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I. Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 01.01.2018 do 

31.12.2018 na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26.09.1996 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 01.01.2018 do 31.12.2018. 

 

1 V roku 2018 bol v škodovej komisii Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy riešený nasledovný prípad: 

 

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.  

          

Vo veci bolo podané dňa 21.04.2016 na OO PZ BA Petržalka ústne oznámenie 

o priestupku proti majetku v zmysle § 50 ods. 1 ZoP, ktoré bolo uložené záznamom, 

nakoľko sa v zákonnej lehote nepodarilo zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že priestupok 

spáchala konkrétna osoba. Vznik škodovej udalosti bol oznámený poisťovni dňa 

25.05.2016. Zo strany poisťovne bolo hlavnému mestu poukázané poistné plnenie vo 

výške 258,85 Eur, škoda bola znížená o sumu 33,19 Eur, ktorá predstavuje zmluvne 

dohodnutú spoluúčasť hlavného mesta; DPH vo výške 58,41 Eur znáša hlavné mesto 

z dôvodu prenesenej daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. 

 

Škodová komisia dospela k záveru, že zo strany zamestnancov ubytovne nedošlo 

k žiadnemu pracovno - právnemu pochybeniu, nedošlo k zisteniu páchateľa a poisťovňou 

bolo poskytnuté poistné plnenie podľa poistnej zmluvy, preto škodová komisia navrhla 

odpísať sumu 33,19 Eur - spoluúčasť hlavného mesta, do nákladov podľa § 6 ods. 1   

písm. c) Štatútu škodovej komisie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

          

 

2 Zariadenia začlenené v organizačnej štruktúre magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

 

2.1 Zariadenia, v ktorých nevznikla žiadna škoda v roku 2018: 

 

- 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 01.01.2018 do 

31.12.2018 v organizáciách zriadených mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 357/1996 časť B bod 2 zo dňa 26.09.1996 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 01.01.2018 do 31.12.2018. 

 

1 V roku 2018 nevznikli žiadne škody v týchto rozpočtových a príspevkových  

organizáciách a zariadeniach: 

 

Rozpočtové organizácie: 

1.1 Centrá voľného času (CVČ): 

- CVČ Kulíškova č. 6 

- CVČ Gessayova č. 6 

- CVČ Hlinická č. 3 

- CVČ Pekníkova č. 2 

- CVČ Štefánikova č. 35            

 

1.2 Základné umelecké školy (ZUŠ): 

- ZUŠ Vrbenského č. 1 

- ZUŠ Františka Oswalda, Daliborovo námestie č. 2 

       - ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova č. 2 

       - ZUŠ Hálkova č. 54 

- ZUŠ Istrijská č. 22 

- ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská č. 3 

- ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova č. 5 

- ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská č. 11 

- ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská č. 20 

 

1.3 Zariadenia pre seniorov: 

- Dom tretieho veku, Polereckého č. 2 

- Domov seniorov ARCHA, Rozvodná č. 25 

- Gérium, Pri trati č. 47 

- Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta č. 58 

- Domov jesene života, Hanulova č. 7/a 

- Domov seniorov Lamač, Na barine č. 5 

- Domov pri kríži, Pri kríži č. 26 

 

1.4  RETEST, resocializačné stredisko 
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Príspevkové organizácie: 

- Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Židovská č. 1 

- Galéria mesta Bratislavy, Františkánske námestie č. 11 

- Mestská knižnica v Bratislave, Klariská č. 16 

- Mestský ústav ochrany pamiatok, Uršulínska č. 9 

- Generálny investor Bratislavy, Záporožská č. 5 

 

 

2 V roku 2018 boli riešené škody v týchto rozpočtových a príspevkových organizáciách, 

zariadeniach: 

 

2.1 ZUŠ, Exnárova č. 6 

Škoda vo výške 787,70 Eur - spôsobená prasknutím ventilu na radiátore 

 

Dňa 10.01.2018 praskol v triede v budove na Exnárovej č. 6 ventil na radiátore, následne 

bol čiernou vodou znehodnotený koberec, nábytok (vyradené z inventára organizácie), 

podlaha a steny. Škoda bola vyčíslená na 787,70 Eur (výmena ventila, nákup nového 

nábytku a koberca, podlaha bola nanovo potretá, stena vymaľovaná). 

 

Táto škodová udalosť bola zapríčinená havarijným stavom vykurovacieho systému, 

nebola zavinená žiadnou osobou, z tohoto dôvodu bola zúčtovaná do nákladov 

organizácie. 

 

 

2.2 ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska č. 15 

2.2.1    Škoda vo výške 16,40 Eur - úrok z omeškania 

 

Rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 19.09.2018 bol vyrubený úrok 

z omeškania vo výške 16,40 Eur za neodvedenie vybraných preddavkov na daň 

z príjmov zo závislej činnosti za mesiac marec 2014 za zdaňovacie obdobie 2014 

v ustanovenej lehote a výške.  

 

Úrok z omeškania vo výške 16,40 Eur bol zaúčtovaný do nákladov organizácie. 

     

2.2.2    Škoda vo výške 40,40 Eur - úrok z omeškania 

 

Rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 26.09.2018 bol vyrubený úrok 

z omeškania vo výške 40,40 Eur za neodvedenie vybraných preddavkov na daň 

z príjmov zo závislej činnosti za mesiac november 2015 za zdaňovacie obdobie 

2015 v ustanovenej lehote a výške.  

 

Úrok z omeškania vo výške 40,40 Eur bol zaúčtovaný do nákladov organizácie. 

 

2.2.3    Škoda vo výške 5,30 Eur - úrok z omeškania 

 

Rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 26.09.2018 bol vyrubený úrok 

z omeškania vo výške 5,30 Eur za neodvedenie vybraných preddavkov na daň 
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z príjmov zo závislej činnosti za mesiac marec 2015 za zdaňovacie obdobie 2015 

v ustanovenej lehote a výške.  

 

Úrok z omeškania vo výške 5,30 Eur bol zaúčtovaný do nákladov organizácie. 

 

2.2.4    Škoda vo výške 30,00 Eur - pokuta 

 

Rozhodnutím Daňového úradu Bratislava zo dňa 27.09.2018 bola vyrubená 

pokuta vo výške 30,00 Eur za nepodanie hlásenia k dani z príjmov zo závislej 

činnosti za zdaňovacie obdobie 2017 v lehote do 30.04.2018.  

 

Pokuta vo výške 30,00 Eur bola zaúčtovaná do nákladov organizácie. 

 

 

2.3 ZUŠ Radlinského č. 53 

2.3.1    Vo  februári praskol ventil na kúrení v priestoroch skladu s výtvarným materiálom. 

Bola zatečená skriňa s papiermi, ktoré boli znehodnotené. Rámy s výtvarnými 

prácami boli dané na pomalé dlhodobé vysušenie. Opravu a odstránenie vadných 

dielov rozvodu kúrenia riešil správca objektu.  

  

 Zničené zásoby výtvarného materiálu a časť zničeného archívu boli odpísané. 

Náhrada materiálu uskutočnená nebola. 

 

2.3.2  Dňa 06.06.2018 bolo v dôsledku prívalových dažďov zaplavené 1 podzemné 

podlažie v budove školy, voda zaplavila suterén. Boli zaplavené odborné učebne 

vybavené dreveným pracovným nábytkom, sochárskymi stojanmi, drevenými 

regálmi, elektrickou vypaľovacou pecou, elektrickými hrnčiarskymi kruhmi 

a elektrickým hnietičom hliny. Taktiež boli zaplavené dva priľahlé sklady 

s výtvarným materiálom, učebnými pomôckami, výstavnými panelmi, 

elektrospotrebičmi, hygienickým materiálom, školský archív žiackych prác, 

kotolňa s údržbárskym, záhradným  náradím a elektroprístrojmi, umyvárky s WC 

priestormi a výlevkou zapojené na elektrické prečerpávadlá, vestibul so 

schodiskom.  

 

Nenávratne boli zničené: výstavné panely, drevené obrazové rámy, práce žiakov, 

výtvarný materiál, drevená skrinka. Poškodené boli niektoré elektroprístroje, 

predlžovacie káble a elektrospotrebiče - návrh na odpis, vyradenie. Steny po 

zamočení boli čiastočne vysušené. Následne opadávala farba a miestami aj 

omietka. Opravy neboli vykonané. 

 

Preventívne bolo zakúpené ponorné čerpadlo - 191,14 Eur, vysoká gumová obuv 

pre zamestnancov - 121,32 Eur, nový výtvarný materiál - 851,67 Eur,  hlina a 

glazúry - 697,84 Eur. Z 13 poškodených dverí boli jedny vymenené. 

 

2.3.3   Dňa 10.12.2018 bolo zistené zaplavenie prvého podzemného podlažia v budove 

školy a roztrhnuté potrubie rozvodu teplej vody. Z objektu bol vynesený ľahší 

zatopený drevený nábytok, elektrospotrebiče, predlžovacie šnúry, výtvarný 

materiál. Mnohé materiály a veľká časť školského archívu bola dlhodobejšie pod 
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vodou a zostala naďalej v zamoknutých skriniach. Veľké elektroprístroje - pec, 

hnietič hliny, hrnčiarske kruhy boli zaplavené, nie je momentálne možné zistiť ich 

stav poškodenia. Väčší drevený nábytok má poškodené dolné časti, je nasiaknutý 

vodou. Kovový rúrkový nábytok je nasiaknutý vodou a koroduje. Zničený 

hnuteľný nábytok a znehodnotené zásoby školského výtvarného materiálu boli 

zlikvidované, odpísané. 

 

Keďže voda a teplo spôsobili vysokú vlhkosť v celej budove, organizácia má 

problémy s niektorými zásuvkami v stenách. Musela byť zrušená výučba nielen 

v zaplavenom podzemnom podlaží, ale aj na poschodí v počítačovej učebni 

nakoľko sústavne vypadávali ističe.  

 

Poškodené boli elektroprístroje, predlžovacie káble a elektrospotrebiče, hnuteľný 

majetok, výstavné panely, drevené obrazové rámy, práce žiakov, výtvarný 

materiál. Poškodených bolo 13 dverí. Je tu vysoká suma za zbytočne odtečenú 

vodu, zvýšená spotreba elektrickej energie spôsobená odčerpávaním vody 

a odstraňovaním následkov havárie. 

 

Poistná udalosť bola oznámená poisťovni a je v štádiu riešenia. 

 

 

2.4 Mestské lesy v Bratislave 

Škoda vo výške 400,00 Eur - vandalizmom zničená umelecká drevená dvoj-lavička 

 

V lesoparku bola vandalizmom zničená umelecká drevená dvoj-lavička v obstarávacej 

hodnote 400,00 Eur.  

 

Zničená lavička bola vyradená z evidencie drobného majetku. 

 

 

2.5 Múzeum mesta Bratislavy 

Škoda vo výške 1.500,00 Eur - pokuta 

         

                Dňa 12.07.2018 obdržala organizácia od Inšpektorátu práce Bratislava rozhodnutie 

o uložení pokuty vo výške 1.500,00 Eur za porušenie pracovno-právnych predpisov.   

 

 So zodpovednou zamestnankyňou bola uzavretá „dohoda o uznaní záväzku na náhradu 

škody“, v ktorej sa zaviazala pokutu uhradiť. 
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2.6 Zoologická záhrada Bratislava 

2.6.1 Škoda vo výške 224,00 Eur - úrok z omeškania 

 

Rozhodnutím Daňového úradu Bratislava bol vyrubený úrok z omeškania vo 

výške 224,00 Eur.  

 

Úrok z omeškania vo výške 224,00 Eur bol zaúčtovaný ako škoda organizácie, 

nakoľko pracovníčka, ktorá škodu spôsobila, ukončila pracovný pomer v tejto 

organizácii a škoda nebola spôsobená úmyselne. 

 

2.6.2 Škoda vo výške 2.028,00 Eur - živelná udalosť 

 

             Škoda vznikla pri búrke pádom stromu na oplotenie. Zo strany poisťovne bolo 

zaslané poistné plnenie bolo vo výške 1.190,00 Eur, zvyšná časť škody vo výške 

838,00 Eur bola zaúčtovaná do nákladov organizácie. 

 

 

2.7 Bratislavská organizácia cestovná ruchu - Bratislava  Tourist Board 

Škoda vo výške 853,98 Eur - dopravná nehoda 

 

Pri dopravnej nehode, ktorá sa stala dňa 03.05.2018 vznikla škoda vo výške 853,98 Eur. 

Zo strany poisťovne bolo zaslané poistné plnenie vo výške 711,65 Eur, spoluúčasť bola 

nulová, nakoľko škodovú udalosť nespôsobila táto organizácia, DPH vo výške         

142,33 Eur bola zaúčtovaná do nákladov organizácie. 

 

 

2.8 STARZ 

2.8.1  Škoda vo výške 209,27 Eur - poškodenie závlahového systému v AZ Zlaté 

piesky 

 

Organizácia si uplatnila voči organizátorovi hudobného festivalu náhradu škody 

za opravu závlahového systému v celkovej výške 209,27 Eur, ku ktorej prišlo pri 

usporiadaní festivalu.  

 

Organizátor podujatia poškodenie v plnom rozsahu uznal a náhradu škody 

zaplatil. 

 

2.8.2  Škoda vo výške 233,63 Eur - poškodenie závlahového systému v AZ Zlaté 

piesky 

 

Organizácia si uplatnila voči organizátorovi hudobného festivalu náhradu škody 

za opravu závlahového systému v celkovej výške 233,63 Eur, ku ktorej prišlo pri 

usporiadaní festivalu.  

 

Organizátor podujatia poškodenia v plnom rozsahu uznal a náhradu škody 

zaplatil. 
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2.8.3  Škoda vo výške 630,00 Eur - odcudzené pružinové hojdačky na Letnom 

kúpalisku Rača 

 

Dňa 09.06.2017 v čase približne do 14.00 hod. neznámy páchateľ odcudzil 2 ks 

pružinových hojdačiek pre deti v tvare „zvieraťa“ oslíka modrej farby a tuleňa 

oranžovej farby ich odmontovaním z kovového podstavca na Letnom kúpalisku 

Rača, Knižkova dolina v Bratislave, čím organizácii vznikla škoda vo výške 

630,00 Eur.  

 

Škoda vo výške 630,00 Eur bola uplatnená v poisťovni. Poistné plnenie bolo 

v plnej výške poukázané poisťovňou dňa 07.11.2018. 

 

2.8.4  Škoda vo výške 486,80 Eur - odcudzená bezpečnostná kamera v AZ Zlaté    

piesky 

 

V čase od 22:00 hod. dňa 19.09.2017 do 08:00 hod. dňa 20.09.2017 neznámy 

páchateľ nezisteným spôsobom odcudzil 1 ks bezpečnostnej kamery zo stĺpu 

budovy toaliet v Areáli zdravia Zlaté piesky, čím organizácii vznikla škoda vo 

výške 486,80 Eur.  

 

Škoda vo výške 486,80 Eur bola uplatnená v poisťovni. Poistné plnenie bolo 

v plnej výške poukázané poisťovňou dňa 07.11.2018. 

 

2.8.5  Škoda vo výške 18.755,47 Eur - zatečený rozvádzač pre vzduchotechniku 

v strojovni Zimného štadióna Ondreja Nepelu 

 

Dňa 08.01.2017 o 21.54 hod. elektronicky požiarny systém zaregistroval poplach 

- poruchu v objekte tréningových hál na 1. podzemnom podlaží v podzemnej 

garáži, kde z radiátora v miestnosti prúdom vytekala voda. Tlak vody vyrazil 

krúžok na uzatváracej skrutke, dôsledkom čoho bol v strojovni pre 

vzduchotechniku garáže na 2. podzemnom podlaží v podzemnej garáži zatečený 

rozvádzač DTGB. Prúdom tečúca voda pretiekla cez káblové prechodky do 

rozvádzača, kde spôsobila zatečenie silových aj slaboprúdových prvkov 

vzduchotechniky garáže 2. podzemného podlažia ako aj ústredne detekcie 

zvýšenej koncentrácie plynov. Prvky rozvádzača boli v čase zatečenia pod 

elektrickým napätím, čo spôsobilo skraty a následne znefunkčnenie 

a znehodnotenie prvkov v rozvádzači pre vzduchotechniku.  

 

Škoda v celkovej výške 18.755,47 Eur bola uplatnená v poisťovni. Poistné plnenie 

vo výške 18.722,47 Eur bolo poukázané poisťovňou dňa 12.11.2018. Vzhľadom 

na to, že nebolo zistené zavinenie zamestnancov zimného štadióna, spoluúčasť vo 

výške 33,00 Eur bola zaúčtovaná do nákladov organizácie. 

 

2.8.6   Škoda vo výške 660,00 Eur - pokuta  

 

Daňový úrad Bratislava rozhodnutím zo dňa 24.07.2018 udelil organizácii pokutu 

vo výške 660,00 Eur z dôvodu nezaevidovania tržby a nepredloženia 

pokladničného dokladu z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) za 2 x 
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vstupné dospelí v celkovej sume 8,00 Eur v Areáli zdravia Zlaté piesky 

zamestnancom daňového úradu pri kontrole dňa 21.07.2018. 

 

Organizácia používa vstupenkový systém cez turnikety, aby sa zákazník dostal do 

spoplatnenej časti areálu. Systém vygeneruje vstupenku na turniket a zároveň 

vygeneruje a zaeviduje súčasne pokladničný doklad v ERP. Systém neumožňuje 

vygenerovať vstupenku na turniket bez vygenerovania pokladničného dokladu 

v ERP. Na základe uvedených skutočností bolo dňa 14.08.2018 podané odvolanie 

voči rozhodnutiu daňového úradu. Aj keď organizácia preukázala príslušným 

záznamom z registračnej pokladne, že kontrolovaná tržba zo vstupného bola 

v tržbách registračnej pokladne zaúčtovaná, Finančné riaditeľstvo SR odvolanie 

organizácii zamietlo, nakoľko pri odvolaní bol predložený pokladničný doklad 

z registračnej pokladne s časom vydania 21.07.2018 o 11:03:02 hod. a podľa 

vyjadrenia zamestnancov správcu dane mal byť čas na pokladničnom doklade 

11:02 hod. Zároveň ďalší dôvod zamietnutia odvolania bolo opakované porušenie 

zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 

Vzhľadom na to, že pracovník pokladne, ktorý nevydal vstupenku, aj keď bola 

zaúčtovaná v príjmoch v registračnej pokladni, bol prijatý na dobu určitú počas 

letnej sezóny a v organizácii už nepracuje, sankcia v plnom rozsahu vo výške 

660,00 Eur bola zúčtovaná do nákladov organizácie. 

 

2.8.7   Škoda vo  výške 412,90 Eur - úrok z omeškania  

 

Daňový úrad Bratislava rozhodnutím zo dňa 11.09.2018 vyrubil organizácií úrok 

z omeškania vo výške 412,90 Eur za neodvedenie preddavku na daň z príjmov zo 

závislej činnosti za kalendárny mesiac máj 2013, ku ktorému prišlo z dôvodu 

vážnych zdravotných problémov pracovníčky mzdovej a personálnej učtárne 

a z nedostatku finančných prostriedkov na bežnom účte pri prevode a úhrade 

poistného a preddavkov na daň, z dôvodu zlej platobnej disciplíny odberateľov.  

 

Nakoľko úrok z omeškania vznikol z vyššie uvedených dôvodov, bol v plnom 

rozsahu - t. j. vo výške 412,90 Eur zúčtovaný do nákladov organizácie. 

 

2.8.8   Škoda vo výške 956,40 Eur - zničené dvere na Zimnom štadióne O. Nepelu  

 

Organizácia si uplatnila voči organizátorovi muzikálu náhradu za zničené dvere 

na sociálnych zariadeniach pre ženy. 

 

Organizátor podujatia poškodenie v plnom rozsahu uznal a náhradu škody 

zaplatil. 

 

2.8.9   Škoda vo výške 157,12 Eur - poškodené splachovacie tlačidlo a strata 2 ks 

parkovacích kariet  

 

Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia náhradu za poškodené 

splachovacie tlačidlo na sociálnych zariadeniach pre mužov a stratu 2 kusov 

parkovacích kariet, ku ktorým došlo pri usporiadaní eventu.  
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Organizátor podujatia poškodenia v plnom rozsahu uznal a náhradu škody 

zaplatil. 

 

2.8.10 Škoda vo výške 2.099,71 Eur - poškodenie flexihadice na vodu na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu 

 

Dňa 28.06.2017 o cca 21:15 hod. došlo na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu 

z neznámych dôvodov k poškodeniu flexihadice na vodu, čím došlo k poruche 

záložného zdroja APC aku pac RBC-7, detektoru plynu a zatečeniu maľoviek 

stien. Náklady na odstránenie škody predstavovali sumu 2.099,71 Eur.  

 

Škoda v celkovej výške 2.099,71 Eur bola uplatnená v poisťovni. Poistné plnenie 

vo výške 2.066,71 Eur bolo poukázané poisťovňou dňa 10.12.2018. Vzhľadom na 

to, že nebolo zistené zavinenie zamestnancov zimného štadióna, spoluúčasť vo 

výške  33,00 Eur bola zaúčtovaná do nákladov organizácie. 

 

2.8.11 Škoda vo výške 4.145,30 Eur - vytopenie Sauny Neptún na Plavárni Pasienky 

 

Dňa 06.06.2018 došlo v dôsledku poruchy kanalizácie k vytopeniu Sauny Neptún, 

ktorá sa nachádza v suteréne Plavárne Pasienky. Náklady na odstránenie škody 

predstavovali sumu 4.145,30 Eur.  

 

Škoda v celkovej výške 4.145,30 Eur bola uplatnená v poisťovni. Poistné plnenie 

vo výške 2.145,30 Eur bolo poukázané poisťovňou dňa 14.12.2018. Vzhľadom na 

to, že nebolo zistené cudzie zavinenie, spoluúčasť vo výške 2.000,00 Eur bola 

zaúčtovaná do nákladov organizácie. 

 

 

2.9 Mestská polícia Hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Dátum 

vzniku 

Typ škody Výška 

spôsobenej 

škody 

 

Dátum 

zasadnutia 

ŠK 

Spôsob riešenia škody 

Zosobnené PPL - 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplat. 

škody u 

páchateľa 

19.01.2018 

 

 

Zavinená 

škodová 

udalosť so 

služobným 

motorovým 

vozidlom 

564,44 13.02.2018 

04.04.2018 

165,97 398,47 0,00 0,00 

 

január 

2018 

 

 

 

 

 

 

Nadspotreba 

PHM 

773,09 04.04.2018 0,00 0,00 773,09 0,00 

  

02.02.2018 

 

Zavinená 

škodová 

udalosť so 

903,54 04.04.2018 165,97 737,57 0,00 0,00 
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služobným 

motorovým 

vozidlom 

 

 

 

február 

2018 

Nadspotreba 

PHM 

1 076,98 04.04.2018 0,00 0,00 1 076,98 0,00 

07.03.2018 

 

 

 

Nezavinená 

škodová 

udalosť so 

služobným 

motorovým 

vozidlom 

507,55 14.06.2018 0,00 341,58 165,97 0,00 

20.03.2018 

 

 

 

Zavinené 

poškodenie 

služobného 

motorového 

vozidla 

301,25 14.06.2018 165,97 135,28 0,00 0,00 

24.03.2018 

 

 

 

Nezavinené 

poškodenie 

pravého 

spätného 

zrkadla 

358,85 14.06.2018 0,00 192,88 165,97 0,00 

28.03.2018 

 

 

 

Zavinená 

škodová 

udalosť so 

služobným 

motorovým 

vozidlom 

 

 

 

720,47 14.06.2018 

26.09.2018 

165,97 554,50 0,00 0,00 

marec 

2018 

Nadspotreba 

PHM 

916,47 14.06.2018 0,00 0,00 916,47 0,00 

10.04.2018 

 

 

 

Nezavinená 

škodová 

udalosť so 

služobným 

motorovým 

vozidlom 

 

 

 

714,34 14.06.2018 0,00 548,37 0,00 165,97 

z PZP 

škodcu 

27.04.2018 

 

 

 

Nezavinená 

škodová 

udalosť so 

služobným 

motorovým 

vozidlom 

 

1 393,04 26.09.2018 0,00 1 227,07 0,00 165,97 

z PZP 

škodcu 

apríl 2018 Nadspotreba 

PHM 

563,74 14.06.2018 0,00 0,00 563,74 0,00 

05.05.2018 Zavinená 

škodová 

222,12 26.09.2018 

05.12.2018 

165,97 56,15 0,00 0,00 
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udalosť so 

služobným 

motorovým 

vozidlom 

15.05.2018 

 

 

 

Nezavinená 

dopravná 

nehoda so 

služobným 

motorovým 

vozidlom 

 

 

 

Totálna 

škoda 

3 737,74 

14.06.2018 

26.09.2018 

0,00 2 591,77 980,00 

predajné 

zvyšky 

165,97 

z PZP 

škodcu 

25.05.2018 

 

 

 

Nezavinené 

poškodenie  

služobného 

motorového 

vozidla – 

pravé predné 

dvere, pravý 

predný blatník 

1 294,66 26.09.2018 0,00 1 128,69 0,00 165,97 

uhradila 

poisťovňa 

máj 2018 Nadspotreba 

PHM 

670,78 14.06.2018 0,00 0,00 670,78 0,00 

18.06.2018 Zavinená 

škodová 

udalosť so 

služobným 

motorovým 

vozidlom 

308,84 26.09.2018 0,00 142,87 0,00 165,97 

vymáhať 

od škodcu 

jún 2018 Nadspotreba 

PHM 

 

937,31 26.09.2018 0,00 0,00 937,31 0,00 

02.07.2018 Zavinená 

škodová 

udalosť so 

služobným 

motorovým 

vozidlom 

786,65 26.09.2018 165,97 620,68 0,00 0,00 

14.07.2018 Zavinená 

škodová 

udalosť so 

služobným 

motorovým 

vozidlom 

671,41 26.09.2018 

05.12.2018 

165,97 505,44 0,00 0,00 

júl 2018 Nadspotreba 

PHM 

751,20 26.09.2018 0,00 0,00 751,20 0,00 

august 

2018 

 

 

 

 

 

 

Nadspotreba 

PHM 

997,74 26.09.2018 0,00 0,00 997,74 0,00 

september            

2018 

Nadspotreba 

PHM 

 

839,54 05.12.2018 0,00 0,00 839,54 0,00 
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17.10.2018 Zavinená 

škodová 

udalosť so 

služobným 

motorovým 

vozidlom 

982,96  165,97 816,99 0,00 0,00 

október            

2018 

Nadspotreba 

PHM 

 

1 104,31 05.12.2018 0,00 0,00 1 104,31 0,00 

november            

2018 

Nadspotreba 

PHM 

 

1 088,99  0,00 0,00 1 088,99 0,00 

december            

2018 

Nadspotreba 

PHM 

 

1 228,38  0,00 0,00 1 228,38 0,00 

05.02.2018 

 

Strata tabletu 

 

 

 

144,90 13.02.2018 144,90    

12.01.2018 Odcudzenie 

IMB č. 069 

 

 

59,74 13.02.2018    59,74 

06.04.2018 Zastavenie 

exekučných 

konaní za 

pokuty 

nezaplatené na 

mieste, pokuty 

za psa 

a pokuty 

v správnom 

konaní 

 

630,63 14.06.2018   630,63  

16.05.2018 Zničenie IMB 

č. 025 

243,95 14.06.2018    243,95 

03.02.2018 Odcudzenie 

IMB č. 019 

243,95 14.06.2018   243,95  

24.04.2018 Odcudzenie 

IMB č. 428 

250,00 14.06.2018   250,00  

13.09.2018 Poškodenie 

dopravnej 

značky P-

reservé 

 

129,84 26.09.2019 

05.12.2018 

   129,84 

05.09.2018 Poškodenie 

telefónu na 

operačnom 

pracovisku 

 

162,00 05.12.2018   162,00  

07.02.2018 Odcudzenie 

IMB č. 243 

261,80 05.12.2018   261,80  

14.08.2018 Odcudzenie 

IMB č. 251 

240,00 05.12.2018   240,00  

 SPOLU: 26 783,20  1 472,66 9 998,31 14 048,85 1 263,38  
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2.10  Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislava 

 

Číslo 

prípadu 

Výška 

škody 

Druh škody Prerokované 

 dňa 

Uzavreté 

dňa 

Predpísané 

k náhrade 

zamestnancom 

Na ťarchu 

organizácie 

1 213,96 

nesprávne 

vypočítaná výška 

vyplatenej mzdy 

28.02.2018 11.04.2018 213,96 

 

2 50,00 

odcudzenie 

firemného 

mobilného telefónu 

27.04.2018 27.04.2018 50,00 

 

3 

500,00 

reklamácia 

poskytnutých 

služieb, 

nezrealizované 

položky PS + 

citová ujma 

16.07.2018 16.07.2018 

2 x 50 = 100,00  

 
2 x 25 = 50,00  

 
2 x 25 = 50,00  

 
2 x 25 = 50,00  

 
2 x 25 = 50,00  

 
2 x 25 = 50,00  

 
2 x 25 = 50,00  

 
2 x 25 = 50,00  

 
2 x 25 = 50,00  

4 165,00 

poškodenie 

motorového 

vozidla 

07.08.2018 07.08.2018 3 x 55 = 165,00 

 

5 203,00 
poškodenie krycej 

dosky 07.08.2018 07.08.2018  

 

203,00 

6 165,00 
poškodenie 

motorového 

vozidla 

21.11.2018 21.11.2018 3 x 55 = 165,00 

 

Spolu: 1.296,96    1.093,96 203,00 

 

 


