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

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481
(ďalej len ako „Účastník 1“)
a
C&C Tech, s.r.o.
Beblavého 291/12
811 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Martin Sádovský
IČO: 35 806 711
IČ DPH: SK2021568505
DIČ: 2021568505
Bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(ďalej len ako „Účastník 2“)
(ďalej spolu len ako „Účastníci“)

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 majetku
Účastníka 2, ktorú si Účastník 2 uplatnil u Účastníka 1.

Článok II.
Dňa 27.02.2020 v čase medzi 7:30 hod a 08:00 hod vznikla Účastníkovi 2 škoda na
majetku – motorovom vozidle značka: Mitsubishi, obchodný názov: Outlander, farba: hnedá
metalíza, ŠPZ: BL157RR, VIN: JMBXTGF7WJJ001721, ktorú spôsobila trčiaca časť
zeleného pletiva zasahujúca do vozovky z plotu, ktorý oddeľuje obojsmernú cestnú
komunikáciu, nachádzajúceho sa na ulici Staromestská medzi autobusovými zástavkami
Zochova. Vytŕčajúce pletivo spôsobilo poškodenie ľavého spätného zrkadla na motorovom
vozidle Účastníka 2. Škoda bola spôsobená majetkom, ktorý je v správe Účastníka 1.

Dňa 14.05.2020 bol Účastníkovi 1 doručený email, ktorým mu Účastník 2 oznámil
spôsobenie škody uvedenej v ods. 1 Čl. II. tejto Dohody. Účastník 2 k oficiálnej žiadosti
o náhradu škody priložil doklady preukazujúce tvrdené skutočnosti v rozsahu
fotodokumentácie poškodenej časti motorového vozidla, technický preukaz poškodeného
vozidla, dokladu o uplatnení škody z havarijného poistenia, faktúry z autoservisu s vyčíslením
skutočnej vzniknutej škody a dokladu o jej uhradení.
Nakoľko si Účastník 2 uplatnil škodu/nárok na náhradu škody v rámci svojho
havarijného poistenia vyzval Účastníka 1 na náhradu škody vo výške 150,00 €, ktorá
predstavuje výšku spoluúčasti v rámci poistenia motorového vozidla, ktorú nepokrýva
havarijné poistenie Účastníka 2.

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 sa všetky sporné práva a povinnosti medzi Účastníkom 1
a Účastníkom 2 ku dňu uzavretia tejto Dohody urovnajú nasledovne:
Účastník 1 zaplatí Účastníkovi 2 náhradu škody vo výške 150,00 €, ktorá bola
vyčíslená v žiadosti o náhradu škody zo dňa 14.05.2020. Náhradu škody vo výške 150,00 €
poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2 vedený v bankovom ústave
Československá obchodná banka, a. s. s číslom účtu (IBAN): xxxxxxxxxxxxx
a variabilným symbolom: xxxx a to v lehote 15 dní odo dňa podpísania tejto Dohody
obidvoma Účastníkmi.
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 troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po
jej podpísaní dostane Účastník 1 dva 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 ......................

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

V Bratislave dňa .....................

......................................
Martin Sádovksý
konateľ
C&C Tech, s.r.o.

