
Dohoda   

o urovnaní  
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 585 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších predpisov medzi týmito účastníkmi: 

 

 

Obec Poniky 

Malá Stráňa č. 32, 976 33 Poniky 

976 33 Poniky 

zastúpená: Ing. Jánom Beňom,  starostom obce 

IČO: 00313734 

bankové spojenie: Prima Banka, a.s. 

č. účtu: 1245943001/5600 

IBAN: SK90 5600 0000 0012 4594 3001 

 

a 

 

Milan Demele a Štefánia Turňová 

obaja bytom Tatranská č. 6384/91, 974 11 Banská Bystrica 

 

 

uzavreli túto 

dohodu o urovnaní práv a povinností vyplývajúcich z poškodenia kábla obecného 

rozhlasu v obci Poniky - v časti Ponická Huta 

 

Čl. I. 

 

1. Účastníci tejto dohody v záujme dosiahnutia mimosúdneho zmieru vo veci náhrady 

škody spôsobenej poškodením kábla obecného rozhlasu v obci Poniky - v časti 

Ponická Huta. 

 

2. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že Milan Demele a Štefánia Turňová, obaja bytom 

Tatranská č. 6384/91, 974 11 Banská Bystrica zaplatia obci Poniky náhradu škody za 

poškodenie kábla obecného rozhlasu sumu vo výške 500,76 Eur,  najneskôr do 

30.4.2017, a to na číslo účtu obce Poniky  1245943001/5600.   

 

3. Suma v bode 2 tohto článku je vyčíslená  podľa faktúry dodávateľa, ktorý  uskutočnil  

zameranie  poruchy na kábli obecného rozhlasu a jej odstránenie. Fotokópia tvorí 

prílohu  č. 1 tejto dohody.  

 

Čl. II. 

 

Účastníci tejto dohody vyhlasujú, že zaplatením  škody vo výške 500,76 Eur za 

poškodenie kábla obecného rozhlasu sa budú považovať všetky vzájomné práva 

a záväzky, týkajúce sa náhrady škody za poškodenie kábla obecného rozhlasu za 

urovnané a vysporiadané.  

 

Čl. III. 

 



 

1. Táto dohoda je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každý účastník tejto 

dohody obdrží po jednom vyhotovení, čo potvrdzujú svojimi podpismi tejto dohody. 

 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými účastníkmi tejto dohody a 

 účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

3. Účastníci tejto dohody  vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.  

 

V Ponikách . 19.4.2017 

 

 

 

 

 

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

              Ing. Ján Beňo v.r.      Milan Demele v.r. 

               starosta obce 

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

                                                                                                 Štefánia Turňová v.r. 


