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:

Miroslav Patlevič
nar. 31.08.1966
Šoltésovej 28
811 08 Bratislava

(ďalej spolu ako „účastníci“)
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 Dohody je mimosúdne urovnanie Účastníka 1
a Účastníka 2 súvisiace s náhradou škody spôsobenej na motorovom vozidle vo vlastníctve Účastníka
2, ktorú si Účastník 2 uplatnil u Účastníka 1.
Článok II.
Žiadosťou zo dňa 09.08.2021 Účastník 2 nahlásil u Účastníka 1 vznik škody na motorovom
vozidle značky: CITROEN, obchodný názov: C3, kategória: M1, farba: STRIEBORNÁ METALÍZA
SVETLÁ, EČV: BA925ZM, VIN: VF7FCKFVC9A143549 (ďalej len ako „vozidlo“), v jeho
vlastníctve. K predmetnej škode došlo dňa 07.08.2021 v čase o 9:40 hod v Bratislave, na Vajnorskej
ulici oproti Miestnemu úradu mestskej časti Nové Mesto, kde pracovníkovi komunálneho podniku
Bratislavy, vykonávajúcemu kosbu, odletel z kosačky kameň, ktorý následne prerazil na vozidle ľavé
zadné okno.
Účastník 2 následne dňa 11.08.2021 doručil Účastníkovi 1 vyčíslenie vzniknutej škody, ktorú
si u Účastníka 1 uplatnil vo výške 90,- eur.
Účastník 2 k žiadosti o náhradu škody priložil doklady preukazujúce tvrdené skutočnosti, a to
fotodokumentáciu poškodeného vozidla na mieste škodovej udalosti, správu o nehode spísanú na mieste
vzniku škody Účastníkom 2 a zamestnancom komunálneho podniku, ktorý vykonával kosbu, p.
Ferdinandom Czanikom, zápis z poškodenia vozidla spísaný dňa 09.08.2021 Účastníkom 2
a koordinátorom oddelenia komunálneho podniku p. Miroslavom Vičanom, faktúru za opravu č.
422101410 vo výške 90,- eur, doklad o úhrade faktúry č. 422101410 a technický preukaz
k predmetnému vozidlu.
Po predložení všetkých vyššie uvedených dokladov mal Účastník 1 preukázaný vznik škody,
ako aj výšku náhrady škody v plnej výške, teda v sume 90,- 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 90,- eur (slovom: deväťdesiat eur),
ktorá bola vyčíslená na základe dokladov predložených Účastníkom 2, na bankový účet Účastníka 2 vo
formáte IBAN:
SK21 0200 0000 0012 5317 8653 , VS: 40321,
a to v lehote 15 dní odo dňa podpísania tejto Dohody obidvoma účastníkmi Dohody.
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 ......................

__________________________
Účastník 1
JUDr. Rastislav Šorl, v.r.
riaditeľ Sekcie právnych služieb
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

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

__________________________
Účastník 2
Miroslav Patlevič, v.r.
poškodený

