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:

Csaba Szomolay

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 14.01.2019 v čase o 11:59 hod. vznikla Účastníkovi 2 škoda na motorovom
vozidle značky , kategórie , VIN , ŠPZ
, ku ktorej došlo na Štefanovičovej ulici
v Bratislave, pred budovou Ministerstva financií SR a to pádom stromu na uvedené motorové
vozidlo stojace na ceste.
Listom zo dňa 14.01.2019 bol Účastníkovi 1 nahlásený vznik škody. Následne, listom
zo dňa 21.01.2019, bol Účastník 2 zo strany Účastníka 1 vyzvaný na preukázanie porušenia
právnej povinnosti zo strany Účastníka 1, vzniku škody a príčinnej súvislosti medzi konaním
Účastníka 1 a vzniknutou škodou. Účastník 2 bol taktiež vyzvaný na preukázanie skutočnosti,
že k vzniku škody došlo na mieste a taktiež spôsobom, ktorý popisuje, vyčíslenie škody,
predloženie dokladov preukazujúcich výšku škody, resp. nahlásenie škodovej udalosti,
zaslanie policajnej správy a fotodokumentácie, z ktorej bude zrejmé kde a na akom
motorovom vozidle ku vzniku škody došlo a o preukázanie vlastníctva k predmetnému
vozidlu.
Listom zo dňa 04.02.2019 zaslal Účastník 2 Účastníkovi 1 doplnenie žiadosti
o náhradu škody, v ktorom výšku vzniknutej škody vyčíslil na 2.110,00 Eur a taktiež doručil
doklady na preukázanie skutočností uvedených v žiadosti (technický preukaz vozidla,
potvrdenie MV SR k udalosti zo dňa 14.01.2019, fotodokumentáciu poškodeného
motorového vozidla a spadnutého stromu, cenovú ponuku zostatkovej hodnoty vozidla,
faktúru za obhliadku motorového vozidla a prieskum trhu za účelom zistenia hodnoty
motorového vozidla).

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 2.110,00 Eur, ktorá bola
vyčíslená ako súčet hodnoty predmetného motorového vozidla (pred vznikom škodovej
udalosti) stanovenej na základe prieskumu trhu vo výške 2.490,00 Eur a nákladov na
obhliadku motorového vozidla vo výške 60,00 Eur, od tejto sumy bola odčítaná hodnota
vraku motorového vozidla 440,00 Eur. Náhradu škody vo výške 2.110,00 Eur poukáže
Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2
č. ú. -

, VS 1119

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 13.06.2019

v. r.
......................................
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

V Bratislave dňa 13.06.2019

v. r.
......................................
Csaba Szomolay

