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:

R.H. plus, s.r.o.
Bratislavská 2198/36
911 05 Trenčín
IČO: 36 305 839

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 spôsobenej na motorovom vozidle Účastníka 2,
ktorú si Účastník 2 uplatnil u Účastníka 1.

Článok II.
Dňa 5. 2. 2020 vznikla účastníkovi 2 škoda na motorovom vozidle Opel Corsa, EČ:
TN059EU, ku ktorej došlo na Medveďovej ul. č. 8 v Bratislave, a to pádom pouličného stĺpu
verejného osvetlenia v správe Účastníka 1 na predmetné motorové vozidlo stojace na
parkovisku.
E-mailom zo dňa 11. 2. 2020 bol Účastníkovi 1 nahlásený vznik škody. E-mailom zo dňa
27. 2. 2020 bol Účastníka 2 zo strany Účastníka 1 vyzvaný na podanie oficiálnej žiadosti

o náhradu škody, ku ktorej priloží doklad preukazujúci vlastníctvo motorového vozidla,
fotodokumentáciu škodovej udalosti a doklady preukazujúce výšku škody.
Podaním zo dňa 2. 3. 2020 zaslal Účastník 2 Účastníkovi 1 oficiálnu žiadosť o náhradu
škody v sume 330,- Eur, ku ktorej priložil kópiu osvedčenia o evidencii motorového vozidla
Opel Corsa, EČ: TN059EU a fotodokumentáciu škodovej udalosti. Účastník 2 doručil
Účastníkovi 1 pokladničný doklad č. 0001 v sume 50,- Eur za servisné práce a opravu a
pokladničný blok v sume 280,- Eur. Žiadosť doplnil e-mailom dňa 17. 3. 2020, v ktorom
špecifikoval uplatnenú sumu 280,- Eur. Táto pozostáva z týchto položiek: autodiel – zadné sklo
v sume 150,- Eur, lepidlo v sume 20,- Eur, autodiel – zadná pravá smerovka v sume 80,- Eur a
stierač v sume 30,- Eur.

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 uzavretiu tejto Dohody urovnajú nasledovne:
Účastník 1 zaplatí na účet Účastníka 2 náhradu škody vo výške 330,- Eur, ktorá bola
vyčíslená ako súčet súm podľa predložených dokladov za opravu vozidla. Náhradu škody vo
výške 330,- Eur poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2
číslo účtu: SKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
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 všetkými účastníkmi, účinnosť
nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka
v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave dňa 1. 6. 2020

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

V Bratislave dňa 11. 5. 2020

v. r.
.........................................................
Ing. Jozef Rapant
konateľ
R.H. plus, s.r.o.

