Dohoda o urovnaní
uzavretá v zmysle § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka
medzi
Účastníkom 1:

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

Účastníkom 2:

Marcel Lipovský, nar. 13.01.1975
Nejedlého 3394/69
841 02 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 o urovnaní. Účelom tejto dohody je
mimosúdne urovnanie Účastníka 1 a Účastníka 2 súvisiace s náhradou škody spôsobenej na
motorovom vozidle Účastníka 2, ktorú si Účastník 2 uplatnil u Účastníka 1.
Článok II.
Dňa 07.10.2019 v poobedňajších hodinách vznikla Účastníkovi 2 škoda na motorovom
vozidle značky KIA Cee´d SW, VIN: U5YFF52129L102531, EČV: BA709VU, a to rozbité
sklo na ľavých predných dverách. Ku škodovej udalosti došlo na ulici Na vrátkach 17
v Bratislave - Dúbravke, v dôsledku nedostatočného zabezpečenia čistenia predmetnej
komunikácie po vozidlách vychádzajúcich z dočasného staveniska slúžiaceho na účely
modernizácie električkovej trate Dúbravsko-Karloveská radiála.
Účastník 2 si náhradu škody uplatnil žiadosťou u Účastníka 1, pričom k žiadosti
priložil fotodokumentáciu, zákazkový list, faktúru za opravu motorového vozidla a technický
preukaz k vozidlu.
Účastník 2 berie na vedomie, že škoda bola spôsobená v dôsledku činnosti Zhotoviteľa
na stavbe električkovej trate Dúbravsko-Karloveská radiála, ktorej investorom je Účastník 1.
Zhotoviteľom stavby „Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála“
je na základe Zmluvy o dielo zo dňa 05.06.2019 skupina/združenie dodávateľov: „DK
RADIÁLA“.
Účastník 2 vyhlasuje, že si náhradu škody neuplatnil zo svojho havarijného poistenia
motorového vozidla v Kooperativa poisťovňa, a.s.

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 článku 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 100,00 Eur, ktorá
predstavuje náklady na opravu poškodeného motorového vozidla Účastníka 2.
Náhradu škody vo výške 100,00 Eur poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka
2: SK88 1100 0000 0026 19 52 0586, VS: 07102019, a to v lehote 15 dní odo dňa podpísania
tejto Dohody obidvoma účastníkmi Dohody.
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 navzájom uplatňovať žiadne ďalšie
nároky.
Účastník 2 vyhlasuje, že škoda, ktorá mu vznikla v súvislosti s realizáciou stavby
električkovej trate Dúbravsko-Karloveská radiála pred podpisom tejto dohody, zahŕňa všetky
náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli a/alebo mohli vzniknúť, a/alebo by vznikli a/alebo
by mohli vzniknúť a zároveň vyhlasuje, že v budúcnosti nebude od Účastníka 1 a/alebo
Zhotoviteľa stavby električkovej trate Dúbravsko-Karloveská radiála požadovať žiadne ďalšie
finančné plnenie súvisiace s predmetnou škodovou udalosťou.
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 18.03.2022
v. r.
......................................
Ing. Marek Jašíček
riaditeľ sekcie dopravy
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

V Bratislave dňa 31.01.2022
v. r.
......................................
Marcel Lipovský

