
Dohoda o náhrade škody 
uzavretá podľa § 51 v spojení s § 420a § 422 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

 

Čl. I Účastníci dohody 

 

Účastník 1:  

Názov:    OBEC Kecerovce 

V zastúpení:   Miroslav Galas-Zaufal – starosta obce 

Sídlo:    Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce, Košice-okolie 

IČO:    00324299 

DIČ:    2021244764  

Bankové spojenie:  VÚB Košice-centrum 

Číslo účtu - IBAN:  SK30 0200 0000 0000 0372 9542 

 

(ďalej len „účastník 1“)  

a 

Účastník 2:  

Názov:    Ing.Pavol Jesenský 

V zastúpení:   Ing.Pavol Jesenský 

Sídlo:    Kecerovské Kostoľany 17, 044 47 Košice-okolie 

IČO:     53730267 

IČ DPH:   SK1077835946 

Bankové spojenie:  mBank S.A. 

Číslo účtu - IBAN:  SK75 8360 5207 0042 0748 3140 

(ďalej len „účastník 2“)  

 

Čl. II Predmet dohody 

  

2.1 Predmetom tejto dohody je uznanie dlhu účastníka 1 voči účastníkovi 2, ktorý vznikol z 

titulu zodpovednosti za spôsobenú škodu, vo výške uvedenej v Čl. IV tejto dohody a určenie 

spôsobu jeho náhrady.  

 

Čl. III Vymedzenie škody 

 

3.1 Účastník 1 zodpovedá v zmysle § 420a a § 422 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v 

znení neskorších predpisov za škodu, ktorú spôsobil v súvislosti s prevádzkovaním líniovej 

stavby „Kecerovce - Bačkovík - kanalizácia“ pri poruche na prevádzke kanalizačného 

potrubia na poľnohospodárskej pôde (upchanie kanalizácie a vytekanie splaškov na pozemok) 

v užívaní účastníka 2, a to na rastlinnej produkcii, konkr. na plodine sója vo výmere 0,9ha  

 (kat.územie Kecerovské Kostoľany p.č. 133-141, LPIS 0803/1), vo vyčíslenej výške 

uvedenej  pri žiadosti na úhradu spôsobenej škody. 

 

 

Čl. IV Výška a spôsob náhrady škody 

 

4.1 Výška škody, ktorá bola účastníkovi 2 spôsobená, pozostáva zo škody na rastlinnej 

produkcii, ktorá bola stanovená ako súčet škody zaplavením na poraste sója 0,9 ha pri 

predpokladanom výnose 3t/ha a realizačnej cene 570,00€/t v sume 1539,00€ a náklady na 



sanáciu kontaminovanej pôdy a hĺbkové podrývanie 0,9ha podmočenej a zhutnenej pôdy 

v sume 225,00 € , čo spolu predstavuje sumu 1764,00 €.  

 

4.2 Účastník 1 uznáva, že za škodu zodpovedá v celom rozsahu.  

 

4.3 Účastníci tejto dohody sa dohodli na splatení dlhu formou jednorázovej platby, ktorú 

účastník 1 zaplatí najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia tejto dohody na účet účastníka 2.  

 

Čl. V Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia .  

 

5.2 Táto dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, po 1 pre každého z účastníkov.  

 

5.3 Účastníci dohody vyhlasujú, že túto uzavreli slobodne a vážne, že je pre nich dostatočne 

určitá a zrozumiteľná, a že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok. 

 

 

V Kecerovciach, dňa 12.9.2022  V Kecerovciach, dňa 12.9.2022 

 

 

 

 

.................................................................  ................................................................. 

             Miroslav Galas-Zaufal          Ing. Pavol Jesenský 

         starosta obce         

 


