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1.  Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1. 
2013 do  31.  12. 2013 na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy.  

 

 

V roku 2013 boli v škodovej komisii Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky  
Bratislavy riešené nasledovné škodové prípady: 

1. Škoda vo výške 15,42 Eur, ktorá vznikla na oddelení cestného hospodárstva oneskorením  
zálohovej platby na základe platobných poukazov č. Z180000099, Z180000229, Z180000593 
z r. 2008.  
Z dôvodu nepreukázania zodpovednosti konkrétnemu zamestnancovi za vznik škody, ako aj 
z dôvodu premlčania nároku na jej náhradu bola škoda zúčtovaná do nákladov 
bez zosobnenia. 
 
 

2. Škoda vo výške 435,26 Eur (522,31 Eur s DPH), ktorá bola kvalifikovaná ako ušlý zisk 
za monitorovanie objektu spoločnosti INBOX, s. r. o. v priestoroch autobusovej stanice 
Mlynské Nivy  v období od 1. 3. 2012 do 9. 10. 2012 bez uzatvorenia zmluvy s odberateľom 
služby.  
Po prešetrení prípadu komisia dospela k záveru, že v súvislosti s pripojením objektu nebol 
preukázaný vznik žiadnej škody a skutočnosť, že v danom objekte neboli v období od 1.3. 
2012 do 9. 10. 2012 poskytované žiadne služby (nakoľko spoločnosť INBOX s.r.o. nemala 
o služby záujem) nie je možné kvalifikovať ako ušlý zisk, za ktorý by bol zodpovedný 
konkrétny zamestnanec pultu centrálnej ochrany. 

 
 

3. Škoda vo výške 1057,03 Eur, ktorá bola zistená ako schodok pri mimoriadnej inventarizácii 
peňažnej hotovosti v pokladni na oddelení miestnych daní po zistení vlámania do objektu 
v nočných hodinách dňa 5. 10. 2012.  
Prešetrením prípadu bolo zistené, že hmotne zodpovedné pracovníčky pokladne zanedbali 
svoje pracovné povinnosti tým, že peňažnú hotovosť neuložili do trezora pokladne, ale do 
zásuvky pracovného stola, čím umožnili jej odcudzenie. Z hľadiska právnej kvalifikácie sa 
jednalo o škodu spôsobenú z nedbanlivosti, a preto v súlade s § 182 Zákonníka prace 
v spojení s § 13a ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov bola voči 
zodpovedným pracovníčkam uplatnená náhrada škody vo výške 10% zo vzniknutej škody. 

 
4. Škoda 771,60 Eur, ktorá vznikla odcudzením mobilného telefónu Nokia N8 a zariadenia IPad 

pracovníkovi kancelárie primátora. Na základe oznámenia krádeže na OO PZ Ružinov-
východ bolo v predmetnej veci vykonané policajné objasňovanie, ktorým sa páchateľa skutku 
nepodarilo zistiť a vec bola v zákonnej lehote uložená. Škoda bola zúčtovaná do nákladov 
bez zosobnenia.  

 
 

5. Škoda 9958,16 Eur, ktorá vznikla zaplatením pokuty, ktorá bola mestu uložená rozhodnutím 
Protimonopolného úradu SR č. 2012/39/R/2/050 zo dňa 21. 12. 2012 za porušenie § 39 
zákona o hospodárskej súťaži. Podľa uvedeného rozhodnutia porušenie zákona spočíva v tom, 
že mestské zastupiteľstvo uznesením č. 1059/2006 zo dňa 6. 7. 2006 schválilo v Cenníku 
služieb poskytovaných na pohrebiskách organizáciou Marianum 3 položky (likvidácia 
kvetinových darov, likvidácia hrobového miesta a zapožičanie obradnej siene), ktoré 
Protimonopolný úrad SR považuje za diskriminujúce. Proti rozhodnutiu podalo mesto včas 
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rozklad, ktorý Rada Protimonopolného úradu SR zamietla a rozhodnutie o uložení pokuty 
potvrdila.  
Zo strany mesta boli uskutočnené všetky právne kroky na zrušenie rozhodnutia o uložení 
pokuty. V súvislosti s uvedeným škodovým prípadom nedošlo k žiadnemu porušeniu 
povinností zo strany zamestnancov, preto bola škoda zúčtovaná do nákladov bez uplatnenia 
osobnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe. 

 
 

6. Poškodenie predajného stánku vo vlastníctve mesta umiestneného na Františkánskom námestí 
v dôsledku požiaru. Šetrením príčin vzniku požiaru bolo zistené, že pravdepodobnou príčinou 
vzniku požiaru bola bližšie neurčená technická porucha na elektroinštalácii predajného 
stánku. V stánku sa nenachádzali žiadne elektrické spotrebiče, ktoré by mohli spôsobiť požiar 
stánku, ani nebolo zistené zavinenie konkrétnej osoby za vznik požiaru.  
Vzhľadom na rozsah poškodenia stánku by jeho oprava nebola rentabilná, preto bol stánok 
vyradený z účtovnej evidencie bez uplatnenia osobnej zodpovednosti. 
 
 

7. Škoda, ktorá bola zistená pri fyzickej inventarizácii majetku mesta - v priestoroch archívu 
v Dúbravke, kde sídli Hasičský a záchranný zbor hl. m. SR Bratislavy chýbalo 11 ks 
drevených regálov inv. č. 716/69-71 v celkovej nadobúdacej hodnote 200,09 eur a rebrík inv. 
č. 746/5 v nadobúdacej hodnote 44,81 Eur. Predmetný majetok bol obstaraný v roku 1993 
a bol vedený v účtovnej evidencii v nulovej hodnote.  
Majetok bol vyradený z účtovnej evidencie, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti 
oprávňujúce uplatnenie zodpovednosti voči konkrétnej osobe. 

 
 
8. Škoda, ktorá bola zistená pri inventarizácii majetku mesta - v miestnosti  č. 3-007P 

na Uršulínskej 6 chýbalo 1 polokreslo s výpletom inv. č. 717/43P v nadobúdacej hodnote 
34,52 Eur, ktoré sa nepodarilo nájsť ani v iných priestoroch. Nakoľko sa jednalo o predmet 
zariadenia miestnosti, ktorý nebol zverený konkrétnej osobe a šetrením sa nepodarilo zistiť 
skutočnosti oprávňujúce uplatniť zodpovednosť voči konkrétnej osobe, predmet bol vyradený 
z účtovnej evidencie bez zosobnenia. 

 
 
9. Škoda, ktorá bola zistená pri inventarizácii majetku mesta -  chýbajúci diktafón inv. č. 

733/14P v nadobúdacej cene 259,28 Eur, ktorý bol pridelený bývalému zamestnancovi 
kancelárie primátora. Pri rozviazaní pracovného pomeru k 7. 4. 2012 zamestnanec diktafón 
nevrátil. Náhrada škody bola uplatnená voči zodpovednému zamestnancovi.  

 
 

10. Škoda 468 eur, ktorá vznikla prepadnutím spiatočnej letenky do Tallinu v dôsledku zrušenia 
zahraničnej pracovnej cesty, ktorú mal absolvovať hlavný dopravný inžinier  (HDI) v období 
od 21. 8. do 24. 8. 2013. Pracovná cesta bola zrušená z dôvodu, že v tom istom čase musel 
HDI zabezpečovať a vykonávať prioritné úlohy mesta v projektoch dopravy financovaných 
z prostriedkov EÚ, ktoré v čase objednávania a kupovania letenky neboli určené a letenku už 
nebolo možné stornovať. Škoda bola zúčtovaná do nákladov bez zosobnenia.  

 
 
 

11. Škoda 141,80 eur, ktorá vznikla uhradením regresného plnenia poisťovni Allianz – Slovenská 
poisťovňa, a. s. na základe poistnej udalosti zo dňa 24. 9. 2012, kedy došlo k vytopeniu bytu 
na Jasovskej 2, 2. posch. v dôsledku prasknutého prívodu vody v nájomnom byte na 3. posch., 
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ktorý je vo vlastníctve mesta. Poisťovňa poskytla vlastníčke vytopeného bytu poistné plnenie, 
ktorého vrátenie si uplatnila voči mestu ako vlastníkovi bytu. Škoda bola zúčtovaná do 
nákladov bez zosobnenia, nakoľko poistná udalosť vznikla v dôsledku technickej poruchy bez 
zavinenia konkrétnej osoby.  

 
 
12. Škoda 2 100,82 eur, ktorá vznikla zaplatením zmluvných pokút za omeškanie zálohových 

platieb v období r. 2010 – 2012 za nebytové priestory 901, 902 a 903 na Jasovskej č. 2, 4 
správcovi domu Bytospráva, s. r. o.   na základe platobného rozkazu sp. zn. 26Ro/1759/2013 
vydaného Okresným súdom Bratislava 5.  Škoda pozostáva zo zmluvnej pokuty vo výške 
1814,03 eur, trov konania v sume 108,50 eur a trov právneho zastúpenia v sume 178,28 eur. 
Zmluvná pokuta bola započítaná s preplatkami za rok 2012 a voči správcovi vyrovnaná. 
Škodový prípad je v štádiu šetrenia.  
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2. Informácia  o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 1. 1 
2013 do 31. 12. 2013 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 a zariadení hl. 
mesta SR Bratislavy Vám predkladáme informáciu o riešených škodách a záveroch k nim 
prijatých za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.  
Nakoľko niektoré organizácie nahlásili aj havárie, uvádzame ich takisto v tomto materiáli. 
 
 
 
1 V OBDOBÍ ROKU 2013 NEVZNIKLI ŽIADNE ŠKODY V TÝCHT O 

ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH : 
 
Rozpočtové organizácie: 

 
1.1 Centrá voľného času (CVČ): 

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

1.2 Základné umelecké školy (ZUŠ):  
- ZUŠ Exnárova 6; 
- ZUŠ Istrijská 22; 
- ZUŠ Júliusa Kowalského, Jesenského 6 ; 
- ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3; 
- ZUŠ Podjavorinskej 9; 
- ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5; 
- ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11; 
- ZUŠ Vrbenského 1. 
 
 

1.3 Zariadenie sociálnej pomoci: 
 

RETEST, resocializačné stredisko, Ľadová 11 
 

1.4 Zariadenia pre seniorov v Bratislave: 
 

- Dom tretieho veku, Polereckého 2 
- Domov seniorov Archa, Rozvodná 25; 
- Gérium, Pri trati 47; 
- Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58; 
- Domov jesene života, Hanulova 7/a; 
- Domov pri kríži, Pri kríži 26 
- Domov seniorov Lamač, Na barine 5 
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1.5 Príspevkové organizácie: 
 

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

 
 
 
 

2 V OBDOBÍ ROKU 2013 BOLI RIEŠENÉ ŠKODY V TÝCHTO ROZP OČTO- VÝCH 
A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH  

 
 

2.1 Centrum voľného času Gessayova 6 
 
Škoda vo výške 60,00 € - pokuta z Daňového úradu Bratislava V 
Pokuta za oneskorené predloženie prehľadu za II. Štvrťrok 2008 (zmeškanie o 1 deň) 
Zaúčtované na ťarchu organizácie. 
 
 

2.2 Centrum voľného času, Kulíškova 6 
 
Škoda vo výške 60,00 € - pokuta za nedodržanie zákonnej lehoty na predloženie 
daňového prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch za zdaňovacie obdobie I. 
štvrťrok 2010 
Riešené škodovou  komisiou. Zodpovedná osoba  výšku škody uznala a uhradila škody do 
pokladne organizácie 28. 10. 2013. 

 
 
 

2.3 Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15 
 
2.3.1 5.000,00 € - zatekanie strechy (havária) 

Po návrate zo  zimných prázdnin zistili  škodu na budove školy tým, že zatekala strecha.  
Riešené opravou strechy, financie boli poskytnuté zriaďovateľom. 
 

2.3.2 830,00 € - únik vody vo vykurovacom systéme (havária) 
Riešené opravou, financie boli poskytnuté zriaďovateľom. 
 

 
 
 
 
2.4 Základná umelecká škola Daliborovo nám. 2 
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2.4.1 Havária zábradlia na spoločných terasách a rampách v objekte elokovaného 
pracoviska ZUŠ Gessayova 8 a CVČ Gessayova 6 v Bratislave – cenová kalkulácia 
na dodávku práv a materiálu 21.627,32 € 
Úpravou rozpočtu v novembri 2013 bolo zastupiteľstvom odsúhlasených 21.000,00 € 
pre ZUŠ Daliborovo nám. 2 
  

2.4.2 Poškodenie strešného plášťa (zatekanie do školských priestorov, padajúce 
omietkové povrchy, praskajúce murivo, vhlnutie muriva vo vnútri budovy) 
ZUŠ požiadala o riešenie v rozpočte roku 2014 
 
 
 

2.5 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2 
 

Škoda 4.542,40 € krádež vlámaním dňa 29. 5. 2013  
Bolo odcudzené: - projektor EPSON, notebook ACER + software, notebook HP Pro Book 
4330 so softvérom a antivírusovým programom NOD, fotoaparát Minolta, priečna flauta 
AMATI, bezdrôtový mikrofón 
Vlámanie bolo nahlásené na polícii. 
Škodová komisia 3. 9. 2013 konštatovala, že uznesením Okresného riaditeľstva policajného 
zboru bolo prerušené trestné stíhanie voči určitej osobe, ktoré spáchal neznámy páchateľ. 
Pri vzniku škody bolo konšatované, že nevznikla z nedbanlivosti zo strany zamestnancov 
ani zo strany zamestnávateľa a z uvedeného dôvodu nemožno škodu od nich uplatňovať. 
Z uvedeného dôvodu navrhla škodová komisia odpísať výšku škody na ťarchu organizácie. 
 
 
 

2.6 Základná umelecká škola Hálkova 56 
 
Škoda 3.321,49 € krádež vlámaním  
Bol odcudzený dlhodobý drobný hmotný majetok v hodnote 3.189,49 € : kamera digitálna, 
púzdro na kameru, karty SD, notebook ASUS, taška na totebook, PC software, NTB 
Lenovo Idea Pad, Taška na ntb Prestigo, NTB ASUS TYP X 75, NTB Lenovo G-780. 
Ďalej boli odcudzené stravné lístky v počte 44 ks, á 3,00 Eur, celkom vo výške 132,00 Eur. 
 
 
 

2.7 Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
 
2.7.1 Škoda 120,00 € - neoprávnene prijatá suma od objednávateľa pohrebu 

pracovníkom Tiborom Rigom na cintoríne v Rači 
Rozhodnutie škodovej komisie – prostredníctvom dvoch zrážok zo mzdy  pracovník 
vráti sumu 120,00 Euro objednávateľovi pohrebu  

 
2.7.2 Škoda 350,00 € - zámena rakiev  

Objednávateľka pohrebu vybavovala obrad s viacerými pracovníkmi na viac krát 
a nevedela sa rozhodnúť, akú rakvu vybrať. Napokon svoju pôvodnú objednávku 
zmenila, pričom suma za inú rakvu nebola vo vyúčtovaní pohrebu zohľadnená. 
Šetrením bola zistená rôznamiera zavinenia pracovníčok najmä tým, že jedna druhú 
neinformovala, prípadne dôsledne neskontrolovali konečnú verziu objednávky. Škodová 
komisia, keďže traja pracovníci svoju mieru zavinenia priznali rozhodla o podiele viny 
a náhrady škody tak, že pracovníci uhradia celkom 350,00 € podľa miery zavinenia. 
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2.7.3 Škoda 1.300,00 € - odškodné za nemajetkovú ujmu 

Škodová komisia navrhla zosobniť plnú výšku škody trom pracovníkom krematória. 
Zároveň navrhla vypracovať vnútornú smernicu a pravidelné školenia pracovníkov  
 
 
 

2.8 Múzeum mesta Bratislavy 
 

Škoda 100,00 € - poškodenie lampy v areáli hradu na Devíne spoločnosťou ABBY ART 
s. r. o., s ktorou malo Múzeum mesta Bratislavy uzatvorenú zmluvu. 
Škodová komisia odporučila uplatniť voči firme náhradu škody vo výške 100,00€.  Uvedená 
firma škodu uznala a v plnej výške ju uhradila 7. 10. 2013 na účet organizácie Múzeum 
mesta Bratislavy. 
 
 
 

2.9 Mestské lesy v Bratislave 
 
Škoda 22,30 Eur – úrok z omeškania za neuhradenie dane z motorových vozidiel 
v stanovenom termíne za I. štvrťrok 2012 
Škodová komisia zistila, že zodpovedná pracovníčka bola v danom čase práceneschopná 
a tak rozhodla o zaúčtovaní sankcie do nákladov organizácie.  

 
 
 

2.10 Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy 
 

Škoda 2.700,00 € - poškodenie podhľadu vstupu zásobovacieho vchodu Zimného 
štadiónu Ondreja Nepelu 
Pri vývoze odpadu v novembri 2012 motorovým vozidlom spoločnosti OLO, a. s. bol 
poškodený stropný podhľad podchodu budovy. 2.641,50 € bolo uhradených Poisťovňou 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Zostávajúcu sumu 58,50 € vymáha STRAZ od 
spoločnosti OLO, a. s. 


