Vzor žaloby o zaplatenie náhrady škody spôsobenej zamestnancom
Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
81244 Bratislava I

V Bratislave, dňa ..........
Žalobca:
Sídlo:
IČO:
Práva forma:
Zapísaný:
Zastúpený:
Žalovaný:

Spoločnosť, s.r.o.
Holého 4, 815 46 Bratislava
33 442 890
Spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro,
vložka: 654/B
Samuel Nový – konateľ
Miroslav Krnáč, rod. Krnáč
Dátum nar.: 04.05.1988
trvale bytom: Hlavná 84, 815 46 Bratislava
občan SR

Žaloba o zaplatenie náhrady škody

Dvojmo!
Prílohy:

1/ - 8/ podľa textu

Súdny poplatok zaplatený na výzvu súdu.
1. Žalobcom je obchodná spoločnosť Spoločnosť, s.r.o., IČO: 33 442 890, sídlo:
Holého 4, 815 46 Bratislava, zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I oddiel: Sro, vložka: 654/B (ďalej len ako „žalobca“) zaoberajúca sa
najmä ................ Žalovaný je zamestnanec Miroslav Krnáč, rod. Krnáč, nar.
04.05.1988, trvale bytom: Hlavná 84, 815 46 Bratislava, občan SR (ďalej len ako
„žalovaný“), ktorý bol zamestnancom žalobcu.
Dôkaz:

Výpis z obchodného registra (Príloha č. 1)

I.
Skutkový stav
2. Na základe pracovnej zmluvy zo dňa ................ vznikol medzi žalovaným
a žalobcom pracovný pomer, na základe ktorého bolo obsahom práce žalovaného
.................
Dôkaz:

Pracovná zmluva zo dňa ................ (Príloha č. 2)

3. Na základe podaných inštrukcií dňa ................ žalovaný osobne vykonával
prepravu tovaru z mesta ................ do mesta ................. . Dňa ................ na trase
................ motorovým vozidlom ................ spôsobil svojim zavinením dopravnú
nehodu, ktorej následkom bola vzniknutá škoda vo výške .................
Dôkaz:

Doklad o škode zo dňa ................ (Príloha č. 3)

4. Poisťovňou ................ bola žalovanému uznaná a uhradená z havarijného poistenia
len škoda spôsobená na vozidle vo výške ................ . Žalobcovi však dopravnou
nehodou spôsobenou žalovaným zavineným konaním vznikla i škoda, ktorá nebola
pokrytá z poistného plnenia.
Dôkaz:

Oznámenia o poistnom plnení zo dňa ................ (Príloha č. 4)

5. Dňa ................ žalobca zaslal žalovanému Výzvu na zaplatenie nákladov
súvisiacich s nehodou, v ktorej vyzval žalovaného na plnenie, na ktoré mu vznikol
nárok v súvislosti so spôsobenou škodou nepokrytou poistnou zmluvou.
Dôkaz:
Výzva na zaplatenie nákladov súvisiacich s nehodou zo dňa ................
(Príloha č. 5)
6. Žalobca vyzval žalovaného na úhradu nasledujúcich výdavkov:
- poškodenie vozidla
............... Eur
- poškodený tovar vo vozidle
............... Eur
- ......................
Dôkaz:

Dohoda o hmotnej zodpovednosti ................ (Príloha č. 6)
Písomné potvrdenie o prevzatí vecí ................ (Príloha č. 7)

7. Žalovaný do dnešného dňa neuhradil žiadny z požadovaných výdavkov a ani na
výzvu na úhradu predmetných výdavkov inak nereagoval a pokus o zmier si
v odbernej lehote neprebral.
Dôkaz:

Pokus o zmier zo dňa ................ (Príloha č. 8)

II.
Rozsudok
8. Na základe vyššie uvedených skutočností má žalobca za to, že žalovaný nesie
zodpovednosť podľa §186 ods. 2 Zákonníka prác, a to za škodu, ktorú žalobcovi
spôsobil zavineným konaním, pričom náhrada ktorú zamestnávateľ požaduje, nesmie
presiahnuť štvornásobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca pred porušením
povinnosti.
9. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti navrhujeme, aby súd vydal tento
rozsudok

„Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi do 15 dní od právoplatnosti tohto rozsudku
náhradu škody vo výške ................ Eur.
Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi do 15 dní od doručenia rozsudku trovy
konania vo výške ................ eur na účet žalobcu vedený v ................, a. s., IBAN:
.................“

S úctou
..............................
Spoločnosť, s.r.o.

