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:

Ing. Katarína Pišteková, nar.

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 na majetku spôsobenej Účastníkovi 2,
ktorú si Účastník 2 uplatnil na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 6C/5/2018.
Článok II.
Dňa 14.09.2017 v čase cca o 17:20 hod. došlo na ul. Andrusovova v Bratislave k pádu
stĺpu verejného osvetlenia na osobné motorové vozidlo poškodenej zn.
EČV
pričom na vozidle vznikla škoda, a to preliačenie strechy vozi
lného
odenie laku na pravej strane – pod kapotou a na zrkadle. Podľa vysloveného
predbežného právneho posúdenia súdu vysloveného na pojednávaní dňa 09.06.2022
zodpovedá Účastník 1 za spôsobenú škodu.
Účastník 2 sa žalobou o náhradu škody zo dňa 01.02.2018 podanou na Okresnom súde
Bratislava I domáhal voči Účastníkovi 1 úhrady náhrady škody na majetku vo výške 1.896,96
Eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,00% ročne zo sumy 1.896,96 Eur od 22.09.2017
do zaplatenia a náhrady trov konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia a zaplateného
súdneho poplatku v plnom rozsahu.
Účastník 2 k žalobe priložil fotodokumentáciu, faktúru č. 17220621, doklad o úhrade,
potvrdenie o zásahu hasičskej jednotky a technický preukaz od vozidla.
Článok III.
Účastníci tejto Dohody vyhlasujú, že nakoľko medzi nimi existujú sporné práva
a povinnosti vyplývajúce zo škodovej udalosti uvedenej v čl. II tejto Dohody, 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
vyplývajúce zo škodovej udalosti uvedenej v čl. II tejto Dohody ku dňu jej uzavretia urovnajú
nasledovne:
Účastník 1 zaplatí Účastníkovi 2 náhradu škody v celkovej výške 2.000,00 Eur, ktorá
zahŕňa istinu uplatnenú žalobou zo dňa 01.02.2018, príslušenstvo pohľadávky a trovy
súdneho konania pozostávajúce z trov právneho zastúpenia a zaplateného súdneho poplatku.
Náhradu škody vo výške 2.000,00 Eur poukáže Účastník 1 na bankový účet Účastníka 2
IBAN:
VS:
a to v lehote 15 dní odo dňa podpísania
tejto D
y.
Účastník 1 a Účastník 2 vyhlasujú, že uzavretím tejto Dohody a zaplatením sumy
2.000,00 Eur Účastníkom 1 Účastníkovi 2 podľa tohto článku 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.
Účastník 2 vyhlasuje, že do 5 dní od pripísania sumy 2.000,00 Eur na bankový účet
Účastníka 2 doručí príslušnému súdu späťvzatie žaloby o náhradu škody zo dňa 01.02.2018
voči Účastníkovi 1 v celom rozsahu.
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 17.06.2022

............. v.r. .....................
JUDr. Rastislav Šorl
riaditeľ sekcie právnych služieb
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

V Bratislave dňa 16.06.2022

............... v.r. ......................
Ing. Katarína Pišteková

