
Dohoda o odstránení následkov škody c. 028/14/04 
uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Z.z. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda") 

medzi zmluvnými stranami: 

I. 
Meno a priezvisko: Marko Kočiš 
Dátum narodenia: 
Rodné číslo: 
Trvalé bytom: 
Štátna príslušnosť: 
(ďalej aj ako „Zodpovedný"; 

a 
II. 
Názov: Mesto Senec 
Sídlo: Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
IČO: 00305065 
DIČ: 2020662237 
V zastúpení: Ing. Karolom K v á 1 o m, primátorom mesta 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s 
Číslo účtu: 6602827002/5600, variab.s.:2178, konšt.s.:0308 
IBAN: SK94 5600 0000 0066 0282 7002 
BIC kód banky: . KOMASK2X 
(ďalej aj ako „Poškodený") 

Článok I. 

1/ Zodpovedný uznáva, že svojim zavineným konaním spočívajúcom v: 
neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojím schopnostiam a nedovolená rýchlosť jazdy osobným 
motorovým vozidlom zn. Audi A5 EČ: SC229 DL, dňa 05.10.2014 spôsobil Poškodenému 
škodu na majetku v jeho vlastníctve a v jeho správe, a to prevalenie kovového zábradlia a 
vyvalenie betónového múrika s oplotením na cintoríne na Bratislavskej ulici v Senci (viď 
príloha č. 1 k tejto Dohode). Poškodený sa s rozsahom škody oboznámil na mieste samom. 

Článok II. 

1/ Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že Zodpovedný veci špecifikované v či. L, 
ods. 1/ tejto Dohody uvedie do pôvodného stavu na svoje vlastné náklady, a to v termíne do 
27.10.2014. 

2/ V prípade, že Zodpovedný nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1/ tohto článku 
tejto Dohody v danom termíne, bude si Poškodený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 30,- € 
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(slovom: tridsať EUR) za každý deň omeškania, najviac však do 15.11.2014. 

3/ V prípade, že Zodpovedný nesplní povinnosť uvedenú v odseku 1/ tohto článku 
tejto Dohody ani do 15.11.2014, veci špecifikované v či. L, ods. 1/ tejto Dohody uvedie do 
pôvodného stavu Poškodený na svoje vlastné náklady, pričom zmluvné strany sa zároveň 
dohodli, že Zodpovedný je povinný Poškodenému uhradiť náklady spojené s uvedením vecí 
do pôvodného stavu spolu so zmluvnou pokutu dohodnutou v ods. 2/ tohto článku tejto 
Dohody, a to bezhotovostným prevodom priamo na účet Poškodeného uvedený v záhlaví 
tejto Dohody do 3 dní odo dňa ich písomného uplatnenia. 

Článok III. 

1/ Poškodený prehlasuje, že nebude z titulu náhrady škody od Zodpovedného nič 
ďalšieho požadovať, okrem plnenia vyplývajúceho z či. II. tejto Dohody. 

Článok IV. 

1/ Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, po dve (2) vyhotovenia 
pre každú zmluvnú stranu. 

2/ Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na intemetovej stránke poškodeného 
•yvvvw.senec.sk. Povinné zverejňovanie zmlúv vyplýva z § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3/ Táto Dohoda môže byť zmenená len na základe vzájomnej dohody oboch 
zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto Dohode. 

4/ Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, 
Dohoda nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Dohodu si prečítali, 
jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. Ďalej prehlasujú, že ich 
zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená a že 
právny úkon je urobený v predpísanej forme. 

VSenci.dňa U±.B. 

podpísané podpísané 

http://�yvvvw.senec.sk

