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I. Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie  
od 1. 1. 2016 do  31.  12. 2016 na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy.  

 

 

1 V roku 2016 boli v škodovej komisii Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy riešené nasledovné prípady: 

 
 

1.1 Škoda vo výške 1 541,05 Eur, ktorá vznikla nevyužitím/prepadnutím piatich 
spiatočných leteniek z Viedne do Berlína objednaných pre delegáciu pána 
primátora na zahraničnú pracovnú cestu na deň 04.03.2015.  
 
Objednané letenky boli nerefundovateľné podľa podmienok leteckej spoločnosti 
AirBerlin, bez možnosti stornovania v súlade s obchodnými podmienkami dodávateľa – 
Leteckej agentúry Kolumbus, spol. s r.o. Zahraničná pracovná cesta bola zrušená zo 
zdravotných dôvodov na strane primátora hlavného mesta. Škoda bola zúčtovaná do 
nákladov bez uplatnenia osobnej zodpovednosti, pretože nedošlo k porušeniu 
pracovných povinností žiadneho zamestnanca hl. mesta. 
 

1.2 Škoda vo výške 5 000 Eur, ktorá vznikla uložením pokuty hlavnému mestu SR 
Bratislave Úradom pre verejné obstarávanie ako správnym orgánom podľa § 149 
ods. 2 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za nesplnenie povinnosti uloženej 
rozhodnutím správneho orgánu,  

 
a to že v konaní o námietkach podaných navrhovateľom: Advokátska kancelária 
Mandzák a spol., s.r.o., hl. mesto nedoručilo úradu kompletnú dokumentáciu v origináli 
z predmetnej užšej súťaže, čím si nesplnilo povinnosť, ktorá mu bola uložená. Hlavné 
mesto SR Bratislava (OLP) podalo voči tomuto rozhodnutiu rozklad zo dňa 15.08.2013, 
no druhostupňový správny orgán tento rozklad rozhodnutím č.k.: 12941-P/2013 zo dňa 
07.11.2013 zamietol. Hlavné mesto SR Bratislava (OLP) spracovalo a zaslalo podnet na 
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania dňa 4.4.2014, ktorému Úrad pre 
verejné obstarávanie nevyhovel, čo verejnému obstarávateľovi oznámil listom zo dňa 
09.06.2014.  
Škoda bola odpísaná do nákladov bez uplatnenia osobnej zodpovednosti, pretože právo 
na náhradu škody voči zamestnancovi ku dňu prerokovania škody škodovou komisiou 
bolo premlčané, vedúci OVO ako aj zamestnanec, ktorý administroval predmetnú 
agendu na OVO ukončili pracovný pomer s hlavným mestom a nebolo možné 
preukázať príčinnú súvislosť medzi vznikom škody a zavineným konaním konkrétneho 
bývalého zamestnanca - zavinenie zamestnanca je povinný preukázať zamestnávateľ (§ 
179 ods. 1 Zákonníka práce) – dôkazná núdza na strane zamestnávateľa. 

 
1.3 Škoda vo výške 37,66 Eur, ktorá predstavuje rozdiel medzi spoluúčasťou 

zaplatenou Hlavným mestom SR BA a plnením poisťovne Kooperatíva, a.s. 
z poistnej udalosti -  dopravná nehoda motorového vozidla ŠKODA FABIA EČ: 
BA 185 NM dňa 19.4.2014. 
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Keďže škodu nezavinil zamestnanec hlavného mesta a škoda vznikla zaplatením 
spoluúčasti mesta poisťovňou zníženou o amortizáciu (zhodnotenie) motorového 
vozidla, škoda bola odpísaná do nákladov bez uplatnenia osobnej zodpovednosti. 

 
1.4 Škoda vo výške 104,20 Eur, ktorá predstavuje nezaplatenú výšku spoluúčasti 

hlavného mesta SR Bratislavy poisťovňou Kooperatíva a.s. pri likvidácii poistnej 
udalosti - vytopenie nebytových priestorov spôsobené  únikom vody z bytu č. 002 
nájomcu Ing. Kondrka v Ubytovni Kopčany dňa 26.07.2015.  

 
Pre dôvodné podozrenie, že išlo o úmyselné konanie neprispôsobivého nájomníka, 
vedúci ubytovne podal osobne v ten istý deň trestné oznámenie na OO PZ BA Petržalka 
sever. Uznesením ČVS: ORP-1490/PS-B5-2015 zo dňa 24.8.2015 bola vec podozrenia 
zo spáchania prečinu Nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1 Trestného zákona 
v súbehu s prečinom Poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1 Trestného zákona 
odmietnutá, nakoľko nebol dôvod na začatie trestného stíhania alebo postupu podľa § 
197 ods. 2 Trestného poriadku. Poisťovňa poistnú udalosť likvidovala ako vandalizmus, 
pretože neprišlo k zatečeniu príčinou poškodeného vodovodného potrubia, ale pustením 
vody v byte neprispôsobivým nájomníkom.  
Nakoľko predmetnú škodu spôsobila svojim zavineným konaním iná fyzická osoba 
(neprispôsobivý nájomník ubytovne), ktorá nie je zamestnancom hl. mesta a nedošlo 
k zavineniu zo strany žiadneho zamestnanca hl. mesta, náhradu škody bude hl. mesto 
vymáhať prostredníctvom OLP od zodpovednej osoby – nájomníka ubytovne Ing. 
Kondrka v občiansko-právnom konaní. 

 
1.5 Škoda vo výške 350,45 Eur, ktorá vznikla poškodením protipožiarnych dverí na 

obytnej bunke č. 082 Ubytovne Kopčany dňa 16.4.2016 neznámym páchateľom.  
 

Vo veci bolo dňa 21.4.2016 urobené ústne oznámenie na OO PZ BA Petržalka-sever 
o priestupku proti majetku v zmysle § 50 ods. 1 ZoP. Keďže ku dňu zasadnutia 
poslednej škodovej komisie ešte nebol známy výsledok šetrenia orgánov PZ SR a ani 
výsledok likvidácie poistnej udalosti poisťovňou Kooperatíva a.s. vo veci, škodová 
komisia dospela k záveru, že predmetný prípad škody v tomto štádiu ešte nebolo možné 
uzavrieť. 

 
1.6 Škoda v celkovej výške 16,65 Eur, ktorá predstavuje úrok z omeškania platby 

a platbu za upomienku. Škoda vznikla nezaplatením dvoch faktúr v lehote splatnosti 
dodávateľovi elektrickej energie ZSE Energia, a.s. pre objekt Ubytovne Fortuna.  

 
Keďže vedúci ubytovne škodu dobrovoľne zaplatil do pokladne Magistrátu ešte pred 
zasadnutím škodovej komisie, prejednávanie už zaplatenej škody škodovou komisiou 
bolo bezpredmetné v zmysle § 5 bod 11. platného Štatútu škodovej komisie. 

 
 
 
1.7 Škoda vo výške 392,1029 Eur, ktorá vznikla zmiznutím/krádežou troch kusov 

lavičiek parkového typu z priestoru na Primaciálnom námestí v doposiaľ 
nezistenom čase neznámym páchateľom po ich opätovnom vrátení po zime 2015 zo 
skladov na Krajnej ulici.  
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Hlavné mesto SR Bratislava podalo vo veci trestné oznámenie na neznámeho páchateľa 
zo dňa 07.09.2016 na Okresnú prokuratúru v Bratislave I pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona. Škodová komisia prípad škody 
prerokovala a dospela k záveru, že za predmetné lavičky, pri súčasnom stave interného 
nakladania s týmto majetkom mesta (oddelenie životného prostredia a mestskej zelene - 
oddelenie vnútornej správy), nenesie hmotnú zodpovednosť žiaden zo zamestnancov hl. 
mesta. Škodová komisia z tohto dôvodu odporúča, aby nakladanie s hmotným 
majetkom mesta bolo v budúcnosti zaznamenané v zápisnici, v ktorej bude uvedená 
presná špecifikácia hmotného majetku, spôsob a dátum nakladania, označenie a podpis 
zodpovedných osôb, ktoré s majetkom nakladajú. Pretože výsledok vyšetrovania 
orgánov činných v trestnom konaní ku dňu posledného zasadnutia škodovej komisie 
v roku 2016 ešte nebol známy, prípad škody nebol uzavretý. 

 
1.8 Škoda vo výške 350 Eur, ktorá predstavuje pokutu, uloženú Hasičským 

a záchranným útvarom Hlavného mesta SR Bratislavy rozhodnutím č.: KRHZ-BA-
HZUB5-69/2016-001 zo dňa 15.2.2016 za porušenie povinností podľa zák. č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV 
SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania 
a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru,  

 
a to, že v roku 2015 nebolo zabezpečené vykonanie preventívnej údržby a prehliadky 
u 18-ich kusov požiarnych uzáverov - dverí v objekte Laurinská 5 a tým, že v rokoch 
2013-2015 nebolo zabezpečené vykonanie kontroly u 2 kusov požiarnych uzáverov – 
dverí v objekte Ubytovne Fortuna. Škodová komisia pri podrobnom preštudovaní 
podkladov k predmetnej škode zistila viacero nezrovnalostí, ktoré neboli OVS riadne 
prešetrené, vysvetlené a ani zdokladované. Z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu, že podľa § 
179 ods. 1 Zákonníka práce je v tomto prípade zamestnávateľ povinný preukázať 
zamestnancovo zavinenie, škodová komisia požiadala o nové podrobné prešetrenie 
prípadu škody ako aj o objasnenie skutočného stavu a okolností vzniku škody vo vzťahu 
k zavinenému konaniu zamestnanca OVS, aby k danému prípadu škody mohla zaujať 
konečné stanovisko. V prejednávaní predmetného prípadu škody bude škodová komisia 
pokračovať na svojom nasledujúcom zasadnutí v roku 2017. 

 
2. Zariadenia sociálnej pomoci začlenené v organizačnej štruktúre magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislavy: 
 

2.1 Zariadenia, v ktorých nevznikla žiadna škoda v roku 2016: 
 

- Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK 
- Krízové centrum REPULS 
- Retest, resocializačné stredisko, Ľadová 11; 
- Nocľaháreň Mea Culpa, Hradská 2/B; 

 
 

2.2 Zariadenia v ktorých došlo v roku 2016 ku škode 
 
2.2.1 Ubytovňa Kopčany 

 
1. Škoda cca 123,52 Eur, poškodenie vstupných dverí bunky č. 22 
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K udalosti došlo v auguste 2016, bola nahlásená poisťovni, aj polícii. Poisťovňa 
Kooperatíva sa vyjadrila, že škodu bude likvidovať v tieto dni úhradou cez 
poistku, t. j. škoda bude likvidovaná poisťovňou. 
 

2. Škoda 36,00 Eur, rozbitie umývadla 
Rozbitie umývadla v obytnej bunke č. 084. K udalosti došlo v júli 2016, 
ubytovaná p. Rybárová škodu v plnej výške uhradila. 
 

3. Škoda 118,53 Eur, poškodenie vstupných dverí do obytnej bunky č. 014 -  
K udalosti došlo v auguste 2016, ubytovaná p. Kumanová škodu v plnej výške 
uhradila. 
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II. Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie  
od 1. 1 2016 do 31. 12. 2016 v organizáciách zriadených mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy  

 

Uznesením č. 357/1996 v znení uzn. č. 21/2011 uložilo mestské zastupiteľstvo riaditeľom 
organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy predkladať 
na zasadnutia mestského zastupiteľstva pravidelné písomné informácie o vzniknutých 
škodách a ich riešeniach za obdobie predchádzajúceho roka. 
 
Na základe informácií od riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií hl. mesta SR 
Bratislavy, vedúcich sociálnych zariadení a náčelníka Mestskej polície hlavného mesta SR 
Bratislavy Vám predkladáme informáciu o riešených škodách a záveroch k nim prijatých  
za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 
 
 
1 V období roku 2016 nevznikli žiadne škody v týchto rozpočtových a príspevkových 

organizáciách a zariadeniach: 
 
Rozpočtové organizácie: 

 

1.1 Centrá voľného času (CVČ): 
 

-  
- CVČ Gessayova 6; 
- CVČ Hlinická 3; 
- CVČ Kulíškova 
- CVČ Štefánikova 35; 
 
 

1.2 Základné umelecké školy (ZUŠ):  
 

- ZUŠ Daliborovo 2 
- ZUŠ Exnárova 6; 
- ZUŠ Istrijská 22; 
- ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20 ; 
- ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3; 
- ZUŠ Radlinského 
- ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5; 
- ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11; 
- ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2 
- ZUŠ Vrbenského 1. 
 

 
1.3 Zariadenia pre seniorov v Bratislave: 
 

- Gérium, Pri trati 47; 
- Domov jesene života, Hanulova 7/a; 
- Domov pri kríži, Pri kríži 26; 
- Dom tretieho veku, Polereckého 2 
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1.4 Príspevkové organizácie: 
 

- Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
- Mestská knižnica v Bratislave; 
- Mestské lesy v Bratislave 
- Mestský ústav ochrany pamiatok 
- Zoologická záhrada 
- Generálny investor Bratislava 
- Galéria mesta Bratislavy 

 
 
 

2 V období roku 2016 boli riešené škody v týchto rozpočtových a príspevkových 
organizáciách a zariadeniach  

 
2.1 CVČ Klokan, Pekníkova 2  

Škoda vo výške 22,97 Eur  - zmluvná pokuta 
 
Škoda vznikla pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúr dodávateľom, ktorí si uplatnili 
zmluvné pokuty v celkovej výske 22,97 Eur. Táto suma bola prejednaná v škodovej 
komisii a uhradená riaditeľkou do pokladne. 
 

 
2.2 ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15 

Škoda vo výške 220,00 Eur  - vypáčené okno a odcudzenie domáceho kina 
 

Vlámaním sa do triedy vypáčeným oknom a odcudzením domáceho kina vznikla ZUŠ 
škoda, ktorá bola nahlásená Slovenskej poisfovni Allianz. Poistné plnenie vo výške 
220,00 Eur bolo poukázané na účet ZUŠ. 
 
 

2.3 Základná umelecká škola Hálkova 56 
Škoda vo výške 2 x 60,00 Eur, pokuta udelená Daňovým úradom Bratislava  

 
Škodová udalosť vznikla porušením predpísaných lehôt na predkladanie výkazov 
a lehoty splatnosti voči daňovému úradu v roku 2012. 
Škodovými prípadmi sa zaoberala škodová komisia, ktorá rozhodla, vzhľadom k tomu, 
že sa jedná o obdobie roku 2012 a dôkazový materiál nemajú k dispozícii, že 60,00 
Euro išlo na  ťarchu ZUŠ a 60,00 Euro uhradila mzdová účtovníčka. 
 

 
2.4 Domov seniorov Lamač 

Škoda vo výške 787,50, neoprávnené preplatky na mzdách 
 
1. 60,00   Eur  - preplatok bol uhradený  pracovníčkou Domovu seniorov Lamač  
2. 29,67 Eur – prečerpaná dovolenka – splácané pracovníčkou v prospech 

Domova seniorov Lamač na základe dohody o vydaní 
bezdôvodného obohatenia 

3. 697,83  Eur – neoprávnené vyplatenie jednomesačnej mzdy – vymáhané súdnou 
cestou 
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2.5 Domov seniorov Archa,  

Škoda vo výške 65,00 Eur – spoluúčasť pri havarijnom poistení 
 
Škoda bola riešená škodovou komisiou, ktorá rozhodla zosobniť polovicu sumy, t. j.  
32,50 Eur vodičovi havarovaného vozidla. 

 
 
2.6 Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58; 
 

Škoda vo výške 2841,82 Eur – nevyplatenie odvodov u jedného zamestnanca za 
invalidné poistenie (nesprávne zadané dáta do účtovného systému v roku 2008) + 
1792,59 Eur – penále 
 
Sumu vo výške 2841,82 uhradil Petržalský domov seniorov Sociálnej poisťovni  
vo februári a v marci 2016. 
 
 Penále vo výške 1792,59 Eur bolo po neúspešnom odvolaní sa uhradené Petržalským 
domovom seniorov 18. 11. 2016. 
 
 Riaditeľka domova požiadala advokátsku kanceláriu o preverenie možnosti vymáhania 
škody od zodpovedných pracovníčok.  
 
 

2.7 Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
 

2.7.1 Škoda 137,42,00 Eur – poškodenie osobného motorového vozidla Škoda 
Fabia EČV BA037IT 

 
Škoda bola prerokovaná riešená 15. 4. 2016  predpísaním náhrady škody 
zodpovednému pracovníkovi v plnej výške a uhradená.  
 

2.7.2 Škoda 832,00 Eur – neprofesionálny postup pri zabezpečení rozlúčkového 
aktu  

 
Škoda bola prerokovaná 5. 10. 2016 a riešená nasledovne: 
Nakoľko nie je možné jednoznačne určiť mieru zavinenia a zodpovednosti, ako aj 
z dôvodu sťažených podmienok v teréne (nerovnosť terénu, premočená 
a šmykľavá zemina v okolí hrobovej jamy, rozhodla škodová komisia rozdeliť 
škodu vo výške 332,00 Eur nasledovne: jeden pracovník uhradí 83,20 Eur a šiesti 
pracovníci po 41,60 Eur,  čo pracovníci uznali a splácajú, resp. už splatili. 

 
 

2.8 STARZ 
 
2.8.1 Náhrady poškodenia pri usporiadaní podujatí na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu pri podujatí „VEČER HVIEZD – koncert IMT Smile a Lú čnica“ vo 
výške 699,25 Eur 
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Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia Artactive Events s.r.o. 
v zmysle čl. VI. ods. 3 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 21/2015/P zo 
dňa 06.11.2015 a preberacieho protokolu zo dňa 13.12.2015 náhradu za 
poškodený zámok dverí šatne č. 8 a 13 ks stratených parkovacích kariet v celkovej 
výške 699,25 Eur, ku ktorej prišlo pri usporiadaní podujatia „VEČER HVIEZD – 
koncert IMT Smile a Lúčnica“. Organizátor podujatia poškodenia v plnom 
rozsahu uznal a náhradu škody zaplatil. 

 
2.8.2 Pokuta Colného úradu Bratislava vo výške 330,00 Eur  
 

Colný úrad Bratislava Rozhodnutím číslo: 100989/2016 zo dňa 01.02.2016 udelil 
organizácii pokutu vo výške 330,00 Eur z dôvodu nezaevidovania tržby 
a nepredloženia pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice za 
4x vstupné a 2x vstupné v Areáli zdravia Zlaté piesky zamestnancom colného 
úradu pri kontrole dňa 12.08.2015. 
Za porušenie pracovnej disciplíny bol so zodpovedným pracovníkom p. Jánom 
Englom rozviazaný pracovný pomer. Nakoľko už p. Engl nepracuje v našej 
organizácii, sankcia bola v plnom rozsahu vo výške 330,00 Eur zúčtovaná do 
nákladov organizácie. 

 
 

2.8.3 Poistná udalosť – poškodenie zrkadiel v telocvični FitStarz Tehelné pole vo 
výške 469,54 Eur 

 
Dňa 26.01.2016 v priestoroch telocvične FitStarz Tehelné pole dvaja cvičiaci 
zákazníci v zápale cvičenia nešťastnou náhodou rozbili dve zrkadlá. Náklady za 
opravu – sklenárske práce predstavujú 469,54 Eur. Škoda bola uplatnená 
v poisťovni. Poistné plnenie je vo výške 269,54 Eur poukázané poisťovňou dňa 
09.03.2016. Rozdiel 200,00 Eur predstavuje výšku spoluúčasti. Vzhľadom na to, 
že sa nepodarilo zistiť konkrétnu osobu, ktorá škodu spôsobila, suma 200,00 Eur 
bola zaúčtovaná na ťarchu nákladov organizácie. 

 
 

2.8.4 Penále Sociálnej poisťovne vo výške 23,86 Eur 
 

Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava Rozhodnutím číslo: 704-0211000316-
GC04/16 zo dňa 05.02.2016 udelila organizácií penále vo výške 23,86 Eur 
z dôvodu neskorej úhrady poistného, ku ktorému prišlo uvedením nesprávnych 
údajov zo strany zamestnanca p. Veroniky Holubovej. Zamestnankyňa si uplatnila 
pri uzatvorení Dohody o brigádnickej práci študentov právo na úľavu na poistnom 
v našej organizácii a zároveň duplicitne aj v inej organizácii. 
Nakoľko penále nevznikli v dôsledku pochybenia našej mzdárky a p. Holubová už 
nepracuje v našej organizácii, sankcia bola v plnom rozsahu vo výške 23,86 Eur 
zúčtovaná do nákladov organizácie. 

 
 

2.8.5 Zmluvná pokuta Slovak Telekom, a.s. vo výške 276,12 Eur 
 

Na základe ukončenia prevádzky Ubytovne Flóra Zlaté piesky k 29.02.2016 bola 
ukončená aj Zmluva o poskytovaní verejných služieb na telefonovanie a internet 
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pre ubytovňu. Zmluva bola uzatvorená dňa 14.04.2015 s 24-mesačnou 
viazanosťou, ktorej predčasné ukončenie bolo podmienené zmluvnou pokutou vo 
výške 276,12 Eur vo faktúre za mesiac marec 2016. 
Sankcia bola v plnom rozsahu vo výške 276,12 Eur zúčtovaná do nákladov 
organizácie. 

 
 

2.8.6 Poistná udalosť – poškodené sklá na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu vo 
výške 689,82 Eur 

 
Okoloidúce dopravné prostriedky po Trnavskej ceste odstrelením kamienkov 
s pod ich kolies pneumatík spôsobili na vonkajšej fasáde budovy Zimného 
štadióna Ondreja Nepelu prasknutie skiel. Náklady na výmenu poškodených skiel 
predstavovali 689,82 Eur. Škoda bola uplatnená v poisťovni. Poistné plnenie je vo 
výške 489,82 Eur poukázané poisťovňou dňa 29.04.2016. Rozdiel 200,00 Eur 
predstavuje výšku spoluúčasti. 

 
 

2.8.7 Náhrady poškodenia pri usporiadaní podujatí na Zimnom štadióne Ondreja 
Nepelu pri podujatí „André Rieu s orchestrom“ vo výške 336,00 Eur 

 
Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia RTK Roland Temme 
Konzertveranstaltungsgesellschaft mbH & Co.KG v zmysle čl. VI. ods. 3 Zmluvy 
o nájme nebytových priestorov č. 2/2016/P zo dňa 10.02.2016 a preberacieho 
protokolu zo dňa 28.05.2016 náhradu za poškodené dvere s panelom na 
sociálnych zariadeniach WC ženy na 3. nadzemnom podlaží v celkovej výške 
336,00 Eur, ku ktorej prišlo pri usporiadaní podujatia „André Rieu s orchestrom“. 
Organizátor podujatia poškodenia v plnom rozsahu uznal a náhradu škody 
zaplatil. 

 
2.8.8 Náhrady poškodenia pri usporiadaní podujatí na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu pri podujatí „Eros Ramazzotti“ vo výške 336,00 Eur 
 

Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia XL group a.s. v zmysle čl. 
VI. ods. 3 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 27/2016/P zo dňa 10.03.2016 
a preberacieho protokolu zo dňa 15.03.2016 náhradu za poškodené dvere na 
sociálnych zariadeniach WC ženy B2 v celkovej výške 336,00 Eur, ku ktorej 
prišlo pri usporiadaní podujatia „Eros Ramazzotti“. Organizátor podujatia 
poškodenia v plnom rozsahu uznal a náhradu škody zaplatil. 

 
2.8.9 Náhrady poškodenia pri usporiadaní podujatí na Zimnom štadióne Ondreja 

Nepelu pri podujatí „Robbie Williams“ vo výške 2 000,00 Eur 
 

Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia Nova Music Entertainment 
GmbH v zmysle čl. VI. ods. 3 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2015/P 
zo dňa 12.03.2015 a preberacieho protokolu zo dňa 19.04.2015 náhradu za opravu 
výťahov – výmenu karty dverného pohonu a opravu prahov, náklady na čistenie 
od lepidiel  po páskach v celej aréne, oprava poškodených vodítok dverí na 
chodbe VIP, oprava na ochozoch v sektore A v celkovej výške 2.000,00 Eur, ku 
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ktorej prišlo pri usporiadaní podujatia „Robbie Williams“. Organizátor podujatia 
poškodenia v plnom rozsahu uznal a náhradu škody zaplatil. 

 
2.8.10 Pokuta Slovenského metrologického inšpektorátu Bratislava vo výške 350,00 

Eur 
 

Slovenský metrologický inšpektorát Bratislava Rozhodnutím číslo: 
1126/600/2016/R zo dňa 14.10.2016 udelil organizácií pokutu vo výške 350,00 
Eur. Pri kontrole dňa 09.06.2016 bolo zistené, že organizácia pri meraniach 
súvisiacich s platbami a podľa osobitného predpisu Vyhlášky č. 418/2010 Z.z. pri 
oznamovaní údajov o odbere podzemnej vody-meranie množstva odobratej 
podzemnej vody zo zdroja VRT S – 18 Zimný štadión Ondreja Nepelu 
nepoužívala určené meradlo. Zimnom štadión v roku 2011 prešiel rekonštrukciou, 
ktorú zabezpečovala spoločnosť GIB Bratislava, a ktorej súčasťou bolo aj využitie 
predmetnej studničnej vody pre technológiu chladenia formou nového rozvodu zo 
studne, na ktorú zhotoviteľ rekonštrukcie Ingsteel spol. s r.o. namontoval meracie 
zariadenie, čím organizácia považovala vyhlášku za splnenú. Na základe 
výsledkov kontroly Slovenského metrologického inšpektorátu bolo meradlo 
operatívne zabezpečené. 
Na základe vyššie uvedených skutočností pokuta bola v plnom rozsahu vo výške 
350,00 Eur zúčtovaná do nákladov organizácie. 

 
 
 
2.9 Mestské múzeum  Bratislava 
 

2.9.1 Škoda vo výške 60,00 Eur – dve rozhodnutia o uložení pokuty Daňovým 
úradom Bratislava 

 
Škodu riešila škodová komisia, ktorá rozhodla o náhrade škody zamestnankyňou 
múzea. Zamestnankyňa škodu uznala a uhradila v troch splátkach. 

 
2.9.2 Škoda vo výške 100,00 Eur – poškodenie lampy v areáli NKP Devín v rámci 

zabezpečovania koncertu 
 

Vzniknutú škodu Mestské múzeum Bratislava fakturovalo organizátorovi, ktorý ju 
v plnej výške uhradil. 

 
 
2.10  Mestská polícia hl. mesta SR Bratislavy  

 
Celková výška škody za rok 2016: 28.887,98 Eur 
z celkovej čiastky: 

- bolo zosobnené:   4 371,60 Eur 
- uhradené poisťovňou 14 888,23 Eur 
- na ťarchu organizácie   8 784,91 Eur 
- uplatnená škoda u páchateľa:      843,24 Eur 

 
Presný rozpis škodových udalostí je uvedený v prílohe č. 1 

 



Príloha č. 1 

Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

Správa  o  škodách 
v súlade s Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 357/1996 

od 01.01.2016 do 31.12.2016 
 
 

Dátum 
vzniku 

Typ škody Výška 
spôsobenej 

škody 
 

Spôsob riešenia škody Poznámka 
Zosob. PPL Na 

ťarchu 
organiz. 

Uplatne-
nie škody 

u 
páchateľa 

 

13.01.2016 Nezavinené poškodenie 
služobného 
motorového vozidla 

      1 233,54 0,00 1 067,57 165,97 0,00 BA XA 892 
 

január 2016 Nadspotreba PHM 173,89 0,00 0,00 173,89 0,00 BA XB 322 
BA 183 UG 
BA 054 XK 
BA XB 324 
BA XB 325 
BA 035 XK 
BA 045 XK 

13.02.2016 Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

414,50 147,68 248,53 18,29 0,00 BA XB 440 

14.02.2016 
 
 
 

Odcudzenie 1ks TEČ 
neznámym páchateľom 

23,04 0,00 0,00 23,04 0,00 BA XA 809 
nové TEČ 
BL 605 LI 

23.02.2016 
 
 

Zavinená dopravná 
nehoda so služobným 
motorovým vozidlom 

2 612,65 165,97 1 326,68 1 120,00 0,00 BA XB 445 

február 2016 Nadspotreba PHM 118,10 0,00 0,00 118,10 0,00 BA 043 XK 
BA 183 UG 
BA XB 324 
BA 054 XK 
BA 184 UG 
BA 035 XK 
 

23.03.2016 
 
 
 

Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

2 371,56 165,97 2 205,59 0,00 0,00 BA XB 325 

26.03.2016 
 
 
 
 

Nezavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

185,41 0,00 19,44 165,97 0,00 BA XB 324 
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marec 2016 Nadspotreba PHM 116,36 0,00 0,00 116,36 0,00 BA 043 XK 

BA XB 322 
BA 183 UG 
BA 054 XK 
BA XB 324 
BA 045 XK 
 

08.04.0216 
 
 
 

Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

818,60 115,69 652,63 50,28 0,00 BA XA 896 

20.04.2016 
 
 
 

Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

1 789,78 59,76 1 623,81 106,21 0,00 BA XB 441 

apríl 2016 Nadspotreba PHM 161,32 0,00 0,00 161,32 0,00 BA 183 UG 
BA XB 324 
BA 054 XK 
BA 184 UG 
BA 035 XK 
BA 045 XK 

04.05.2016 Nezavinené poškodenie 
služobného 
motorového vozidla – 
A-stĺpik PP, čelné sklo, 
PP blatník, predná 
kapota 

964,28 0,00 798,31 165,97  0,00 BA 141 UF 

16.05.2016 
 
 
 

Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

1 191,79 165,97 1 025,82 0,00 0,00 BA 141 UF 

máj 2016 Nadspotreba PHM 122,29 0,00 0,00 122,29 0,00 BA XB 322 
BA 183 UG 
BA XB 324 
BA 054 XK 
BA 184 UG 
BA 035 XK 
BA 045 XK 

03.06.2016 Nezavinené poškodenie 
služobného 
motorového vozidla – 
pravé spätné zrkadlo 

83,30 0,00 0,00 83,30 0,00  BA XA 896 

09.06.2016 Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom - 
zrážka s cyklistom 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BA XB 442 
bez 
poškodenia  
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15.06.2016 

 
 
 

Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

1 899,83 165,97 1 733,86 0,00 0,00 BA XB 325 

16.06.2016 
 
 
 

Poškodenie služobného 
motorového vozidla ( 
katalyzátor, lambda 
sondy, sviečky, 
odvetrávanie motora, 
...) 

1 852,61 0,00 0,00 1 852,61 0,00 BA 053 XK 

jún 2016 Nadspotreba PHM 
 

107,60 0,00 0,00 107,60 0,00 BA 054 XK 

08.07.2016 Nezavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

662,88 0,00 496,91 0,00  165,97 
 z PZP 
škodcu 

BA XA 891 

14.07.2016 Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 
 

895,44 165,97 729,47 0,00 0,00 BA 092 XK 

20.07.2016 Nezavinené poškodenie  
služobného 
motorového vozidla 
(sklo ľavých zadných 
dverí) 
 
 

127,73 0,00 27,73 0,00 100,00 BA 422 DE 

júl 2016 Nadspotreba PHM 72,13 0,00 0,00 72,13 0,00 BA 183 UG 
BA 054 XK 
BA XB 324 
 

04.08.2016 Nezavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

630,47 0,00 464,50 0,00 
 
 

165,97 
z PZP 

škodcu 

BA XA 893 

14.08.2016 Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

841,00 165,97 0,00 675,03  0,00 BA 053 XK 

17.08.2016 Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 
 

3 081,13 165,97 1 655,16 1 260,00 
 
 

0,00  BA XB 324 

august 2016 Nadspotreba PHM 37,04 0,00 0,00 37,04 0,00 BA 183 UG 
BA 054 XK 
 

25.09.2016 
 
 

Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BL 605 LI 
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september            
2016 

Nadspotreba PHM 
 

70,02 0,00 0,00 70,02 0,00 BA 183 UG 
BA 054 XK 
 

21.10.2016 
 
 
 
 

Nezavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 
 

978,19 0,00 812,22 165,97 0,00 BA 141 UF 

október            
2016 

Nadspotreba PHM 
 

250,72 0,00 0,00 250,72 0,00 BA 043 XK 
BA XB 322 
BA 183 UG 
BA 054 XK 
BA XB 325 
BA 045 XK 

08.01.2016 Zranenie služobného 
koňa Linda psom p. 
Tomana Rudolfa 

411,30    411,30  

25.02.2016 Odcudzení IMB č. 225 165,96   165,96  Nezistený 
páchateľ 

10.08.2016 Strata mobilného 
telefónu Nokia 7230 

1,00   1,00   

04.09.2016 Odcudzený IMB č. 235 
a č. 249 

469,10   469,10  Nezistený 
páchateľ 

22.09.2016 Odťah motorového 
vozidla p. Haleša 

99,00   99,00  Zmätočné 
dopravné 
značenie 

 SPOLU 
 

25 033,56 1 
484,92 

14 
888,23 

7 817,17 843,24  
 

 
november 

2016 
 

 
 
 
 
 
 

Nadspotreba PHM 241,06 0,00 0,00 241,06 0,00 BL 181 NF 
BA XB 322 
BL 163 NF 
BA 054 XK 
BL 610 MS 
BA XB 325 
BA 035 XK 
BA 045 XK 
BL 898 NA 
 
 

04.12.2016 Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BA XA 893 
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december 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadspotreba PHM 726,68 0,00 0,00 726,68 0,00 BA 043 XK 
BL 181 NF 
BA XB 322 
BL 162 NF 
BA 183 UG 
BL 163 NF 
BA XA 819 
BA 054 XK 
BL 610 MS 
BA 184 UG 
BA XB 325 
BA 035 XK 
BA 045 XK 
BL 898 NA 

21.09.2016 
 

Poškodenie vozidla 
BL-217 MK 
zdvihnutým výsuvným 
kolíkom 

298,80 298,80     

26.10.2016 
 

Poškodenie vozidla 
BL-760 DG 
zdvihnutým výsuvným 
kolíkom 

2 587,88 2 587,8
8 

    

Neboli ešte 
prerokované 
škodovou 
komisiou. 
 
 

 
 
SPOLU 

 
 

3 854,42 

 
 

2 
886,68 

 
 

0,00 

 
 

967,74 

 
 

0,00 

 

  
SPOLU 
 
 

 
28 887,98 

 
4 371,6

0 

 
14 888,2

3 

 
8 784,91 

 
843,24 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 09.01.2017 
 
Vypracoval: Jaroslav Kupka 
  Ing. Silvia Ruppertová 

 


