Pri zranení na chodníku žiadajte odškodné
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V niektorých prípadoch máte nárok na odškodnenie rádovo v stovkách či tisícoch eur
Zuzana Voštenáková
V druhom tohtoročnom vydaní Profitu píšeme o poistení a úrazoch v zimných mesiacoch. Čo však robiť, ako
konkrétne postupovať a čo viete vyťažiť z poistenia pri úraze na zľadovatenom chodníku.
Určite sa aj vám párkrát prihodilo, že ste sa v zime pošmykli na neupravenom chodníku. Pokiaľ to na vašom
zdravotnom stave nezanechalo trvalejšie zdravotné následky, neprikladali ste tomu dôležitosť. Za istých
okolností však máte nárok na odškodnenie, ktoré sa môže pohybovať rádovo v stovkách či tisícoch eur. Musíte
si ale zabezpečiť dostatok dôkazov.
Povinnosť udržiavať čisté a bezpečné chodníky, a to počas celého roka, majú obce, magistráty a mestské časti
ako správcovia miestnych komunikácií, alebo aj vlastníci nehnuteľností. Pri úraze na chodníku treba podľa
Pavla Labátha, člena predstavenstva a riaditeľa právneho oddelenia spoločnosti VOTUM Centrum
odškodnenia, v prvom rade rozlišovať, ako k nemu došlo: "Či k nemu došlo vlastnou vinou (napríklad ste
omylom zakopli), alebo v dôsledku zlého stavu komunikácie – napríklad jamy, výmole v chodníku, v zime
neodhrnutý sneh, neposypaný zľadovatený chodník."
Podobných prípadov riešili v ich firme veľa, najčastejšie išlo o zlomeniny končatín, rebier, vykĺbenia, ale boli aj
prípady, pri ktorých trvalé následky znamenali až invaliditu pre poškodeného.
Zodpovedný správca komunikácie
P. Labáth upresňuje, že zodpovedným v prípade zlého stavu chodníka je správca komunikácie. Ten zodpovedá
za škody, ktorých príčiny boli nedostatky v schodnosti na priechodoch pre chodcov na miestnych
komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce, ale tiež na chodníkoch.
"Platí to okrem prípadu, ak správca komunikácie preukáže, že nebolo v medziach možností tieto nedostatky
odstrániť, ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť. Ak je mu zavinenie dokázané, škoda je náležite
preukázaná, podložená príslušnou dokumentáciou a vyčíslená, môžete žiadať vyplatenie odškodnenia u
zodpovedného za škodu." V prípade, že tento má uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, môžete si
nárokovať odškodnenie u povinného, čiže v komerčnej poisťovni.
Zdokumentujte miesto úrazu
Lucia Menkeová je advokátka z advokátskej kancelárie Rowan Legal. Z pohľadu uplatnenia náhrady škody je
podľa nej dôležité úraz a miesto, na ktorom sa stal, dôkladne zdokumentovať. "Predovšetkým odporúčam
nejakým spôsobom zaznamenať miesto úrazu, či už fotografiou, prípadne svedeckými výpoveďami, a to na účel
preukázania, že chodník bol neudržiavaný. Ďalej je dôležité preukázať existenciu samotného úrazu, najlepším
spôsobom je lekárska správa."
V neposlednom rade treba podľa advokátky preukázať príčinnú súvislosť medzi zanedbaným chodníkom a
vzniknutým úrazom, teda dokázať, že úraz sa stal na konkrétnom mieste a v dôsledku jeho neudržiavania. "Na
tento účel by mohli poslúžiť svedecké výpovede osôb, ktoré sa nachádzali na mieste v čase úrazu, prípadne
správa záchrannej lekárskej služby o tom, kde sa stal úraz a akým spôsobom," vysvetľuje L. Menkeová.
Kedy sa plnenie skráti
Problém nastáva podľa P. Labátha vtedy, ak napríklad správca komunikácie (alebo ním poverené komunálne
služby mesta) má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ale nedodržia sa podmienky zmluvy
(komunikáciu neudržujú v dobrom stave, nie je odhrnutá či posypaná). Vtedy môže poisťovňa poistné plnenie
zamietnuť alebo krátiť.
Problémy pri dokumentovaní nároku
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Tlačová agentúra Slovenskej republiky
"V praxi evidujeme prípady, keď lekári neradi vypracúvajú poškodeným lekárske posudky o bolestnom alebo
sťažení spoločenského uplatnenia. Niekedy lekárske posudky nie sú vypracované správne – napríklad nie sú
hodnotené niektoré položky, prípadne nie sú hodnotené správne," spresňuje P. Labáth.
Správne vystavený lekársky posudok je podľa jeho slov veľmi dôležitý, pretože na základe obodovania zranení
sa potom vyčísľuje suma odškodnenia. Rátajte však s tým, že dôkazné bremeno je len na samotnom
poškodenom. V prípade ťažších zranení, napríklad trvalých následkov, je vhodné sa obrátiť na odborníkov.
Poznajte svoje nároky ako poškodený:
Pri vlastnom zavinení úrazu:
- nemáte žiaden nárok na odškodnenie od správcu komunikácie
- máte však nárok na odškodnenie z vlastnej úrazovej alebo životnej poistky (ak máte takéto poistenie
uzavreté) v zmysle a rozsahu zmluvy.
Pri nezavinenom úraze:
- v prípade zlého stavu chodníka máte nárok na odškodnenie v zákonom určenom rozsahu od správcu
komunikácie
- máte nárok na uhradenie: bolestného, sťaženia spoločenského uplatnenia (trvalé následky – ak vzniknú a sú
potvrdené zdravotnou dokumentáciou), vecná škoda –poškodený odev, veci, ktoré ste mal pri sebe alebo na sebe
(rozbité okuliare či mobil), náklady spojené s liečením, strata na zárobku počas PN, prípadne aj strata na zárobku
po skončení PN.
Ako si uplatniť nárok na odškodnenie u správcu komunikácie:
- mimosúdnou dohodou
- na súde v občianskoprávnom konaní
- z poistenia zodpovednosti za škodu (ak správca má toto poistenie uzavreté).
Prameň: Votum Centrum odškodnenia
Ak dôjde k úrazu na chodníku, je nevyhnutné:
- mať zdokumentované presné miesto úrazu (ak je to možné, nafotiť miesto úrazu hoci aj mobilom - jamy,
neodhrnutý sneh, zľadovatený chodník a pod.)
- mať svedecky potvrdené, v akom stave bola komunikácia (okoloidúci alebo zdravotníci)
- pri poskytovaní lekárskej pomoci – či už v prípade ambulantného ošetrenia alebo hospitalizácie uviesť presné
miesto úrazu a príčinu úrazu – zlý stav komunikácie
- nahlásenie úrazu na úradoch Policajného zboru SR - trestnoprávny postih zodpovednej osoby (najmä v prípade
ťažších zranení)
- odkladať si a zhromažďovať všetku dokumentáciu súvisiacu s úrazom (lekárske správy, výsledky vyšetrení,
odložiť si veci poškodené alebo zničené pri úraze, odkladať si doklady nákladov spojených s liečením (účtenky,
príjmové doklady)
- po stabilizovaní zdravotného stavu (zvyčajne ukončenie PN) požiadať ošetrujúceho lekára o vystavenie
lekárskeho posudku o bolestnom
- po ukončení liečenia zhromaždiť všetku potrebnú dokumentáciu a zaslať ju aj s vyčíslením zodpovednému.
Prameň: Votum –Centrum odškodnenia
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