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:

Lucia Lukáčiková, nar. xx.xx.xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
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. 17C/43/2017.
Článok II.
Dňa 20.09.2015 v poobedných hodinách vznikla Účastníkovi 2 škoda na zdraví – tržná
rana na ľavej dolnej končatine s dobou liečenia 5 týždňov, ku ktorej došlo na Námestí
Slobody v Bratislave, a to pádom v dôsledku stúpenia do zberného žľabu, na ktorom chýbal
rošt. Podľa vysloveného predbežného právneho názoru súdu vysloveného na pojednávaní dňa
12.11.2019 bola lokalita Námestia Slobody v čase škodovej udalosti v správe Účastníka 1.
Účastník 2 sa žalobou o náhradu škody zo dňa 20.09.2015 podanou na Okresnom súde
Bratislava I domáhal voči Účastníkovi 1 úhrady náhrady škody na zdraví vo výške 2.030,90
Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 5,05% ročne zo sumy 2.030,90 Eur od 01.04.2016
do zaplatenia a náhrady trov konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia a zaplateného
súdneho poplatku.
Účastník 2 k žalobe priložil lekársky posudok o bolestnom a sťažení spoločenského
uplatnenia, lekárske správy, čiastočný výpis z LV č. 1656 návrh na uzavretie dohody o
náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.
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 v celkovej výške 3.500,00 Eur, ktorá
zahŕňa istinu, príslušenstvo pohľadávky a trovy súdneho konania pozostávajúce z trov
právneho zastúpenia a zaplateného súdneho poplatku. Náhradu škody vo výške 3.500,00 Eur
poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2: SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, VS:
xxxxxxx, správa pre prijímateľa: náhrada škody Mesto BA, a to v lehote 15 dní odo dňa
podpísania tejto Dohody obidvoma účastníkmi Dohody.
Účastník 1 a Účastník 2 vyhlasujú, že uzavretím tejto Dohody a zaplatením sumy
3.500 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 7 dní od pripísania sumy 3.500,- EUR na bankový účet
Účastníka 2 doručí príslušnému súdu späťvzatie žaloby o náhradu škody zo dňa 13.09.2017
voči Účastníkovi 1 v celom rozsahu.
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.
Príloha:
Fotokópia potvrdenia o trvaní pracovného pomeru a pracovnom zaradení - JUDr. Rastislav
Šorl
V Bratislave dňa 26.02.2020

......................................
JUDr. Rastislav Šorl
poverený vedením sekcie právnych činností
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

V Trenčíne, dňa 17.02.2020

......................................
Lucia Lukáčiková

