlasuje, že do 5 dní od pripísania sumy 8.000,00 Eur na bankový účet
Účastníka 2 doručí príslušnému súdu späťvzatie žaloby o náhradu škody zo dňa 09.11.2020
voči Účastníkovi 1 v celom rozsahu.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Účastník č. 1 neuhradí sumu 8 000,00 Eur
na účet Účastníka 2 riadne a včas je povinný uhradiť Účastníkovi 2 zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania a ak nepríde k úhrade sumy ani do 30 dní odo
dňa podpísania tejto Dohody oboma účastníkmi, je Účastník 2 oprávnený od tejto zmluvy
odstúpiť. Odstúpenie je účinné okamihom doručenia odstúpenia Účastníkovi 1.

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 09.03.2022

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

V Bratislave dňa 28.02.2022

v.r.
......................................
Jaroslava Koštialová

