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berie  na vedomie  

 
odpoveď na dotaz poslanca Ing. Karola 
Kováča  o možnosti uplatnenia náhrady 
škody u správcu komunikácie  vplyvom zlého 
stavu vozovky. 
 
 
 

 
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 

 
Na základe   podnetu  poslanca   Ing. Karola Kováča  predkladáme správu o možnosti 

uplatniť si náhradu škody  na motorovom vozidle vplyvom zlého stavu  vozovky. 
Za stav komunikácie zodpovedá správca  komunikácie. Správca komunikácie  je 

povinný bezodkladne  odstrániť chyby vozovky. Ak odstránenie  nie je hneď možné, je 
povinný  označiť úsek  výstražnou značkou. Ak správca  označí výmoľ  dopravnou značkou, 
zodpovednosť za škodu nenesie. 

Škodu na motorovom vozidle  spôsobenú zlým stavom  vozovky  je možné si uplatniť  
z havarijného poistenia, alebo z poistenia  zodpovednosti za škodu  správcu komunikácie, 
prípadne mimosúdnou  dohodou so správcom komunikácie. V prípade, ak správca 
komunikácie nahlásenú škodu neuzná, je možné vymáhať škodu súdnou cestou. Pre 
uplatnenie škody u správcu komunikácie je potrebné doložiť žiadosť v ktorej  je uvedené  
miesto nehody, fotodokumentáciu  vozovky  a motorového vozidla a faktúru  za opravu. 

 
V roku  2012  Mesto Rožňava ako správca  časti miestnych komunikácií 

nezaevidovalo žiadnu poistnú udalosť týkajúcu sa zlého stavu   miestnych komunikácií. 
V roku 2013  boli zaevidované 2 poistné udalosti. 
Prvá poistná udalosť  - na služobnom motorovom vozidle  Citroen C4- prasknuté čelné sklo – 
hodnota opravy 223,70 €. Poisťovňa uznala  oprávnené náklady vo výške 207,10 €- tieto boli 
uhradené z poistenia zodpovednosti správcu  komunikácie, ktoré má  mesto uzatvorené. 
Druhá poistná udalosť – poškodenie pneumatiky, disku a riadenia na vozidle občana. Táto 
poistná udalosť je  v štádiu riešenia. Faktúra za opravu zatiaľ Mestu Rožňava  predložená 
nebola. 


