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 republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava 1
IČO: 00 603 481
a
Ú č a s t n í k o m 2 : Peter Perďoch, nar. xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

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 02.08.2020 v čase približne o 18:00 hod. vznikla Účastníkovi 2 škoda na majetku
a to – motorovom vozidle značka: VOLKSWAGEN, obchodný názov: PASSAT, kategória:
M1, farba: Strieborná metalíza svetlá, ŠPZ: xxxxxxx (nová ŠPZ: xxxxxxx) VIN:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ku ktorej došlo na križovatke Patrónka smerom na ZOO a to
prerazením pneumatiky a poškodenia disku na neoznačenom výtlku.
Dňa 04.08.2020 prostredníctvom e-mailu Účastník 2 nahlásil Účastníkovi 1 vznik
škody. Súčasťou e-mailu bola fotodokumentácia neoznačeného výtlku a poškodenia
pneumatiky. Účastník 2 k žiadosti o náhradu škody následne doložil technický preukaz
poškodeného vozidla, vyčíslenie skutočnej škody vypracované autorizovaným servisom,
faktúru, doklady o úhrade, čestné prehlásenie svedka nehody ako aj nový technický preukaz.
Účastník 2 požaduje náhradu škody vo výške 505,60 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 uzavretia tejto Dohody urovnajú nasledovne: Účastník 1 zaplatí Účastníkovi 2 náhradu

škody vo výške 505,60 Eur, ktorá bola vyčíslená ako súčet súm podľa dokladov predložených
k žiadosti náhradu škody.
Náhradu škody vo výške 505,60 Eur poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2
č. ú., SKxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx VS: 20220 a to nasledovne:
1. splátka vo výške 252,80 Eur bude uhradená najneskôr do 15.12.2020
2. splátka vo výške 252,80 Eur bude uhradená najneskôr do 15.01.2021.
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 9.11.2020

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

V Bernolákove dňa 5.11.2020

v.r.
......................................
Peter Perďoch
poškodený

