Dohoda o urovnaní
uzavretá v zmysle ust. § 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:

JUDr. Miroslav Španitz
nar. 16.02.1988
Panónska cesta 3813/4A
851 04 Bratislava

Článok I.
Účastník 1 na strane jednej a Účastník 2 na strane druhej uzatvárajú v súlade s ust. §
585 a nasl. Občianskeho zákonníka túto Dohodu. Účelom tejto Dohody je mimosúdne
urovnanie Účastníka 1 a Účastníka 2 súvisiace s náhradou škody na vozidle vo vlastníctve
Účastníka 2, ktorú si Účastník 2 uplatnil u Účastníka 1.
Článok II.
Žiadosťou zo dňa 16.11.2020, Účastník 2 nahlásil vznik škody na motorovom vozidle
značka: ŠKODA, obchodný názov: SUPERB, kategória: M1, farba: strieborná metalíza
svetlá, ŠPZ: BL167UO, VIN: TMBJF93T6F9025843 (ďalej len ako „vozidlo“), v jeho
vlastníctve, a to v dôsledku vojdenia vozidlom do nerovnosti na ceste. K predmetnej škode
došlo dňa 26.10.2020 v Bratislave, na mieste, kde sa popri čerpacej stanici Slovnaft na
Wolkrovej ulici pripája na Panónsku cestu. Jedná sa o úsek komunikácie, ktorý je vo
vlastníctve Účastníka 1. Účastník 2 vo svojej žiadosti uviedol, že na vyššie uvedenom úseku,
vošiel v svojom jazdnom pruhu pravým predným kolesom do veľkej a hlbokej jamy, čo
spôsobilo okamžité preseknutie takmer novej pneumatiky.
Účastník 2 k oficiálnej žiadosti o náhradu škody priložil doklady preukazujúce tvrdené
skutočnosti, a to fotodokumentáciu udalosti a pokladničný blok za kúpu novej pneumatiky vo
výške 66,13 eur. Následne, na základe vzájomnej komunikácie, Účastník 2 doručil
Účastníkovi 1 technický preukaz k poškodenému vozidlu.
Účastník 2 si u Účastníka 1 uplatnil vzniknutú škodu celkom vo výške 66,13 eur, ktorá
pozostáva z kúpy novej pneumatiky.
Ku vzniknutej škode sa vyjadrila listom č. MAGS OSK 40381/2020 – 471118 zo dňa
18.11.2020 aj Sekcia dopravy – oddelenie správy komunikácií, v ktorom uviedla, že výtlky na
predmetnom úseku komunikácie sú priebežne nahlasované a opravované, avšak tento úsek by

potreboval plošnú opravu. Po predložení všetkých vyššie uvedených dokladov, mal Účastník
1 preukázanú uplatnenú náhradu škody v plnej výške, teda vo výške 66,13 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 66,13 eur, ktorá bola
vyčíslená na základe dokladov predložených Účastníkom 2. Náhradu škody vo výške
66,13 eur poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2 vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., vo formáte IBAN:
SK45 0900 0000 0002 2239 2548 s použitím variabilného symbolu: 30820,
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 obidvoma účastníkmi, účinnosť
nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.
V Bratislave dňa ......................

__________________________
Účastník 1
JUDr. Rastislav Šorl
poverený vedením Sekcie právnych činností
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

V............................ dňa ..................

__________________________
Účastník 2
JUDr. Miroslav Španitz
poškodený

