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I.

Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 01.01.2017 do
31.12.2017 na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26.9.1996 uložilo
mestské zastupiteľstvo riaditeľovi magistrátu predkladať na zasadnutia mestského
zastupiteľstva pravidelné písomné informácie o riešených škodách a záveroch k nim prijatých
na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie predchádzajúceho roka.
Na základe informácií získaných od škodovej komisie Magistrátu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a zariadení začlenených v organizačnej štruktúre Magistrátu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy Vám predkladáme informáciu o riešených škodách
a záveroch k nim prijatých za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017.
1 V roku 2017 boli v škodovej komisii Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy riešené nasledovné prípady:
1.1 Škoda vo výške 350,45 Eur, ktorá vznikla poškodením protipožiarnych dverí na
obytnej bunke č. 082 Ubytovne Kopčany dňa 16.04.2016 neznámym páchateľom.
Škodová komisia prípad škody prerokovávala opakovane na všetkých svojich
zasadnutiach v roku 2017. Prípad škody nebolo možné v škodovej komisii v roku 2017
uzavrieť, nakoľko ani po opakovaných výzvach predkladajúci útvar ubytovňa Kopčany
nepredložil ani nezdokumentoval likvidáciu škody ako poistnej udalosti poisťovňou
Kooperatíva a. s..
1.2 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.
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 už v roku 2016 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 hlavného mesta. Škodová komisia z tohto dôvodu odporúčala, 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. Po
niekoľkonásobnom prerokovávaní predmetnej škody aj v roku 2017 sa škodová komisia
jednomyseľne uzniesla na tom, že stav postúpeného prešetrenia prípadu danej škody
Zápisom o škode zo dňa 30.8.2016 je vo vzťahu k výsledku trestného konania
zmätočný, nedostatočne a nejednoznačne prešetrený predkladateľom a teda predmetný
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škodový prípad nie spôsobilý na prerokovanie v škodovej komisii. Z tohto dôvodu
škodová komisia prípad vrátila späť odbornému útvaru predkladateľa na jeho riadne
prešetrenie (vrátane vyjadrenia OVS) a prípadné opätovné predloženie na prerokovanie.
Predkladajúci útvar viac vo vzťahu ku škodovej komisii nekonal.
1.3 Škoda vo výške 350,00 Eur, ktorá predstavuje pokutu, uloženú Hasičským a
záchranným útvarom Hlavného mesta SR Bratislavy rozhodnutím č.: KRHZ-BAHZUB5-69/2016-001 zo dňa 15.02.2016 za porušenie povinností podľa zákona
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.
V roku 2015 nebolo zabezpečené vykonanie preventívnej údržby a prehliadky u 18 - ich
kusov požiarnych uzáverov - dverí v objekte Laurinská č. 5 a tým, že v rokoch 2013 2015 nebolo zabezpečené vykonanie kontroly u 2 kusov požiarnych uzáverov - dverí
v objekte Ubytovne Fortuna.
Škodová komisia po dôkladnom prešetrení prípadu navrhla vymáhať zníženú náhradu
škody 175,00 Eur od zodpovedného zamestnanca podľa § 6 ods. 1 písm. a) Štatútu
škodovej komisie a zvyšnú časť škody vo výške 175,00 Eur odpísať do nákladov podľa §
6 ods. 1 písm. c) Štatútu škodovej komisie. Zodpovedný zamestnanec sumu 175,00 Eur
dňa 11.08.2017.

2 Zariadenia začlenené v organizačnej štruktúre magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy:
2.1 Zariadenia, v ktorých nevznikla žiadna škoda v roku 2017:
-

Nízkoprahová denná služba pre deti a rodinu - FORTUNÁČIK
Nocľaháreň MEA CULPA
Krízové centrum Repuls
Archív mesta Bratislavy
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II.

Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 01.01.2017 do
31.12.2017 v organizáciách zriadených mestským zastupiteľstvom hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26.9.1996 uložilo
mestské zastupiteľstvo riaditeľom organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom hlavného
mesta SR Bratislavy predkladať na zasadnutia mestského zastupiteľstva pravidelné písomné
informácie o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie predchádzajúceho
roka.
Na základe informácií získaných od riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií
hlavného 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 01.01.2017 do 31.12.2017.
1 V roku 2017 nevznikli žiadne škody v týchto rozpočtových a príspevkových
organizáciách a zariadeniach:
Rozpočtové organizácie:
1.1 Centrá voľného času (CVČ):
- CVČ Pekníkova č. 2
- CVČ Kulíškova č. 6
- CVČ Štefánikova č. 35
1.2 Základné umelecké školy (ZUŠ):
- ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská č. 11
- ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská č. 3
- ZUŠ Istrijská č. 22
- ZUŠ Exnárova č. 6
- ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo námestie č. 2
- ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova č. 5
- ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska č. 15
- ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská č. 20
- ZUŠ Radlinského č. 53
- ZUŠ Vrbenského č. 1
1.3 Zariadenia pre seniorov:
- Gérium, Pri trati č. 47
- Domov jesene života, Hanulova č. 7/a
- Domov pri kríži, Pri kríži č. 26
- Domov tretieho veku, Polereckého č. 2
- Domov seniorov ARCHA, Rozvodná č. 25
- Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta č. 58
- Domov seniorov Lamač, Na barine č. 5
1.4 RETEST, resocializačné stredisko
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Príspevkové organizácie:
- Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská č. 1
- Mestská knižnica v Bratislave, Klariská č. 16
- Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže č. 4
- Mestský ústav ochrany pamiatok, Uršulínska č. 9
- Generálny investor Bratislavy, Záporožská č. 5
- Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie č. 11
2 V roku 2017 boli riešené škody v týchto rozpočtových a príspevkových organizáciách,
zariadeniach:
2.1 CVČ Hlinická č. 3
Škoda vo výške 48,60 Eur - odcudzený bezpečnostný zámok
Dňa 07.02.2017 si zamestnankyňa CVČ všimla otvorenú veľkú bránu do areálu CVČ.
Obhliadajúci policajt zistil, že na bráne chýba visiaci bezpečnostný zámok, ktorý bol
odcudzený neznámym páchateľom. Usúdil, že zámok niekto prepílil. Pravdepodobne išlo
o predprípravu na odcudzenie brány, v minulosti už bola brána odcudzená.
V nadväznosti na vyššie uvedené bola vyčíslená škoda vo výške 48,60 Eur, čo
predstavuje hodnotu zámku, ktorá bola zúčtovaná do nákladov organizácie.
2.2 CVČ Gessayova č. 6
Škoda vo výške 79,28 Eur - penále za oneskorený odvod do Sociálnej poisťovne
Škoda vznikla z dôvodu oneskoreného odvodu do Sociálnej poisťovne. Penále vo výške
79,28 Eur bolo uhradené riaditeľkou CVČ.
2.3 ZUŠ Hálkova č. 56
Škoda vo výške 22,50 Eur - úrok z omeškania vyčíslený Daňovým úradom Bratislava
Úrok z omeškania bol vyčíslený za obdobie roku 2012, finančné plnenie bolo uhradené
včas, vo výkaze však bola chyba v dátume.
Úrok z omeškania vo výške 22,50 Eur bol uhradený z rozpočtu školy.
2.4 ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova č. 2
Škoda vo výške 151,07 Eur - ukradnuté vŕtacie kladivo
Neznámy páchateľ sa vlámal do priestorov ZUŠ a ukradlo vŕtacie kladivo v nadobúcej
sume 151,07 Eur. Prípad vyšetruje Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave IV, ktorý začal
v uvedenej veci trestné stíhanie.
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2.5 Mestské múzeum Bratislava
Škoda vo výške 60,00 Eur - rozhodnutie o uložení pokuty Daňovým úradom
Bratislava
Dňa 30.10.2017 obdržalo Mestké múzeum Bratislava od Daňového úradu v Bratislave
rozhodnutie o uložení pokuty za nepredloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkoch.
Na zasadnutie škodovej komisie bola prizvaná zodpovedná zamestnankyňa, ktorá sa
k vzniknutej škode vyjadrila, záväzok uznala a spláca.

2.6 STARZ
2.6.1

Škoda vo výške 98,99 Eur - krádež osobných vecí a stravných lístkov
z uzamykateľnej skrinky na Plavárni Pasienky
Dňa 29.05.2016 medzi 9.30 - 9.45 hod. v priestoroch mužskej šatne Plavárne
Pasienky neznámy páchateľ nezisteným predmetom vypáčil uzamknuté dvere
skrinky č. 75 na odkladanie vecí návštevníkov plavárne, kde následne vnikol
a z ruksaku odcudzil hotovosť vo výške 50,00 Eur, stravné lístky v hodnote
36,00 Eur, vstupnú kartu do závodu a bezkontaktnú platobnú kartu od osobného
účtu na meno návštevníka plavárne, pričom dňa 29.05.2016 o 9.43 hod. vykonal
v predajni Orange Slovensko, a. s. bezkontaktnú platbu vo výške 12,99 Eur, čím
poškodenému spôsobil škodu vo výške 98,99 Eur.
Poškodený oznámil krádež Okresnému riaditeľstvu Policajnému zboru v
Bratislave III a to mu škodu vo výške 98,99 Eur priznalo Uznesením ČVS:ORP403/2-VYS-B3-2016 zo dňa 09.08.2016. V zmysle § 433 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka organizácia zodpovedá za škodu spôsobenú
na vnesených alebo odložených veciach. Škoda vo výške 98,99 Eur bola
zaúčtovaná na ťarchu nákladov organizácie a poškodenému dňa 24.05.2017
uhradená.

2.6.2 Škoda vo výške 150,00 Eur - krádež peňažnej hotovosti vo výške 150,00 Eur
z uzamykateľnej skrinky na Plavárni Pasienky
Dňa 25.01.2017 medzi 19.25 - 20.27 hod. v priestoroch mužskej šatne Plavárne
Pasienky neznámy páchateľ prekonal prípravkom na pretáčanie valcov
zámkových vložiek zámok skrinky č. 20 na odkladanie vecí návštevníkov
plavárne, kde následne vnikol a odcudzil mu hotovosť vo výške 150,00 Eur.
Poškodený oznámil krádež Okresnému riaditeľstvu Policajnému zboru v
Bratislave III a to mu škodu vo výške 150,00 Eur priznalo Uznesením ČVS: ORP84/2-VYS-B3-2017 zo dňa 14.03.2017. V zmysle § 433 a nasl. zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka organizácia zodpovedá za škodu spôsobenú
na vnesených alebo odložených veciach. Škoda vo výške 150,00 Eur bola
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zaúčtovaná na ťarchu nákladov organizácie a poškodenému dňa 24.05.2017
uhradená.
Škoda vo výške 150,00 Eur bola uplatnená v poisťovni. Poistné plnenie bolo v
plnej výške 150,00 Eur poukázané poisťovňou na bankový účet STARZu dňa
01.08.2017.
2.6.3 Škoda vo výške 177,20 Eur - krádež peňažnej hotovosti a stravných lístkov vo
z uzamykateľnej skrinky na Plavárni Pasienky
Dňa 25.01.2017 medzi 19.25 - 20.27 hod. v priestoroch mužskej šatne Plavárne
Pasienky neznámy páchateľ prekonal prípravkom na pretáčanie valcov
zámkových vložiek zámok skrinky č. 170 na odkladanie vecí návštevníkov
plavárne, kde následne vnikol a odcudzil mu hotovosť vo výške 150,00 Eur, 8 ks
stravných lístkov po 3,40 Eur, v celkovej hodnote 27,20 Eur, čím mu spôsobil
škodu v celkovej výške 177,20 Eur.
Poškodený oznámil krádež Okresnému riaditeľstvu Policajnému zboru v
Bratislave III a to mu škodu vo výške 177,20 Eur priznalo Uznesením ČVS: ORP84/2-VYS-B3-2017 zo dňa 14.03.2017. V zmysle § 433 a nasl. Zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka organizácia zodpovedá za škodu spôsobenú
na vnesených alebo odložených veciach. Škoda vo výške 177,20 Eur bola
zaúčtovaná na ťarchu nákladov organizácie a poškodenému dňa 24.05.2017.
Škoda vo výške 177,20 Eur bola uplatnená v poisťovni. Poistné plnenie bolo v
plnej výške 177,20 Eur poukázané poisťovňou na bankový účet STARZu dňa
01.08.2017.
1.6.4 Škoda vo výške 1.671,00 Eur - poškodenie rampy a stojanu rampy na
parkovisku v 2. podzemnom podlaží Zimného štadióna O. Nepelu
Dňa 06.10.2016 v čase medzi 23.47 - 23.57 hod. bola poškodená rampa a stojan
rampy na parkovisku v 2. podzemnom podlaží Zimného štadióna O. Nepelu, čím
vznikla škoda vo výške 1.671,00 Eur.
Na základe Dohody o urovnaní zo dňa 05.01.2017 škodca škodu v plnom rozsahu
uznal a dňa 09.01.2017 uhradil.
1.6.5 Škoda vo výške 322,94 Eur - poistná udalosť - výmena čelného skla na
motorovom vozidle Dacia Lodgy ŠPZ BL 505 EM na Zimnom štadióne
Harmincova
Dňa 20.10.2016 v čase medzi 10.10 - 12.00 hod., po zaparkovaní na parkovisku
pred Zimným štadiónom Harmincova vletel do čelného skla odparkovaného
motorového vozidla Dacia Lodgy ŠPZ BL 505 EM kameň z neznámeho
okoloidúceho auta. Náklady na výmenu čelného skla predstavovali 322,94 Eur.
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Škoda bola uplatnená v poisťovni. Poistné plnenie o výške 247,94 Eur bolo
poukázané poisťovňou dňa 13.01.2017. Rozdiel 75,00 Eur predstavuje výšku
spoluúčasti a bol zúčtovaný do nákladov organizácie.
1.6.6 Škoda vo výške 1.547,52 Eur - poškodenie vstupnej automatickej závory pri
usporiadaní koncertu „Jose Carreras“ na Zimnom štadióne O. Nepelu
Dňa 08.12.2016 o 23.55 hod. po skončení podujatia koncertu „Jose Carreras“ na
Zimnom štadióne O. Nepelu došlo k poškodeniu vstupnej automatickej závory
RAPID S na prístupovej komunikácii pri zimnom štadióne motorovým vozidlom,
ktoré vlastní dodávateľ organizátora podujatia, čím vznikla škoda vo výške
1.547,52 Eur.
Organizácia nahlásila škodovú udalosť do poisťovne, ktorá poukázala dňa
20.02.2017 na účet STARZ-u čiastku 1.116,06 Eur. Rozdiel medzi cenou na
opravu závory a poistným plnením vo výške 431,46 Eur uhradil organizátor
podujatia.
1.6.7 Škoda vo výške 2.349,00 Eur - úroky z omeškania vyčíslené spoločnosťou
BTK - bývanie, teplo, klimatizácia, s. r. o.
STARZ nemal dostatočné množstvo finančných prostriedkov na úhradu faktúr za
obdobie roku 2013 - 2016 spoločnosti BTK - bývanie, teplo, klimatizácia, s. r. o..
Platobná neschopnosť organizácie bola spôsobená v dôsledku toho, že odberatelia
neuhrádzali pohľadávky v lehote splatnosti. Z tohto dôvodu bol úrok z omeškania
vo výške 2.349,00 Eur zúčtovaný do nákladov organizácie.
1.6.8 Škoda vo výške 5.020,03 Eur - poistná udalosť - únik vody v AZ Zlaté piesky
Dňa 02.05.2017 pri pravidelnom mesačnom odpise spotreby vody na
vodovodnom rozvode pre ubytovacie zariadenia Bungalovy č. 1 - 20 v AZ Zlaté
piesky bola zistená neprimerane vysoká spotreba vody za mesiac apríl 2017 a to
vo výške cca 520 m3. Reálna spotreba vody sa pohybuje okolo 10 - 15 m3.
Následne na to sa vykonalo kontrolné meranie, pričom bolo zistené, že pri
odstavení všetkých odberných miest (20 bungalovov) od spotreby vody, naďalej
vodomerné zariadenie vykazovalo spotrebu vody cca 50 m3 za deň. Náklady za
opravu vodovodnej prípojky a na únik vody predstavujú 5.020,03 Eur.
Škoda bola uplatnená v poisťovni. Poistné plnenie bolo vo výške 4.987,03 Eur
poukázané poisťovňou dňa 17.08.2017. Rozdiel 33,00 Eur predstavuje výšku
spoluúčasti. Vzhľadom na to, že sa nepodarilo zistiť konkrétnu osobu, ktorá škodu
spôsobila, škoda vo výške 33,00 Eur bola zaúčtovaná do nákladov organizácie.
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2.6.9 Škoda vo výške 7.544,37 Eur - poistná udalosť - porucha obehového čerpadla
50 m bazén na Plavárni Pasienky
V noci zo dňa 11.01.2017 na 12.01.2017 zhorelo na 50 m bazéne Plavárne
Pasienky obehové čerpadlo č. 2, čím došlo k strate vody v bazéne zhruba vo výške
60 cm. Bola zastavená prevádzka 50 m bazéna do 17.00 h. Náklady za opravu
obehového čerpadla, mzdy a doplnenie vody predstavujú 7.544,37 Eur.
Škoda bola uplatnená v poisťovni. Poistné plnenie vo výške 7.384,37 Eur bolo
poukázané poisťovňou dňa 24.08.2017. Rozdiel 160,00 Eur predstavuje výšku
spoluúčasti. Vzhľadom na to, že sa nepodarilo zistiť konkrétnu osobu, ktorá škodu
spôsobila, škoda vo výške 160,00 Eur bola zaúčtovaná do nákladov organizácie.
2.6.10 Škoda vo výške 955,63 Eur - poškodenie trávnatej plochy futbalového ihriska
pri usporiadaní hudobného festivalu „IBIZA PÁRTY“ v AZ Zlaté piesky
Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia v zmysle nájomnej zmluvy
č. 126/2017/P zo dňa 23.05.2017 a Záznamu zo dňa 01.08.2017 náhradu škody za
poškodenú trávnatú plochu futbalového ihriska v celkovej výške 955,63 Eur, ku
ktorej prišlo pri usporiadaní hudobného festivalu „IBIZA PÁRTY“.
Organizátor podujatia poškodenia v plnom rozsahu uznal a náhradu škody
zaplatil.
2.6.11 Škoda vo výške 400,00 Eur - náhrada škody vzniknutej prerušením dodávky
elektrickej energie z dôvodu poškodenia elektrického káblu pri usporiadaní
hudobného festivalu „HIP-HOP ŽIJE“ v AZ Zlaté piesky
Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia „HIP-HOP ŽIJE“ v zmysle
čl. VII. ods. 7.3. Nájomnej zmluvy č. 154/2017/P zo dňa 22.06.2017
a Preberacieho protokolu zo dňa 03.07.2017 náhradu škody pre nájomcu Bufetu
č. 29 v AZ Zlaté piesky v celkovej výške 400,00 Eur. Ku škode došlo z dôvodu
prerušenia elektrickej energie dňa 28.06.2017 v čase od 11.00 do 18.00 h,
poškodením elektrického káblu pri stavbe eventového stanu k pripravovanému
hudobnému festivalu „HIP-HOP ŽIJE“.
Organizátor podujatia poškodenia v plnom rozsahu uznal a náhradu škody
zaplatil.
2.6.12 Škoda vo výške 300,00 Eur - poškodenie snímača CO na parkovisku v 1.
podzemnom podlaží Zimného štadióna O. Nepelu
Dňa 20.08.2017 v čase o 09.53 h došlo k poškodeniu snímača CO na parkovisku
v 1. podzemnom podlaží Zimného štadióna O. Nepelu, čím vznikla škoda vo
výške 300,00 Eur.
Škodca škodu v plnom rozsahu uznal a dňa 05.12.2017 zaplatil.
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2.6.13 Škoda vo výške 300,00 Eur - poškodenie elektronickej rampy v AZ Zlaté
piesky
Dňa 27.08.2017 v čase o 04.58 h p. došlo k poškodeniu elektronickej rampy v AZ
Zlaté piesky, čím vznikla škoda vo výške 300,00 Eur.
Škodca škodu v plnom rozsahu uznal a dňa 07.12.2017 zaplatil.
2.6.14 Škoda vo výške 57,72 Eur - poškodenie dverí rolovacej brány pri usporiadaní
koncertu „Helena Vondráčková - 70“ na Zimnom štadióne O. Nepelu
Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia v zmysle čl. VII. ods. 7.3.
Nájomnej zmluvy č. 243/2017/P zo dňa 16.10.2017 a Preberacieho protokolu zo
dňa 22.10.2017 náhradu škody v celkovej výške 57,72 Eur za poškodenie dverí
rolovacej brány v priestoroch hospodárskeho dvora Zimného štadióna O. Nepelu,
ku ktorej prišlo pri usporiadaní koncertu „Helena Vondráčková - 70“.
Organizátor podujatia poškodenia v plnom rozsahu uznal a náhradu škody
zaplatil.
2.6.15 Škoda vo výške 97,56 Eur - poškodenie tvrdeného mantinelového skla na
Zimnom štadióne O. Nepelu
Dňa 10.10.2017 došlo pri prenájme ľadovej plochy v hlavnej hale Zimného
štadióna O. Nepelu k rozbitiu tvrdeného mantinelového skla.
Škodca škodu v plnom rozsahu uznal a dňa 02.01.2018 zaplatil.
2.7 ZOO Bratislava
Suma v € Dôvod
296,20 úroky z omeškania,
ktoré vyrubil Daňový
úrad

49,79 manko v Zooshope
3.321,40 živelná udalosť

Rozhodnutie
škodová komisia rozhodla zaúčtovať úroky z
omeškania ako škodu organizácie, nakoľko
pracovníčka, ktorá škodu spôsobila, ukončila
pracovný pomer v ZOO Bratislava v roku 2015,
škoda nebola spôsobená úmyselne.
zamestnankyne Zooshopu zaplatili vyčíslenú sumu
škoda vznikla pri búrke pádom stromu na elektrický
ohradník, uhradené poisťovňou

3.667,39
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2.8 Mestská polícia Hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum
vzniku

Typ škody

02.01.2017

Strata dokladov od
vozidla a platobnej
palivovej karty
SLOVNAFT
Zavinená škodová
udalosť so
služobným
motorovým
vozidlom
Zavinená škodová
udalosť so
služobným
motorovým
vozidlom
Nadspotreba PHM

06.01.2017

10.01.2017

január
2017

Výška
škody

Dátum
zasad. ŠK

Zosob.

Spôsob riešenia škody
PPL –
Na ťarchu
Uplat.
poistné
organiz.
škody u
plnenie
páchateľa
0,00
18,00
0,00

Poznámka

18,00

21.02.2017

0,00

BA 043 XK

189,90

21.02.2017

165,97

23,93

0,00

0,00

BL 181 NF

1.888,52

21.02.2017

165,97

1.722,55

0,00

0,00

BA 092 XK

914,99

21.02.2017

0,00

0,00

914,99

0,00

BL 181 NF
BA XB 322
BL 162 NF
BA XB 440
BL 163 NF
BA XA 894
BA 054 XK
BL 610 MS
BA 184 UG
BA XB 325
BA 035 XK
BA 045 XK
BL 898 NA

február
2017

Nadspotreba PHM

564,84

11.05.2017

0,00

0,00

564,84

0,00

BL 181 NF
BL 162 NF
BA 183 UG
BA XB 440
BA XA 893
BL 163 NF
BA 054 XK
BL 610 MS
BA 184 UG
BA XB 325
BA 035 XK
BL 898 NA

07.03.2017

Nezavinená
škodová udalosť so
služobným
motorovým
vozidlom
Nezavinená
škodová udalosť so
služobným
motorovým
vozidlom (

955,73

11.05.2017

0,00

789,76

0,00

165,97
z PZP
škodcu

BA XB 440

663,14

11.05.2017

0,00

331,20

165,97
2. PU

165,97
1. PU
z PZP
škodcu

BA 052 XK
v 2. PU
nebol
zistený
vinník

08.03.2017
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neuznaný zlomený
predný nárazník v
strednej spodnej
časti – likvidátor
poisťovne rozdelil
na 2 poistné
udalosti, odrátal v
poistnom plnení 2x
spoluúčasť spolu
331,94EUR)
Nadspotreba PHM

341,87

11.05.2017

0,00

0,00

341,87

0,00

apríl 2017

Nadspotreba PHM

723,25

13.09.2017

0,00

0,00

723,25

0,00

01.05.2017

276,22

13.09.2017
14.11.2017

0,00

110,25

0,00

165,97
z PZP
škodcu

282,46

13.09.2017

0,00

116,49

165,97

0,00

BA 422 DE

máj 2017

Nezavinená
škodová udalosť so
služobným
motorovým
vozidlom
Nezavinené
poškodenie
služobného
motorového vozidla
– prasknuté čelné
sklo
Nadspotreba PHM

458,83

13.09.2017

0,00

0,00

458,83

0,00

jún 2017

Nadspotreba PHM

572,26

13.09.2017

0,00

0,00

572,26

0,00

BL 181 NF
BA XB 322
BL 162 NF
BA 183 UG
BL 163 NF
BA 054 XK
BL 610 MS
BA 045 XK
BL 898 NA
BL 181 NF
BL 162 NF
BA XA 893
BL 163 NF
BA 054 XK
BA 064 XK
BL 610 MS

marec
2017

30.05.2017

BL 181 NF
BL 162 NF
BA 183 UG
BL 163 NF
BA 054 XK
BL 610 MS
BA 035 XK
BA 045 XK
BL 898 NA
BL 181 NF
BA XB 322
BL 162 NF
BA 183 UG
BA XB 440
BL 163 NF
BA 054 XK
BL 610 MS
BA XB 325
BA 045 XK
BA 427 AI
BL 898 NA
BA 052 XK
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BA XB 325
BA 045 XK
BL 898 NA
BL 181 NF
BL 162 NF
BL 163 NF
BA 054 XK
BA 064 XK
BA 582 AR
BL 610 MS
BL 898 NA
BA 035 XK

júl 2017

Nadspotreba PHM

458,87

13.09.2017

0,00

0,00

458,87

0,00

11.08.2017

Nezavinená
škodová udalosť so
služobným
motorovým
vozidlom
Nadspotreba PHM

1 774,01

14.11.2017

0,00

1 608,04

0,00

165,97
z PZP
škodcu

537,15

14.11.2017

0,00

0,00

537,15

0,00

BL 181 NF
BL 162 NF
BA 183 UG
BL 163 NF
BA 054 XK
BL 610 MS
BL 898 NA

06.09.2017

Nezavinená
škodová udalosť so
služobným
motorovým
vozidlom

678,22

14.11.2017

0,00

512,25

0,00

165,97
z PZP
škodcu

BL 163 NF

20.09.2017

Zavinená škodová
udalosť so
služobným
motorovým
vozidlom
Nadspotreba PHM

1 196,15

14.11.2017

165,97

1 030,18

0,00

0,00

BL 181 NF

469,61

14.11.2017

0,00

0,00

469,61

0,00

október
2017

Nadspotreba PHM

626,28

14.11.2017

0,00

0,00

626,28

0,00

BA 043 XK
BL 181 NF
BL 162 NF
BL 163 NF
BA 054 XK
BA 064 XK
BL 610 MS
BL 898 NA
BA 043 XK
BL 181 NF
BL 162 NF
BL 163 NF
BA 054 XK
BA 064 XK
BL 610 MS
BA XB 325
BA 045 XK
BL 898 NA

21.02.2017

Poškodenie
mobilného telefónu
Poškodenie
optického kábla

24,50

11.05.2017

24,50

0,00

0,00

0,00

892,80

11.05.2017
13.09.2017

0,00

803,52

89,28

0,00

august
2017

september
2017

13.02.2017
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25.04.2017

01.08.2017
28.04.2017

28.04.2017

24.05.2017
03.05.2017

MKS
Nesprávne
vytlačené pokutové
bloky
Strata POS
terminálu
Poškodenie
motorového vozidla
hydraulickým
stĺpikom
Poškodenie
hydraulického
stĺpika
Neoprávnený odťah
Nesprávne
vytlačené pokutové
bloky
SPOLU

11.11.2017

november
2017

05.12.2017

06.09.2017

Zavinená škodová
udalosť so
služobným
motorovým
vozidlom
Nadspotreba PHM

20,00

11.05.2017

0,00

0,00

20,00

0,00

89,40

13.09.2017

89,40

0,00

0,00

0,00

2 522,20

13.09.2017
14.11.2017

1 970,84

0,00

551,36

0,00

3 049,44

13.09.2017
14.11.2017

1 970,84

0,00

1 078,60

0,00

99,00
10,00

13.09.2017
13.09.2017

99,00
0,00

0,00
0,00

0,00
10,00

0,00
0,00

4 652,49

7 048,17

7 767,13

829,85

0,00

0,00

BL 181 NF

709,44

0,00

0,00

0,00

BA 043 XK
BA XA 245
BL 181 NF
BA XB 322
BL 162 NF
BA 183 UG
BL 163 NF
BA 054 XK
BA 064 XK
BL 610 MS
BA 045 XK
BL 898 NA
BA 045 XK

20 297,64

1 651,54

709,44

Zavinená škodová
udalosť so
služobným
motorovým
vozidlom
Nezavinená
škodová udalosť so
služobným
motorovým
vozidlom
TOTÁLNA
ŠKODA
Nadspotreba PHM

0,00

0,00

0,00

BA 052 XK
z PZP
škodcu

747,84
december
2017

0,00

0,00

0,00

747,84

0,00

BA 043 XK
BL 181 NF
BA XB 322
BL 162 NF
BA 183 UG
BA XA 893
BL 163 NF
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BA 054 XK
BA 064 XK
BL 610 MS
BA 184 UG
BA 045 XK
BL 898 NA
Neboli
ešte
prerok.
škodovou
komisiou

SPOLU

SPOLU:

3 108,82

0,00

0,00

1 457,28

0,00

23 406,46

4 652,49

7 048,17

9 224,41

829,85

2.9 Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislava
2.9.1 Škoda vo výške 74,30 Eur - nedodanie objednanej služby
Škoda vznikla nedodaním objednanej služby - vyrobenie a doručenie kvetinového
daru - ikebany na pohreb, ktorý sa konal dňa 02.01.2017. Tento kvetinový dar bol
vyrobený a následne dovezený na miesto konania poslednej rozlúčky,
zamestnanec organizácie zodpovedný za rozdeľovanie a ukladanie kvetinových
darov pravdepodobne prehliadol štítok s označením mena zosnulej a presného
času konania pohrebného obradu, ku ktorému bola ikebana určená.
Škoda bola prerokovaná dňa 17.01.2017
zodpovednému zamestnancov, ktorý ju uhradil.
2.9.2

predpísaním

náhrady

škody

Škoda vo výške 238,68 Eur - spoluúčasť, poistná udalosť - poškodenie
motorového vozidla Renault Trafic EČV BA195VI
Škoda predstavuje spoluúčasť, do motorového vozidla Renault Trafic
EČV BA195VI, ktoré stálo na križovatke na červenú narazilo neznáme vozidlo,
ktoré z miesta nehody ušlo.
Škoda bola prerokovaná dňa 17.01.2017, oprava je v nákladoch organizácie.

2.9.3

Škoda vo výške 165,00 Eur - spoluúčasť, poistná udalosť - poškodenie
motorového vozidla Hyundai ix20 EČV BL080HP
Škoda predstavuje spoluúčasť, na motorovom vozidle Hyundai ix20 EČV
BL080HP neboli viditeľné znaky poškodenia, pri pravidelnej servisnej kontrole
však bolo zistené, že bola rozbitá výstuha vnútorného nárazníka a chladič.
Škoda bola prerokovaná dňa 17.01.2017, oprava je v nákladoch organizácie.
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2.9.4

Škoda vo výške 330,00 Eur - spoluúčasť, poistná udalosť - poškodenie
motorového vozidla Dacia Lodgy EČV BL843GE
Škoda predstavuje spoluúčasť, na motorovom vozidle Dacia Lodgy EČV
BL843GE, ktoré stálo na Šafárikovom námestí a pri NKP Slavín spôsobil
neznámy páchateľ škodu, poškodil zadný nárazník, dvere a blatník.
Škoda bola prerokovaná dňa 17.01.2017, oprava je v nákladoch organizácie.

2.9.5

Škoda vo výške 165,00 Eur - spoluúčasť, poistná udalosť - poškodenie
motorového vozidla Hyundai ix20 EČV BL080HP
Škoda predstavuje spoluúčasť, pri vychádzaní z vyhradeného parkovania na cestu,
vozidlo Hyundai ix20 EČV BL080HP nereagovalo ani na otočenie volantom ani
na zabrzdenie a na zľadovatenom povrchu sa zviezlo priamo do jarku pri ceste.
Bol poškodený blatník, nárazník, svetlomet, držiak náradia, príchytky atď.
Škoda bola prerokovaná dňa 11.04.2017 a bola na účet organizácie uhradená
zodpovedným zamestnancom.

2.9.6

Škoda vo výške 166,00 Eur - spoluúčasť, poistná udalosť - poškodenie
hrobového miesta na Martinskom cintoríne
Škoda predstavuje spoluúčasť, vznikla poškodením hrobového miesta na
Martinskom cintoríne pri orezávaní stromového porastu - tuje rastúceho v jeho
tesnej blízkosti. Kmeň tuje sa pri orezávaní naklonil na jednu stranu a padol na
príslušenstvo hrobového miesta, čím došlo k poškodeniu záhlavného kameňa
pomníka, krycej dosky na jednej strane dvojhrobu a hranolovej podstavy pod
záhlavným kameňom.
Škoda bola prerokovaná dňa 03.05.2017, škodová komisia rozhodla, že predmetná
škoda nie je zavinená zamestnancami a to z dôvodu, že dodržali pracovný postup.
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