Dohoda o urovnaní
uzavretá v zmysle § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Dohoda“)
medzi

Ú č a s t n í k o m 1:

Hlavné mesto Slovenskej republil<y Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481

Ú č a s t n í k o m 2:

KUGLUF spol. s r.o.
Mlynár ovičova 28
851 04 Bratislava
IČO: 31 318 894

Článok I.
Účastník 1 na strane jednej a Účastník 2 na skane 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 nálrradou škody spôsobenej na motorovom
vozidle Účastníka 2, ktorú si Účastník 2 uplatnil u Účastníka 1.
Článok II.
V noci okolo 23.00 hod dňa 02.06.2019 vznikla Účastiíkovi 2 škoda na motorovom
vozidle značka: Mercedes - Benz, obchodný názov: V-Klasse, kategória: M l, farba: Šedá
metalíza, ŠPZ: BL457UN, VIN: WDF44781313553213, ku Idorej došlo naMudroňovej ulici
v Bratislave, a to vjazdom vozidla na výtlk na cestnej komunikácií v správe Účastm'ka 1,
ktorý nebol riadne označený.
Listom zo dňa 04.06.2019 bol Účastníkovi 1 nahlásený vznik škody a súčasne
Účastník 2 požiadal o náhradu vzniknutej škody, ktorú doložil fotodokumentáciou poškodenia
vozidla. Následne e-mailom zo dňa 14.06.2019, Účastník 2 zaslal Účastníkovi 1 falctúru za
opravu poškodeného vozidla Účastníka 2.
E-mailom zo dňa 08.07.2019 zaslal Účastník 1 Účastníkovi 2 žiadosť o doplnenie
podstatných infonnácií o poškodenom vozidle za účelom vypracovania dohody o urovnaní.
Účastník 2 doložil technický preukaz - osvedčenie o evidencii — časť II ako aj výpis
z obchodného registra Účastníka 2.
Ďalej Účastník 2 doručil Účastníkovi I faktúru č. 10894619 za opravu poškodeného
vozidla vo výške 347,38 EUR vrátane DPH vyhotovenú dňa 04.06.2019 spoločnosťou
SEGAT a.s., so sídlom: Železničná 1097/35, 058 01 Poprad, IČO: 31 663 991 (ďalej len
„Faktúra za opravu vozidla“)

Článok III.
Účastníci tejto Doliody vyhlasujú, že nalcoľko 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 či. 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 náliradu škody vo výške 347,38 Eur, ktorá bola
^íyčíslená podľa Faktúry za opravu vozidla, Náhradu škody vo výške 347,38 Enr poukáže
Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2
č. ú. - SKIO 5600 0000 0018 0315 9001, VS: 12119,
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 ^fyššie 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 Ictorých 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, porozumeh jej a nemajú proti jej forme
a obsaliii žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu obidvoma účastníkmi, účhmosť
nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.
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Mgr., Ing. Michal RaStosa-*"
poverený vedením sekcie právnych čimiostí
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Ing. Rúdhlf Čierny
konateľ
KUGLUf spol. s r.o.
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