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1. INFORMÁCIA

o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 2011 do  31.  12. 2011
na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

V roku 2011 boli v škodovej komisii Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky

Bratislavy riešené nasledovné škodové prípady:

1. Škoda vo výške 165,97 Eur, ktorá vznikla v dôsledku poškodenia služobného

motorového vozidla ŠKODA SUPERB EČ BA 421 SJ na parkovisku neznámym

vodičom.   Oprava vozidla bola uhradená z havarijnej poistky, pričom poistné plnenie

bolo znížené   o spoluúčasť hlavného mesta vo výške 165,97 Eur. Rozdiel medzi

fakturovanou sumou za opravu a plnením poisťovne predstavuje vzniknutú škodu

165,97 Eur.

Záver: Vzhľadom na skutočnosť, že poškodenie vozidla spôsobil neznámy vodič,

pričom nebolo zistené porušenie pracovných povinností nášho zamestnanca, škoda

bola zúčtovaná do nákladov bez uplatnenia osobnej zodpovednosti.

2. Škoda vo výške 3651,22 Eur, ktorá vznikla zničením predajného stánku, ktorý bol

zakúpený v roku 2006 a umiestnený na Rázusovom nábreží. Stánok bol realizovaný

v rámci projektu spolupráce s Viedňou Twin City Liner a využívaný cestovnou

kanceláriou Flora Tour na predaj cestovných lístkov na lodnú dopravu Twin City

Liner. Pri periodickej inventarizácii majetku uskutočnenej v októbri 2010

inventarizačná komisia zistila, že stánok sa na určenom mieste nenachádza.

Vykonaným šetrením bolo zistené, že z dôvodu výstavby protipovodňového múru na

nábreží Dunaja v roku 2009 sa CK Flora Tour v decembri 2008  zo stánku

vysťahovala a počas stavebných prác bol stánok umiestnený na plávajúce zariadenie

P-52 spoločnosti SPP-LOD, a. s. Po ukončení stavebných prác sa na jar roku 2010 do

stánku vlámali a nasťahovali bezdomovci, ktorí stánok úplne zničili. Nakoľko hrozilo

nebezpečenstvo úrazu a prenosu chorôb pre cestujúcich nastupujúcich na lode

a spoločnosť SPP-LOD, a. s. v tom čase nemala informáciu o vlastníkovi stánku,

uskutočnila v mesiacoch máj - jún 2010 likvidáciu trosiek stánku na vlastné náklady.

Policajným vyšetrovaním sa nepodarilo zistiť páchateľov vandalizmu a trestné stíhanie



bolo zastavené. Z dôvodu likvidácie stánku nebolo možné zdokumentovať a preukázať

rozsah jeho poškodenia voči poisťovni za účelom úspešného uplatnenia poistného

plnenia.

Záver: Vzhľadom na uvedené skutočnosti bola vzniknutá škoda zúčtovaná do

nákladov bez uplatnenia osobnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe.

3. Škoda vo výške 1736,-  Eur, ktorá vznikla prepadnutím nákladov na zahraničnú

pracovnú cestu - cena za letenku a registračný poplatok vrátane ubytovania na účasť

na Letnej škole kongresového cestovného ruchu v Krakove v dňoch 27. 8. – 31. 8.

2011 pre zamestnankyňu oddelenia cestovného ruchu a destinačného manažmentu,

ktorá sa dňa 27. 8. 2011 cestou na letisko stala účastníčkou dopravnej nehody a jej

zranenie si vyžiadalo lekárske  ošetrenie v nemocnici Ružinov. Z uvedeného dôvodu

sa ZPC nemohla zúčastniť a vzhľadom na krátkosť času už nebolo možné vyslať

náhradného zamestnanca, ani účasť stornovať.

Záver: Po preukázaní a zdokladovaní uvedených skutočností bola škoda zúčtovaná

do nákladov bez uplatnenia osobnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe.

,



2. INFORMÁCIA
O RIEŠENÝCH ŠKODÁCH A ZÁVEROCH K NIM PRIJATÝCH
ZA OBDOBIE OD 1. 1 2011 DO 31. 12. 2011 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 Vám predkladáme informáciu o riešených škodách a záveroch k nim prijatých
za obdobie od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

1 V období roku 2011 nevznikli žiadne škody v týchto rozpočtových a príspevkových
organizáciách:

Rozpočtové organizácie:

1.1 Centrá voľného času (CVČ):

- CVČ Šefánikova 35;
- CVČ Hlinická 3
- CVČ Klokan, Pekníkova 2.

1.2 Základné umelecké školy (ZUŠ):

- ZUŠ Vrbenského 1;
- ZUŠ Daliborovo nám. 2;
- ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2;
- ZUŠ Exnárova 6;
- ZUŠ Istrijská 22;
- ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3;
- ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11;
- ZUŠ Podjavorinskej 9;
- ZUŠ Júliusa Kowalského, Jesenského 6 ;
- ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15;
- ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5.

1.3 Zariadenia sociálnej pomoci:

- Retest, resocializačné stredisko, Ľadová 11;
- Krízové centrum, Budatínska 59/A.

1.4 Zariadenia pre seniorov v Bratislave:
- Domov seniorov Archa, Rozvodná 25;
- Gérium, Pri trati 47;
- Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58;
- Domov jesene života, Hanulova 7/a;
- Domov seniorov Lamač, Na barine 5;



1.5 Príspevkové organizácie:

- Bratislavské kultúrne a informačné stredisko;
- Galéria mesta Bratislavy;
- Generálny investor Bratislavy;
- Mestská knižnica v Bratislave;
- Mestský ústav ochrany pamiatok;
- Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy;
- Zoologická záhrada.

2 V OBDOBÍ ROKU 2011 BOLI RIEŠENÉ ŠKODY V TÝCHTO ROZPOČTO-
VÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ÚTVARE

2.1 Mestská polícia hl. mesta SR Bratislavy

Celková výška škody za rok 2011: 18.416,39 €
z celkovej čiastky

bolo zosobnené:   4.539,13 €
uhradené poisťovňou 10.453,96 €
na ťarchu organizácie   2.171,83 €
uplatnená škoda u páchateľa:   1.251,47 €

Presný rozpis škodových udalostí je uvedený v prílohe č. 1

2.2 Centrum voľného času ESKO, Kulíškova

V CVČ Kulíškova boli riešené škody  vzniknuté následkom poruchy vykurovacieho
systému po rekonštrukcii budovy:

- zatečenie miestnosti p. riaditeľky -výmena časti plávajúcej podlahy
- zatečenie tanečnej miestnosti  výmena časti plávajúcej podlahy

Opravy boli realizované v rámci záruky  po rekonštrukcii budovy  magistrátom mesta
Bratislava, oddelením technického zabezpečenia budov.

2.3 Centrum voľného času Gessayova 6

Škoda vo výške 59,55 €, ktorá vznikla rozbitím sklenej výplne terasových dverí
v budove elokovaného pracoviska centra  na Hrobákovej ul.5 v Petržalke.

Škoda bola dňa 31.1.2011 oznámená na Obvodné oddelenie Policajného zboru
Bratislava V , Petržalka – stred. Vyšetrovaním sa zistilo, že uvedený priestupok
spáchala konkrétna osoba - bezdomovec. Spisový materiál v tejto veci bol v zmysle
Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch predložený na Obvodný úrad Bratislava, odbor



všeobecnej vnútornej správy , Staromestská 6, Bratislava , odkiaľ prišlo upovedomenie
o odložení veci .
Škoda nebola uplatnená na súdne vymáhanie z dôvodu, že súdne trovy by boli vyššie
ako výška škody a je veľká pravdepodobnosť neúspešného vymáhania škody, nakoľko
osoba, ktorá je zodpovedná za skutok je bezdomovec.

2.4 Základná umelecká škola Hálkova 56

Škoda vo výške 66,38 €, ktorá vznikla uložením penále

Daňovým úradom Bratislava III za nepredloženie prehľadu o zrazených a odvedených
preddavkov za I, štvrťrok 2011 v stanovenej lehote.

Škodu dňa 14. 10. 2011 riešila škodová komisia, ktorá konštatovala, že mzdová
účtovníčka zaslala predmetný výkaz 3. 5. 2011 a termín bol 2. 5. 2011.

Škodová komisia sa uzniesla:
- preddavky boli odvedené v termíne,
- predmetný prehľad o zrazených preddavkoch bol odoslaný o jeden deň neskôr /

ako bol termín/ penále sa nezosobňujú.

2.5 Ubytovňa Fortuna

Škoda vo výške 520,- €, ktorá vznikla odcudzením krovinorezu.

Dňa 10.7.2011 bol v nočných hodinách z priestorov kotolne ubytovne Fortuna
odcudzený krovinorez Oleomac 730 v hodnote 520,- €. Následne bolo podané
na obvodnom oddelení PZ-Dúbravka podané vedúcim ubytovne trestné oznámenie.
Následne bol prípad postúpený OO PZ Dúbravka na doriešenie Obvodnému úradu
Bratislava.
Po dohode s pracovníkom kotolne, ktorý bol zodpovedný za uloženie a zabezpečenie
krovinorezu, bolo dohodnuté zakúpenie náhradného adekvátneho krovinorezu.
Dňa 12.8.2011 bol zodpovedným pracovníkom odovzdaný nový krovinorez.

2.6 Ubytovňa Kopčany

2.6.1 Škoda vo výške 36,50 € vznikla dňa 3. 8. 2011 odcudzením 1 ks hasiaceho
prístroja - práškový, typ P6 Te z priestoru vrátnice ubytovne Kopčany.

Na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, Obvodné oddelenie PZ Bratislava
Petržalka – sever, Bohrova č. 22, 851 06 Bratislava bolo podané oznámenie na
neznámeho páchateľa podľa §59 ods. 3 zákona  SNR č. 372/1990 Z. z. Vyšetrovanie
doteraz príslušné obvodné oddelenie PZ neukončilo.

2.6.2 Škoda vo výške 143,86 €, ktorá vznikla poškodením 2 ks sklených tabúľ
na pivničných oknách a 2 ks sklených tabúľ na dverách v suteréne.

Škoda bola spôsobená v období 07.11. – 14.11.2011 neznámym páchateľom.



Na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, Obvodné oddelenie PZ Bratislava
Petržalka – sever, Bohrova č. 22, 851 06 Bratislava bolo podané oznámenie na
neznámeho páchateľa podľa §59 ods. 3 zákona  SNR č. 372/1990 Z. z.
Vyšetrovanie doteraz príslušné obvodné oddelenie PZ neukončilo.

2.6.3 Odhadovaná škoda cca 190,- eur (bude upresnená po ukončení všetkých opráv
a vystavení faktúr). vznikla v období 03.12. - 05.12.2011 kedy boli neznámym
páchateľom vypálené vypínače, poškodená maľovka a podlaha na chodbe
ubytovne.

Na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, Obvodné oddelenie PZ Bratislava
Petržalka – sever, Bohrova  22, 851 06 Bratislava bolo podané oznámenie na
neznámeho páchateľa podľa §59 ods. 3 zákona  SNR č. 372/1990 Z. z.
Vyšetrovanie doteraz príslušné obvodné oddelenie PZ neukončilo.

2.6.4 Odhadovaná škoda je cca 100,- eur (bude upresnená po vykonaní  opravy)
vznikla dňa 12.12.2011 kedy boli neznámym páchateľom prestrelené 2 ks
okenných tabúľ v priestoroch prízemia, ktoré ma prenajaté o. z. Ulita. Oprava
zatiaľ nebola vykonaná.

Na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru, Obvodné oddelenie PZ Bratislava
Petržalka – sever, Bohrova č. 22, 851 06 Bratislava bolo podané oznámenie
na neznámeho páchateľa podľa §59 ods. 3 zákona  SNR č. 372/1990 Z. z.
Vyšetrovanie doteraz príslušné obvodné oddelenie PZ neukončilo.

2.7 Dom tretieho veku, Polereckého 2

Škoda vo výške 901,72 € bola spôsobená finančnými účtovníčkami.

Škodu riešila škodová komisia, ktorá rozhodla o zosobnení finančnej škody dvom
pracovníčkam v celkovej výške, a to podľa miery zavinenia:
jednej pracovníčke bolo zosobnených 545,03 € a druhej pracovníčke 356,69 €.

2.8 Domov pri kríži, Pri kríži 26

2.8.1 Škoda vo výške 15,27 spôsobená odcudzením obedára.

Škoda bola riešená škodovou komisiou a bola zosobnená zamestnancovi.

2.8.2 Škoda vo výške 26,02 € - strata mixéra na oddelení.

Škoda bola riešená škodovou komisiou a bola zosobnená dvom opatrovateľkám.

2.9 Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

2.9.1 Škoda vo výške 151,91 €
Pohrebná služba Bán žiadala vrátiť finančnú čiastku za 11 dní použitia špeciálneho
chladiaceho zariadenia v bratislavskom Krematóriu.



Škodu riešila škodová komisia, ktorá sa uzniesla na tom, že vznikla pochybením
zamestnanca a navrhla celú sumu vo výške 151,91 € zosobniť pracovníkovi
Krematória.

2.9.2 Škoda vo výške 1.000,- €  - pokuta od Slovenskej obchodnej inšpekcie v súvislosti
s nekvalitne poskytnutými službami pri pohrebnom obrade
na cintoríne Ružinov a nedodržanie lehoty vybavenia reklamácie.

Škodu riešila škodová komisia, ktorá navrhla celú sumu vo výške 1000,- € zosobniť
zodpovedným zamestnancom strediska S – 10311

2.9.3 Škoda  (zatiaľ nevyčíslená), ktorá vznikla poškodením zadného skla kabíny
malotraktora KUBOTA BX-2350.

Škodová komisia navrhla zosobniť náklady na opravu v plnej výške zamestnancovi
strediska S – 10311, ktorý je zodpovedný za vzniknutú škodu.

2.10 Mestské lesy v Bratislave

2.10.1 Škoda vo výške 498,10 € - pokuta uložená Daňovým úradom Bratislava III.
z vlastnej daňovej povinnosti uvedenej v dodatočnom daňovom priznaní k dani
z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie marec 2011.

Na zasadnutie škodovej komisie dňa 25. 7. 2011 bola prizvaná ekonómka, ktorá
v uvedenom období vypracovávala a podávala dodatočné daňové priznanie k DPH za
obdobie marec 2011. Po jej vyjadrení škodová komisia navrhla uplatniť voči
zamestnankyni náhradu škody v plnej výške 498,10 Eur.
Menovaná záväzok uznala a určenú sumu uhradila v stanovenom termíne.

2.10.2 Škoda vo výške 66,38 € pokuta uložená Daňovým úradom Bratislava III.
za podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie
obdobie november 2008 po lehote ustanovenej podľa § 78 ods. 1 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Dňa 14.09.2011 riešila škodová komisia predmetné rozhodnutie o uložení pokuty
Pri preverovaní zodpovednosti za škodu bolo zistené, že pracovníčka sekretariátu
neodoslala daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie
november 2008 v stanovenom termíne.
Nakoľko zodpovedná zamestnankyňa ukončila pracovný pomer v organizácii dňa
31.10.2009, súčasné vymáhanie náhrady škody sa prekluduje – nárok zanikol a preto
nebolo možné škodu uplatniť voči zodpovednému zamestnancovi. Škoda bola
zaúčtovaná do nákladov organizácie.

2.11  Múzeum mesta Bratislavy

2.11.1 Škoda vo výške 2.539,75 € vzniknutá následkom dopravnej nehody na ref.
osobnom motorovom vozidle FIAT DIBLO9 BA 912 TB.



Škodová komisia zasadala 20. 4. 2011 a konštatovala, že škoda nebola zapríčinená
zamestnancom Múzea mesta Bratislavy,  zapríčinil ju vodič vozidla, ktorého
majiteľom je firma Archívny servis, a.s. Bratislava.
Náklady na opravu vozidla boli uplatnené v Poisťovni Generali Slovensko, a.s., kde
má Múzeum mesta Bratislavy uzatvorenú havarijnú aj zákonnú poistku.

2.11.2 Škoda vo výške 25,- € vzniknutá poškodením stĺpikovej lampy pochôdzneho
osvetlenia v areáli národnej kultúrnej pamiatky Devín.

Škodová komisia zasadala 9. 9. 2011 skonštatovala, že poškodenie sa stalo počas
prenájmu areálu firme Funhouse, s. r. o. počas festivalu historického šermu Devín
2011.
Konateľ firmy škodu uznal a čiastku 25,- € uhradil do pokladne Múzea mesta
Bratislavy dňa 28. 9. 2011 – príjmový pokladničný doklad č. 101110412.

2.11.3 Škoda 620,81 €, ktorá vznikla uložením pokuty od Sociálnej poisťovni –
ústredie dňa 9. 9. 2011 (rozhodnutie č. 455 116 7540 1) za nesprávne vyplnenie
evidenčného listu dôchodkového poistenia.

Uvedený bol nesprávny dátum ukončenia pracovného pomeru, za čo bola
zodpovedná mzdová účtovníčka a pracovníčka zodpovedná za personálnu prácu.

Škodová komisia navrhla uplatniť celkovú sumu škody voči obidvom pracovníčkam
rovnakým podielom, t. j. po 310,40 €. Pracovníčky uznali záväzok na náhradu škody
a zaviazali sa túto škodu múzeu uhradiť splátkami počas 12 kalendárnych mesiacov
– mesačnými zrážkami zo mzdy.

2.11.4 Škoda 197,90 € - sankčný úrok uložený Daňovým úradom Bratislava I.
za neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti v lehote
splatnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. za september 2006.

Zodpovednou za vzniknutú škodu bola mzdová účtovníčka, ktorá v danom mesiaci
pripravila prevodné príkazy – 7 listov k úhrade platov a prevodný príkaz – 1 list
k úhrade odvodov do zdrav. poisťovní a daňového úradu. Tieto odovzdala do VÚB
na Gorkého ul. v Bratislave, žiaľ bez potvrdenia (jeden list sa v banke stratil). Až
finančná účtovníčka zistila, že nie sú zrealizované úhrady do fondov a preddavkov
dane. Okamžite bol vystavený prevodný príkaz s dátumom splatnosti na ten istý deň.
Múzeum mesta Bratislavy podalo v danej veci odvolanie na Daňový úrad Bratislava
I proti rozhodnutiu o uložení sankčného úroku. Daňový úrad žiadosti nevyhovel.

Mzdová účtovníčka po zasadnutí škodovej komisie uznala záväzok na náhradu škody
a uvedenú sumu uhradí múzeu v mesačných splátkach počas 12 kalendárnych
mesiacov.

2.11.5 Škoda vo výške 199,14 € - pokuty, ktoré obdržalo múzeum od Daňového úradu
Bratislava I:

- 66,38 € za nepredloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch za
zdaňovacie obdobie IV. štvrťroku 2005 v lehote do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroku



- 66,38 € za nepredloženie hlásenia za zdaňovacie obdobie 2005 v lehote do 3
mesiacov  po uplynutí zdaňovacieho obdobia

- 66,38 € za nepredloženie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch za
zdaňovacie obdobie III. štvrťroku 2006 v lehote do 30 dní po uplynutí kalendárneho
štvrťroku

Zodpovednou za vzniknutú škodu bola mzdová účtovníčka, ktorá po prešetrení zistila, že
uvedené hlásenia odoslala vždy o jeden deň neskôr.

Mzdová účtovníčka po zasadnutí škodovej komisie uznala záväzok na náhradu škody
a uvedenú sumu uhradí múzeu v mesačných splátkach počas 12 kalendárnych mesiacov.

2.12 Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy

2.12.1 Škoda 560,- € - oprava poškodených lavičiek  na Hradnom vrchu

Škoda bola zúčtovaná do nákladov organizácie.

2.12.2 Škoda 777,98 €
- poškodenie fontán Ganymedovej a Rolandovej fontány  - 235,58 €;
- odcudzenie kanalizačných poklopov na Kvačalovej ul. a na Jurigovom
   nám. – 315,20 €;
- oprava pitnej fontány na Hviezdoslkavovom nám – 185,70 €;
- poškodenie visiacich zámkov – 41,50 €.

Poškodenia boli odstránené, zúčtované do nákladov organizácie.

2.12.3 Škoda 1.870,- € - poškodenie pomníku padlých na ul. Francúzskych
partizánov nápismi spraymi

Nápisy boli odstránené v rámci pamiatkovej obnovy, škoda zaúčtovaná do nákladov
organizácie.



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 01.01.2011 do 31.12.2011

Spôsob riešenia škody PoznámkaDátum
vzniku

Typ škody Výška
spôsoben
ej škody

Zodpovedná
osoba

za MsP

Dátum
zasadnutia

ŠK
Zosob. PPL Na

ťarchu
organiz.

Uplatnenie
škody u

páchateľa
15.02.2011 Zavinené

poškodenie
služobného
mot.vozidla

218,33 Mikuláš Tupý 04.05.2011 218,33 0,00 0,00

07.03.2011 Zavinená škodová
udalosť so
sl.mot.voz.

641,00 Peter Augustín 04.05.2011 165,97 475,03 0,00

február
2011

Nadspotreba PHM 92,30 OS MsP 04.05.2011 0,00 0,00 92,30

marec 2011 Nadspotreba PHM 48,92 OS MsP 04.05.2011 0,00 0,00 48,92
25.03.2011 Nezavinená

škod.udal.
so
služob.mot.vozidla

319,50 04.05.2011 0,00 153,53 165,97 Páchateľ:
neznámy

10.05.2011 Zavinená
škod.udalosť
so
služob.mot.vozidla

565,97 Miroslav
Majzún

27.06.2011 165,97 400,00 0,00

apríl 2011 Nadspotreba PHM 70,90 OS MsP 27.06.2011 0,00 0,00 70,90
máj 2011 Nadspotreba PHM 93,04 OS MsP 27.06.2011 0,00 0,00 93,04

10.05.2011 Nezavinená doprav.
neh. so služ.mot.voz.

696,78 27.06.2011 0,00 530,81 165,97 Páchateľ:
neznámy

14.05.2011 Odcudzenie kľúčov
zo služ.mot.vozidla

165,66 Štefan Varenič 27.06.2011
07.11.2011

165,66 0,00 0,00 Páchateľ:
neznámy

06.07.2011 Zavinená škodová
udalosť so
sl.mot.voz.

754,88 Karol
Miklušičák

07.11.2011 165,97 588,91 0,00

01.08.2011 Zavinená škodová
udalosť so
sl.mot.voz.

366,36 Miloslav
Mikuláš

07.11.2011 165,97 200,39 0,00

06.08.2011 Zavinená škodová
udalosť so
sl.mot.voz.

612,25 Radoslav
Oravec

07.11.2011 165,97 446,28 0,00

13.06.2011 Nezavinená doprav.
neh. so služ.mot.voz.

644,65 07.11.2011 0,00 478,68 0,00 165,97 Páchateľ:
Peter
Dlouhý

20.07.2011 Nezavinené
poškodenie
služ.mot.vozidla

106,13 07.11.2011 0,00 0,00 106,13 Páchateľ:
neznámy

sept. 2011 Nadspotreba PHM 188,24 OS MsP 07.11.2011 0,00 0,00 188,24
22.09.2011 Dopravná nehoda so 1147,38 07.11.2011 0,00 981,41 0,00 165,97 Páchateľ:



služ.mot.vozidlom Katarína
Dubanová

31.08.2011 Zavinená škodová
udalosť so
sl.mot.voz.

641,22 Miloš Mucha 08.12.2011 165,97 475,25 0,00

24.10.2011 Zavinená škodová
udalosť so
sl.mot.voz.

771,91 Adrián France 08.12.2011 165,97 605,94 0,00

október
2011

Nadspotreba PHM 83,19 OS MsP 08.12.2011 0,00 0,00 83,19

nov. 2011 Nadspotreba PHM 29,16 OS MsP 08.12.2011 0,00 0,00 29,16
10.10.2011 Poškodenie

šluž.mot.
vozidla

706,50 08.12.2011 0,00 540,53 0,00 165,97 V šetrení
PZ

06.11.2011 Poškodenie 2 ks
pneumat. na
sl.mot.voz.

145,74 08.12.2011 0,00 0,00 0,00 145,74 V šetrení
PZ

06.11.2011 Poškodenie 3 ks
pneumat. na
sl.mot.voz.

206,38 08.12.2011 0,00 40,41 0,00 165,97 V šetrení
PZ

26.11.2011 Poškodenie 2 ks
pneumat. na
sl.mot.voz.

123,53 08.12.2011 0,00 0,00 0,00 123,53 V šetrení
PZ

26.11.2011 Poškodenie 1 ks
pneumat. na
sl.mot.voz.

67,75 08.12.2011 0,00 0,00 0,00 67,75 V šetrení
PZ

21.11.2011 Zavinená škodová
udalosť so
sl.mot.voz.

870,49 08.12.2011 0,00 704,52 0,00 165,97 Páchateľ:
Ján Balciar

19.01.2011 Odcudzenie IMB 209,35 04.05.2011 209,35 Páchateľ
neznámy

24.05.2011 Trovy exekučného
konania

41,19 Jozef Valo
Jaroslav
Ersepka

27.06.2011 10,50
10,50

20,19

23.01.2011 Poškodenie
optického kábla
MKS

4 258,08 27.06.2011 3 832,27 425,81 Páchateľ
neznámy

30.01.2011 Poškodenie IMB 138,00 27.06.2011 138,00 Páchateľ
neznámy

22.01.2011 Poškodenie IMB 138,00 27.06.2011 138,00 Páchateľ
neznámy

24.06.2011 Nevrátenie výstroja 69,66 Ladislav
Kalmár

27.06.2011 69,66

21.02.2011 Poškodenie
fotoaparátu

125,16 OS MsP 27.06.2011 125,16 Páchateľ
neznámy

03.11.2011 Poškodenie
fotoaparátu

35,75 OS MsP 08.12.2011 35,75 Páchateľ
neznámy

03.11.2011 Poškodenie
fotoaparátu

35,75 OS MsP 08.12.2011 35,75 Páchateľ
neznámy

07.02.2011 Náborový príspevok 400,00 Štepanovič
Róbert

-- 400,00

17.02.2011 Odborná spôsobilosť 79,35 Chaláni Marek -- 79,35
17.02.2011 Náborový príspevok 100,00 Chaláni Marek -- 100,00
21.02.2011 Náborový príspevok 199,17 Šuliaková

Zuzana
-- 199,17

29.03.2011 Odborná spôsobilosť 382,50 Slavkovský
Martin

-- 382,50

05.04.2011 Odborná spôsobilosť 382,50 Oreško Igor -- 382,50



28.04.2011 Odborná spôsobilosť 382,50 Valovič Marián -- 382,50
09.08.2011 Odborná spôsobilosť 232,53 Fuga Peter -- 232,53
31.08.2011 Odborná spôsobilosť 211,14 Pípa Peter -- 211,14
31.08.2011 Náborový príspevok 80,00 Pípa Peter -- 80,00
29.09.2011 Poškodenie IMB 84,60 27.06.2011 84,60
21.10.2011 Odborná spôsobilosť 418,14 Mišina Igor -- 418,14
23.12.2011 Príslušenstvo

exekúcie
33,20 Ščislák

Vladimír
33,20

23.12.2011 Súdne trovy 1,66 Ščislák
Vladimír

1,66

Spolu: 18 416,39 4 539,13 10 453,9
6

2 171,83 1 251,47


