
Dohoda  o  náhrade  škody 
podľa § 170 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, 

Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 

a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

č.: ÚVTOS-57/26-2019 

 

uzatvorená medzi: 

 

1. Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

 Dubnica nad Váhom 

 Dukelská štvrť 941/10, priečinok 21, 018 41  Dubnica nad Váhom 1 

 Zastúpený : pov. zast. pplk. Mgr. Dušan Bartoš, zástupca riaditeľa pre služobné                   

                                           veci, riaditeľ 

 (ďalej len „poškodený“) 

a  

 

 

2.  

 dátum narodenia :  

zaradený na výkon štátnej služby vo funkcii samostatný strážny úseku strážnej 

a eskortnej činnosti oddelenia ochrany  

v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom, Dukelská štvrť 

941/10, priečinok 21, 018 41  Dubnica nad Váhom 1 

trvale bytom :  

 (ďalej len „povinný“) 

 

 

Čl. I 

Predmet dohody 

 

Predmetom tejto dohody je uznanie dlhu povinného voči poškodenému ustanovenom v 

rozsahu spôsobenej škody vymedzenej v čl. II. tejto dohody a určenie jej výšky a spôsob 

náhrady. 

 

Čl. II 

Vymedzenie škody 

 

Povinný zodpovedá podľa § 160 ods. 1 zákona za škodu, ktorú spôsobil poškodenému 

zavineným porušením povinností pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním, 

a to na základe skutočnosti, že z nedbanlivosti došlo dňa 15.03.2019 o 10:39 hod. na strážnej 

veži č.1 k náhodnému výstrelu zo služobnej zbrane povinného, následkom čoho došlo 

k poškodeniu nepriestrelnej sklenenej výplne okna na strážnej veži. Škoda spočíva v nákladoch 

na výmenu poškodenej nepriestrelnej sklenenej výplne okna s príslušenstvom (materiál /sklo, 

reflexná fólia/, demontáž a montáž, doprava) a v hodnote vystreleného náboja kalibru 9 mm 

Luger.   

 

Čl. III 

Výška a spôsob náhrady škody 
 



(1) Výška škody bola stanovená podľa § 168 zákona čiastočne a to v hodnote 

vystreleného náboja 9 mm Luger v  sume 0,18 €, podstatnú časť škody nie je v súčasnej dobe 

možné vyčísliť, nakoľko samotná realizácia výmeny poškodenej nepriestrelnej sklenenej 

výplne okna bude časovo náročná, nakoľko sa jedná o špeciálnu nepriestrelnú výplň, ktorá nie 

je bežne dostupná na trhu. Maximálna výška náhrady škody však nesmie presiahnuť sumu 

rovnajúcu sa trojnásobku služobného platu povinného v čase porušenia povinnosti, z ktorej 

škoda vznikla. 

 

(2) Povinný uznáva, že za škodu zodpovedá v 100 %  rozsahu a zaväzuje sa nahradiť 

škodu, ktorú určí nadriadený v súlade s ustanovením § 169 ods. 1 zákona po realizácii výmeny 

poškodenej nepriestrelnej sklenenej výplne okna s príslušenstvom (materiál /sklo, reflexná 

fólia/, demontáž a montáž, doprava), maximálne však  vo výške sumy rovnajúcej sa trojnásobku 

služobného platu povinného v čase porušenia povinnosti, z ktorej škoda vznikla. 

  

(3) Povinný podpisom tejto dohody uznáva svoj dlh voči poškodenému, čo do dôvodu 

a maximálnej možnej výšky. 

 

(4) Akonáhle poškodený určí presnú výšku škody oznámi ju písomne povinnému, 

s ktorým následne dohodne spôsob úhrady. 

 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami dohody 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

(2) Dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží 

poškodený a jeden rovnopis obdrží povinný. 

 

(3) Strany dohody vyhlasujú, že túto dohodu uzatvárajú slobodne a vážne, že je pre ne 

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

podmienok. 

 

 

V Dubnici nad Váhom dňa V Dubnici nad Váhom dňa  

 

 pplk. Mgr. Dušan Bartoš  
 .............................................. ....................................................... 

 poškodený povinný 
 


