
UR-2019/2034-6235 

Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní č. 96/07/2019/SCKSK 

uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „dohoda“) 

medzi účastníkmi dohody 

 

Žalobca:   Bestland Slovakia spol. s r. o. 

sídlo:     Cesta do Hanisky 12, 040 15 Košice  

osoba konajúca v mene  

spoločnosti:   Ing. Anna Kováčová, konateľ  

IČO:     46 874 631      

právna forma: spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice 

I, oddiel: Sro, vložka číslo: 30903/V     

(ďalej ako ,,žalobca“) 

 

a 

 

Žalovaný:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja   

sídlo   

podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene  

organizácie:   Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

IČO:    35 555 777 

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

 

(ďalej ako ,,žalovaný“) 

(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 

 

Článok I 

Predmet dohody 

 

1. Žalobou s návrhom na vydanie platobného rozkazu zo dňa 31.05.2018, podanou na Okresný súd 

Košice I, sa v súdnom konaní vedenom pod sp. zn. 22C/16/2019, žalobca voči žalovanému 

domáha zaplatenia pohľadávky, istiny vo výške 2.101,- € s úrokom z omeškania vo výške 5,00 

% ročne zo sumy vo výške 2.101,- € od 18.04.2019 do zaplatenia a náhrady trov konania 

pozostávajúcich z náhrady zaplateného súdneho poplatku vo výške 126,- € a trov právneho 

zastúpenia  (ďalej tiež len „súdne konanie“). 

 

2. Žalovaný uznáva pohľadávku žalobcu uplatňovanú voči žalovanému v súdnom konaní, čo do 

dôvodu a výšky istiny v sume 2.101,- € (slovom: dvetisícstojeden eur), ktorá vznikla na strane 

žalobcu ako náhrada škody v dôsledku dopravnej nehody (škodovej udalosti) zo dňa 26.01.2019 

zavinenej zo strany žalovaného, pri ktorej došlo k poškodeniu motorového vozidla žalobcu, 

značky KIA Sportage, ev. č. KE 471 KS, motorovým vozidlom žalovaného, značky Tatra 815 

so sýpacou nadstavbou a snežnou radlicou, ev. č. TV 917 DC.   
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3. Žalovaný sa zaväzuje zaplatiť žalobcovi sumu vo výške spolu 2.139,07 € (slovom: 

dvetisícstotridsaťdeväť eur a sedem centov) pozostávajúcu z istiny pohľadávky vo výške 2.101,- 

€, z náhrady príslušenstva pohľadávky – úrokov z omeškania, ktoré ku dňu 05.08.2019 

predstavujú sumu vo výške 31,37 €, z náhrady zaplateného súdneho poplatku vo výške 6,70 €, 

ktorý sa žalobcovi nevracia v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch 

a poplatku za výpis z registra trestov, po späťvzatí žaloby v súdnom konaní zo strany žalobcu 

v zmysle článku I bod 5. tejto dohody. Žalovaný sa zaväzuje zaplatiť žalobcovi sumu spolu vo 

výške 2.139,07 € podľa tohto bodu dohody v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto dohody bezhotovostne, na účet žalobcu IBAN: SK3411000000002927884752, vedený v 

Tatra banka, a. s.. V prípade, ak žalobcovi nebude zo strany súdu, po späťvzatí žaloby v súdnom 

konaní zo strany žalobcu v zmysle článku I bod 5. tejto dohody, rozhodnutím súdu priznané 

vrátenie ním zaplateného súdneho poplatku v predpokladanej výške 119,30 €, žalovaný sa 

zaväzuje žalobcovi nahradiť rozdiel medzi sumou kráteného a súdom žalobcovi nepriznaného 

zaplateného súdneho poplatku, presahujúcou sumu 6,70 €, v lehote 3 dní odo dňa doručenia 

výzvy žalobcu žalovanému. 

 

4. Žalovaný sa zaväzuje zaplatiť žalobcovi sumu vo výške spolu 394,56 € (slovom: 

tristodeväťdesiatštyri eur päťdesiatšesť centov) pozostávajúcu z nároku žalobcu na trovy 

právneho zastúpenia, ktorá bude vyplatená k rukám právneho zástupcu žalobcu, JUDr. Michala 

Michalovčíka, advokáta, v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto dohody 

bezhotovostne, na účet IBAN: SK03 0900 0000 0006 2064 0287, vedený v SLSP, a.s.. 

 

5. Žalobca sa zaväzuje do 7 dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet podľa článku 

I bodu 3 a 4, tejto dohody zobrať žalobný návrh v súdnom konaní, podaný na Okresnom súde 

Košice I dňa 01.06.2019 (sp. zn. 22C/16/2019), v celom rozsahu späť tak, aby bolo predmetné 

súdne konanie právoplatne zastavené. Žalobca si v súdnom konaní nebude uplatňovať nárok na 

náhradu trov konania, s výnimkou vrátenia súdneho poplatku podľa článku I bod 1. tejto dohody. 

Žalovaný sa zároveň zaväzuje, že v súdnom konaní po späťvzatí žaloby žalobcom vysloví 

bezpodmienečný súhlas so späťvzatím žaloby žalobcom a tiež sa zaväzuje v súdnom konaní 

neuplatňovať si žiaden nárok, najmä nárok na náhradu trov konania. Žalobca obratom informuje 

žalovaného o späťvzatí žalobného návrhu v súdnom konaní.  

 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že nebudú mať voči sebe žiadne ďalšie nároky a nebudú si 

poskytovať žiadne ďalšie finančné vyrovnania v súvislosti s predmetom tejto dohody. 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v platnom znení. 

 

2. Žalovaný sa zároveň zaväzuje bezodkladne po podpise tejto dohody riadne zverejniť túto dohodu 

v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a o tejto 

skutočnosti, teda  momente nadobudnutia účinnosti tejto dohody, riadne informovať žalobcu. 

 

3. Žalobca je oprávnený od tejto dohody odstúpiť v prípade, ak v lehote do 30 dní odo dňa jej 

podpisu zo strany žalobcu nedôjde k nadobudnutiu jej účinnosti. Žalobca je oprávnený od tejto 

dohody odstúpiť aj v prípade, ak nedôjde k riadnemu splneniu povinnosti zo strany žalovaného 

podľa článku I bod 3. a/alebo bod 4. tejto dohody, teda k riadnemu splneniu povinnosti 

žalovaného zaplatiť. 
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4. Práva a povinnosti touto dohodou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 

území Slovenskej republiky. 

 

5. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov.  

 

6. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu. 

 

7. Táto dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú 

stranu.  

 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 

po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Za žalobcu:      Za žalovaného: 

 

 

V Košiciach, dňa: 15.08.2019    V Košiciach, dňa: 13.08.2019 

 

 

 

                

 

 

______________________    ___________________________________ 

Bestland Slovakia spol. s r. o.    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

Ing. Anna Kováčová, konateľ    Ing. Jozef Rauch, riaditeľ  
 

 


