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I. Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 01.01.2019 do 

31.12.2019 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 01.01.2019 do 31.12.2019. 

 

1 V roku 2019 boli v škodovej komisii Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy riešené nasledovné prípady: 

 

1.1 Škoda vo výške 508,86 Eur, spôsobená dopravnou nehodou 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 04.01.2019. V rámci dopravnej nehody bolo poškodené verejné osvetlenie, 

R056/023, padnuté svietidlo 1x SR 100/150W priechodové, poškodený základ. Odhadovaná výška 

škody, ktorá bola spôsobená touto dopravnou nehodou, bola vyčíslená prevádzkovateľom vereného 

osvetlenia, spoločnosťou Siemens Mobility, s.r.o. vo výške 508,86 Eur s DPH s rozpisom prác 

a jednotlivých položiek. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do 

poisťovne ako poistnú udalosť. 

 

1.2 Škoda vo výške 476,94 Eur, spôsobená dopravnou nehodou 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 04.01.2019. V rámci dopravnej nehody bolo poškodené verejné osvetlenie, stožiar 

č. P 010/043, padnuté svietidlá 2x SR 100/150W. Odhadovaná výška škody, ktorá bola spôsobená 

touto dopravnou nehodou, bola vyčíslená prevádzkovateľom vereného osvetlenia, spoločnosťou 

Siemens Mobility, s.r.o. vo výške 476,94 Eur s DPH s rozpisom prác a jednotlivých položiek. 

Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako poistnú 

udalosť. 

 

 

1.3 Škoda spôsobená dopravnou nehodou  

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 06.01.2019. Poškodené bolo dopravné značenie. Oddelenie správy komunikácií 

predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako poistnú udalosť.  
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1.4 Škoda spôsobená dopravnou nehodou 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 08.01.2019. Poškodené bolo stredové oplotenie. Oddelenie správy komunikácií 

predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako poistnú udalosť. 

 

1.5 Škoda spôsobená dopravnou nehodou 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 08.01.2019. Poškodená bola cestná svetelná signalizácia. Oddelenie správy 

komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako poistnú udalosť. 

 

1.6 Škoda spôsobená dopravnou nehodou 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 22.01.2019. Poškodené zvodidlá. Oddelenie správy komunikácií predmetnú 

škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako poistnú udalosť. 

 

1.7 Škoda vo výške 1330,10 Eur spôsobená dopravnou nehodou 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 03.02.2019. Poškodené bolo verejné osvetlenie, stĺp verejného osvetlenia č. 

N160/370. Odhadovaná výška škody, ktorá bola spôsobená touto dopravnou nehodou, bola 

vyčíslená prevádzkovateľom vereného osvetlenia, spoločnosťou Siemens Mobility, s.r.o. vo výške 

1330,10 Eur s DPH s rozpisom prác a jednotlivých položiek. Oddelenie správy komunikácií 

predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako poistnú udalosť. 

 

1.8 Škoda vo výške 980, 21 Eur spôsobená dopravnou nehodou 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 13.03.2019. Poškodené bolo verejné osvetlenie, stožiar č. F 061/002. Odhadovaná 

výška škody, ktorá bola spôsobená touto dopravnou nehodou, bola vyčíslená prevádzkovateľom 

vereného osvetlenia, spoločnosťou Siemens Mobility, s.r.o. vo výške 980,21 Eur s DPH s rozpisom 

prác a jednotlivých položiek. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo 

do poisťovne ako poistnú udalosť. 

 

1.9 Škoda spôsobená dopravnou nehodou 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 10.04.2019. Poškodené bolo dopravné značenie. Oddelenie správy komunikácií 

predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako poistnú udalosť.  
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1.10 Škoda spôsobená dopravnou nehodou 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 01.06.2019 Poškodené bolo zábradlie. Oddelenie správy komunikácií predmetnú 

škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako poistnú udalosť.  

 

1.11 Škoda spôsobená dopravnou nehodou 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 22.06.2019. Poškodené boli zvodidlá. Oddelenie správy komunikácií predmetnú 

škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako poistnú udalosť.  

 

1.12 Škoda spôsobená v dôsledku dopravnej nehody 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 13.07.2019. Poškodené bolo dopravné značenie. Oddelenie správy komunikácií 

predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako poistnú udalosť.  

 

1.13 Škoda vo výške 508,86 Eur spôsobená dopravnou nehodou 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 10.08.2019. Poškodené bolo dopravné značenie. Odhadovaná výška škody, ktorá 

bola spôsobená touto dopravnou nehodou, bola vyčíslená prevádzkovateľom vereného osvetlenia, 

spoločnosťou Siemens Mobility, s.r.o. vo výške 508,86 Eur s DPH s rozpisom prác a jednotlivých 

položiek. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako 

poistnú udalosť.  

 

1.14 Škoda spôsobená v dôsledku dopravnej nehody 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 07.10.2019. Poškodené bolo verejné osvetlenie. Oddelenie správy komunikácií 

predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako poistnú udalosť.  

 

1.15 Škoda vo výške 508, 86 Eur spôsobná dopravnou nehodou 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej nehody, 

ktorá sa stala dňa 04.12.2019. Poškodené bolo dopravné značenie. Odhadovaná výška škody, ktorá 

bola spôsobená touto dopravnou nehodou, bola vyčíslená prevádzkovateľom vereného osvetlenia, 

spoločnosťou Siemens Mobility, s.r.o. vo výške 508,86 Eur s DPH s rozpisom prác a jednotlivých 

položiek. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne ako 

poistnú udalosť. 

 

1.16 Škoda vo výške 222,31 Eur spôsobená nárazom auta 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu 

automobilom. K poškodeniu došlo dňa 28.10.2019.Oddelenie životného prostredia uplatnilo túto 
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škodu v rámci poistnej udalosti. Poisťovňa v rámci likvidácie tejto poistnej udalosti poukázala na 

účet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sumu vo výške 222,31 Eur. 

 

Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 20.12.2019 prerokovala škodové udalosti špecifikované 

pod bodmi 1.1 - 1.16 a prijala záver, že súhlasí s uplatnením nároku poistného plnenia Magistrátu  

hlavného mesta SR Bratislavy ako poistných udalostí v príslušných poisťovniach. 

 

1.17 Škoda vo výške 194 003,30 Eur uložená Úradom pre verejné obstarávanie 

 

Rozhodnutím sp. zn.: 14165-6000/2018-OD/4 zo dňa 22.3.2019 uložil Úrad pre verejné 

obstarávanie, odbor dohľadu Bratislava hlavnému mestu Slovenskej republike Bratislave (ďalej len 

„kontrolovaný“) pokutu v celkovej výške 194 003,30 Eur, nakoľko kontrolovaný porušil § 10 ods. 2 

a § 81 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, z dôvodu nepreukázania splnenia 

podmienok uvedených v § 81 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní pre oprávnené použitie 

postupu priameho rokovacieho konania podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom toto 

porušenie malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Hlavné mesto Slovenskej republiky 

Bratislava uhradilo predmetnú pokutu vo výške 194 003,30 Eur dňa 05.04.2019, pričom samotná 

pokuta nebola zo strany príslušného oddelenia predložená škodovej komisii na jej prerokovanie. 

Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 20.12.2019 sa zaoberala vyššie uvedeným rozhodnutím 

a nedošla k žiadnemu záveru. Zároveň škodová komisia prijala uznesenie, ktorým vyzve oddelenie 

verejného obstarávania, aby prešetrilo predmetnú škodovú udalosť postupom podľa Rozhodnutia 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa stanovuje postup na konanie o škodách 

v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy, vrátane všetkých okolností za ktorých škoda vznikla. 

Škodová udalosť je v štádiu riešenia. 

 

 

2 Zariadenia začlenené v organizačnej štruktúre magistrátu hlavného mesta SR 

Bratislavy: 

 

2.1 Zariadenia, v ktorých nevznikla žiadna škoda v roku 2019  

- Nízkoprahová denná služba pre deti a rodinu - FORTUNÁČIK 

- Nocľaháreň MEA CULPA 

- Krízové centrum Repuls 

- Archív mesta Bratislavy 

 

2.2     Zariadenia v ktorých  došlo v roku 2019 ku škode 

 

2.2.1 Škoda vo výške 87,60 Eur, ktorá vznikla úmyselným poškodením wc kombi 

v obytnej bunke č. 043 Ubytovne Kopčany dňa 15.11.2019 zo strany ubytovanej osoby. 

 

Vznik škodovej udalosti bol oznámený škodovej komisii, spolu so zápisom o škode. Škodu vo 

výške 87,60 Eur uhradila v plnej výške ubytovaná osoba na základe faktúry č. 2018407.  

 

II. Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 01.01.2019 do 

31.12.2019 v organizáciách zriadených mestským zastupiteľstvom hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 
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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 01.01.2019 do 31.12.2019. 

 

1 V roku 2019 nevznikli žiadne škody v týchto rozpočtových a príspevkových  

organizáciách a zariadeniach: 

 

Rozpočtové organizácie: 

1.1 Centrá voľného času (CVČ): 

- 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 seniorov Lamač, Na barine č. 5 

- Domov pri kríži, Pri kríži č. 26 

1.4  RETEST, resocializačné stredisko 

 

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 
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2 V roku 2019 boli riešené škody v týchto rozpočtových a príspevkových organizáciách, 

zariadeniach: 

 

2.1 Centrum voľného času, Kulíškova 6,  

Škoda v odhadovanej výške 2000,00 Eur - spôsobená vandalizmom 

 

Dňa 28.11.2019 neznámy páchateľ na budove Centra voľného času so sídlom Kulíškova 6, 

Bratislava poškodil vonkajšiu fasádu  a okná budovy ich popísaním a pomaľovaním, čím takto 

uvedeným skutkom spôsobil škodu Centru voľného času v predpokladanej výške 2000,00 Eur. Dňa 

29.11.2019 bolo podané trestné oznámenie na OR PZ v Bratislave II. Uznesením ČVS: ORP-

1898/RZ-B2-2019 zo dňa bolo začaté trestné stíhanie vo veci úmyselného prečinu Poškodzovania 

cudzej veci podľa § 246 ods. 1 Trestného zákona. Centrum voľného času v zmysle poistnej zmluvy 

uzatvorenej s poisťovňou Generali Poisťovňa, a.s. č. 2406797205 si uplatnilo poistnú udalosť. 

Listom zo dňa 04.12.2019 oznámila  Generali Poisťovňa, a.s. Centru voľného času Kulíškova, že 

škodová udalosť bola na základe oznámenia a doloženej dokumentácie dôkladne prešetrená a na 

základe zistených skutočností je ukončená bez poskytnutia poistného plnenia, nakoľko poškodenie 

fasády a skiel nápisom, či rytím nie je súčasťou poistného krytia v rámci poistnej zmluvy a nemôže 

tak poskytnúť za vzniknutú škodovú udalosť poistné plnenie. 
  

2.2 Zariadenie pre seniorov, Domov jesene života, Hanulova 7/A, Bratislava 

         2.2.1 Škoda v odhadovanej výške 600,00 Eur – spôsobená krádežou 

 

Dňa 23.11.2019 sa neznámy páchateľ vlámal do zariadenia opatrovateľskej služby Domov jesene 

života, odkiaľ odcudzil z jednej kancelárie mobilný telefón zn. Huawei P9 lithe, model PRA-LX1 

a z ďalšej kancelárie odcudzil finančnú hotovosť vo výške 575,50 Eur. Dňa 24.11.2019 bolo zo 

strany Zariadenia Domova jesene života podané trestné oznámenie na OR PZ Dúbravka, Bratislava 

42. V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie na neznámeho páchateľa. Zariadenie pre seniorov 

Domov jesene života listom zo dňa 27.11.2019 oznámilo spol. Kooperativa, a.s. vznik škodovej 

udalosti. 

 

2.3 Zoologická záhrada Bratislava 

         2.3.1Škoda vo výške 16,00 Eur – pokuta mýto 

 

Škodu spôsobil zamestnanec Zoologickej záhrady tým, že nesprávne zaobchádzal s palubnou 

jednotkou na mýto. Škodová komisia navrhla výšku škody zosobniť zamestnancovi a to do 15 dní 

od zasadnutia škodovej komisie. 

 

2.4 STARZ  

         2.4.1  Škoda vo výške 460,20 Eur – pokuty Daňového úradu Bratislava 

 

Dodávateľské faktúry spol. TRO-REAL s.r.o., STARFIT plus s.r.o. boli nesprávne vystavené 

v cenách s DPH. Po konzultácii s účtovnou audítorkou a upozornení dodávateľov na nesprávne 

vyčíslenie DPH faktúr a ich následnou konzultáciou s príslušnou správou daňového úradu boli 

faktúry zo strany vyššie uvedených spoločností opravené s tým, že daňovú povinnosť preniesli na 

organizáciu STARZ. Opravené faktúry boli organizácii STARZ doručené začiatkom roku 2019  

a po zaúčtovaní opravených faktúr do príslušných účtovných období vyplynula organizácii STARZ 
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povinnosť podať za predmetné obdobia dodatočné daňové priznania. Na základe uvedeného 

Daňový úrad Bratislava Rozhodnutím číslo: 100094400/2019 zo dňa 09.01.2019 za mesiac 

september 2018 vyrubil organizácií STARZ pokutu vo výške 72,60 Eur, Rozhodnutím číslo: 

100095133/2019 zo dňa 09.01.2019 za mesiac máj 2018 vyrubil organizácií STARZ pokutu vo 

výške 15,00 Eur, Rozhodnutím číslo: 100096745/2019 zo dňa 09.01.2019 za mesiac august 2018 

vyrubil organizácií STARZ pokutu vo výške 76,70 Eur, Rozhodnutím číslo: 100113372/2019 zo 

dňa 10.01.2019 za mesiac jún 2018 vyrubil organizácií STARZ pokutu vo výške 176,80 Eur, 

Rozhodnutím číslo: 100114499/2019 zo dňa 10.01.2019 za mesiac január 2018 vyrubil organizácií 

STARZ  pokutu vo výške 119,10 Eur. Nakoľko pokuty vznikli z vyššie uvedených dôvodov, 

sankcia vo výške 25% t. j. 115,05 Eur bola zosobnená zodpovedným pracovníčkam a zvyšok vo 

výške 345,15 Eur zúčtovaný do nákladov organizácie.  

 

2.4.2 Škoda vo výške 101,91 Eur - poškodenie tvrdeného mantinelového skla na 

Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave 

 

Dňa 30.01.2019 pri prenájme ľadovej plochy na tréningovej hale B Zimného štadióna O. Nepelu 

skupina Občianske združenie pre rozvoj športu rozbila tvrdené mantinelové sklo vo výške 101,91 

Eur. Občianske združenie pre rozvoj športu škodu v plnom rozsahu uznalo a dňa 04.02.2019 

náhradu škody zaplatilo. 

 

2.4.3  Škoda vo výške 264,00 Eur – poškodenie zárubne dverí na Zimnom štadióne 

O. Nepelu v Bratislave 

 

Organizácia STARZ si uplatnila voči organizátorovi podujatia PRAGOKONCERT BOHEMIA 

v zmysle čl. VII. ods. 7.3. Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 258/2018/P zo dňa 19.12.2018 

a preberacieho protokolu zo dňa 21.01.2019 náhradu za opravu poškodenej zárubne dverí pri šatni v 

celkovej výške 264,00 Eur, ku ktorej prišlo pri usporiadaní podujatia „DISNEY ON ICE“. 

Organizátor podujatia poškodenia v plnom rozsahu škodu uznal a náhradu škody zaplatil.  

 

2.4.4  Škoda vo výške 330,00 Eur – pokuta Colného úradu Bratislava 

 

Daňový úrad Bratislava Rozhodnutím číslo: 242274/2019 zo dňa 29.04.2019 udelil organizácii 

STARZ pokutu vo výške 330,00 Eur z dôvodu nepredloženia pokladničného dokladu 

z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) za 2x vstupné dospelí na 2 hod., 2x záloha na kľúč od 

skrinky v celkovej sume 17,00 Eur na Plavárni Pasienky zamestnancom colného úradu pri kontrole 

dňa 11.01.2017. Pracovník plavárne zaevidoval platbu prijatú za kontrolný nákup, ale neodovzdal 

zamestnancom colného úradu pokladničný blok. Sankcia v plnom rozsahu vo výške 330,00 Eur 

bola zúčtovaná do nákladov organizácie STARZ. 

 

2.4.5  Škoda vo výške 168,50 Eur – poškodenie rampy v podzemnom parkovisku na 

Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave  

 

Dňa 06.05.2019 bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v dôsledku poškodenia 

rampy zo dňa 28.04.2019 v podzemnom parkovisku na Zimnom štadióne O. Nepelu na základe 

kamerového záznamu. Neznámy páchateľ poškodil auto rampu vo výške 168,50 Eur, a to takým 

spôsobom, že k rampe prišiel z vozidlom zn. Audi, ktorá sa mu neotvorila, nakoľko nemal zaplatené 
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parkovné. Následne z auta vystúpil a ručne ju pretlačil od seba, čím rampu ohol. Majiteľ vozidla 

škodu v plnom rozsahu uznal a dňa 27.06.2019 spôsobenú škodu zaplatil.  

 

2.4.6   Škoda vo výške 2.448,00  Eur – prasknutie sklenenej výplne a zohnutie rámu 

konštrukcie presklenia na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave 

 

Dňa 24.04.2019 o 9:00 hod. na ul. Trnavská v Bratislave vozidlo značky Mercedes spôsobilo 

následkom nárazu zadnou častou do budovy Zimného štadióna Ondreja Nepelu – prevádzka Coffe 

Polar, prasknutie sklenej výplne a zohnutie rámu konštrukcie presklenia. Náklady za opravu 

predstavujú 2.448,00 Eur. Škoda bola uplatnená u vinníka, ktorý bol poistený v poisťovni. 

Poisťovňa uhradila náhradu škody vo výške 2.448,00 Eur a dňa 23.07.2019 poukázala na účet 

organizácie STARZ. 

 

2.4.7   Škoda vo  výške 3.000,00 Eur – vlámanie sa do prenajatých priestorov PUB 

u Belasých na Plavárni Pasienky  

 

Dňa 14.07.2019 cca o 02:10 hod. sa neznámy páchateľ vlámal do prenajatých priestorov Plavárne 

Pasienky Pub u Belasých, čím boli poškodené vchodové dvere do pubu. Odhadovaná škoda za 

poškodenie predstavuje 3.000,00 Eur. Organizácia STARZ si spôsobenú škodu uplatnila 

prostredníctvom poisťovne. 

 

2.4.8   Škoda vo výške 20.000,00 Eur – poškodenie rozvádzačov zatečením na ZŠ O. 

Nepelu v Bratislave  

 

Dňa 27.07.2019 po prudkom daždi natieklo cez vzduchotechniku do miestnosti vetrania garaže – 

1PP s rozvádzačom DTGA a cez káblové prestupy zatieklo do rozvádzača DTGB na – 2PP. Voda 

vnikla do automatizačnej stanice modu 225 a poškodila ju. Odhadovaná škoda za poškodenie 

predstavuje 20.000,00 Eur. Organizácia STARZ si spôsobenú škodu uplatnila prostredníctvom 

poisťovne. 

 

2.4.9   Škoda vo výške 1.000,00 Eur – rozbité izolačné dvojsklo na Zimnom štadióne 

Ondreja Nepelu v Bratislave 

 

Dňa 06.12.2019 o 14:15 hod. neznámy páchateľ vystrelil kameň, čím rozbil izolačné dvojsklo 

o rozmere 236 x 70 cm Zimného štadióna Ondreja Nepelu – prevádzka Coffe Polar. Na páchateľa 

bolo podané trestné oznámenie. Odhadovaná škoda za poškodenie predstavuje 1.000,00 Eur. 

Organizácia STARZ si uplatnila spôsobenú škodu prostredníctvom poisťovne.  

 

2.4.10 Škoda vo výške 240.000,00 Eur – požiar velína strojovne chladenia na 

Zimnom štadióne Harmincova v Bratislave 

 

Dňa 15.12.2019 cca o 18:00 h vznikol požiar vo velíne strojovne chladenia na Zimnom štadióne 

Harmincova. Pri požiari vznikla škoda na technologických zariadeniach, technológii a elektronike, 

v budove, hnuteľného majetku vrátane inventáru a majetku zamestnancov. Zhorelo všetko 

vybavenie priestoru velína – rozvádzače ovládania strojovne, ovládanie sirény, rozvádzač s čidlami 

na únik čpavku a inventár nachádzajúci sa vo velíne. Odhadované náklady na odstránenie škody po 

požiari sú vo výške 240 000,00 Eur. Organizácia STARZ si uplatnila spôsobenú škodu 

prostredníctvom poisťovne.  
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2.4.11 Škoda vo výške 6.402,00 Eur – prasknutie skla v tréningovej hale, poškodenie 

displeja vo výťahu tréningovej haly, poškodenie laku na rolbe po odbrendovaní, 

poškodenie vnútorného krytu mantinelu 

 

Organizácia STARZ si uplatnila voči organizátorovi podujatia Slovenský zväz ľadového hokeja 

v zmysle čl. IV. ods. 4.24. Nájomnej zmluvy č. 064/2018/P zo dňa 17.04.2018 a preberacieho 

protokolu zo dňa 29.05.2019 náhradu za opravu prasknutého skla v tréningovej hale A, 

poškodeného displeja vo výťahu tréningovej haly, poškodeného laku na rolbe po odbrendovaní, 

poškodeného vnútorného krytu mantinelu po výrezoch na kamery, za zamurovanie požiarnych 

otvorov a požiarnych zátok, za práce inštalatéra, za čistiace práce v celkovej výške 6 402,00 Eur, ku 

ktorej prišlo pri usporiadaní podujatia „Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019“. Organizátor 

podujatia poškodenia v plnom rozsahu uznal a náhradu škody zaplatil. 

 

 

2.4.12 Škoda vo výške 570,00 Eur – poškodenie hospodárskeho výťahu a strata 9 ks 

parkovacích kariet 

 

Organizácia STARZ si uplatnila voči organizátorovi podujatia MEDIADOOR, a.s. v zmysle čl. VII. 

ods. 7.3. Nájomnej zmluvy č. 246/2019/P zo dňa 20.11.2019 a preberacieho protokolu zo dňa 

30.11.2019 náhradu za opravu poškodeného hospodárskeho výťahu a stratu 9 ks parkovacích kariet 

v celkovej výške 570,00 Eur, ku ktorej prišlo pri usporiadaní podujatia „Večer hviezd“. Organizátor 

podujatia poškodenia v plnom rozsahu uznal a náhradu škody zaplatil.  

 

 

2.5  MARIANUM- Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

 

            2.5.1 Škoda vo výške 165,00 Eur- poškodenie motorového vozidla Hyundai 120 

 

Škoda bola spôsobená z dôvodu zavinenej dopravnej nehody zo strany zamestnanca organizácie 

Marianum. Škodová komisia zasadala dňa 22.02.2019 a navrhla celú spoluúčasť zosobniť 

zamestnancovi v troch splátkach po 55,00 Eur. 

 

 

             2.5.2 Škoda vo výške 150,00 Eur- neodovzdanie mobilného telefónu iPhone 6 128GB 

 

Škoda bola spôsobená neodovzdaním mobilného telefónu zn. iPhone 6 128GB space gray-n zo 

strany zamestnanca organizácie MARIANUM. Škodová komisia prešetrila zamestnanca vo veci 

uvedeného prípadu a navrhla zosobniť škodu zamestnancovi vo výške 150,00 Eur. Mobilný telefón 

uvedenej značky sa na trhu predáva v cene od 422,00 Eur do 455,00 Eur  a po odrátaní amortizácie 

(4 roky) zostatková suma predstavuje 150,00 Eur. 
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2.6 Mestská polícia Hlavného mesta SR Bratislavy 

 

 

Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

17.10.2018 

Zavinená škodová udalosť na 

služobnom motorovom 

vozidle  

982,96  14.3.2019 165,97 816,99 0,00 0,00 
Uhradené v sume 

165,97 € 

november 

18 
Nadspotreba PHM  1088,99  14.3.2019 0,00 0,00 1088,99 0,00 

ŠK navrhuje škodu 

spôsobenú 

nadspotrebou PHM 

zúčtovať do 

nákladov 

organizácie 

december 

18 
Nadspotreba PHM  1228,38  14.3.2019 0,00 0,00 1228,38 0,00 

ŠK navrhuje škodu 

spôsobenú 

nadspotrebou PHM 

zúčtovať do 

nákladov 

organizácie 

január 19 Nadspotreba PHM  1519,56  14.3.2019 0,00 0,00 1519,56 0,00 

ŠK navrhuje škodu 

spôsobenú 

nadspotrebou PHM 

zúčtovať do 

nákladov 

organizácie 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

február 19 Nadspotreba PHM  1185,15  14.3.2019 0,00 0,00 1185,15 0,00 

ŠK navrhuje škodu 

spôsobenú 

nadspotrebou PHM 

zúčtovať do 

nákladov 

organizácie 

18.6.2018 

Nezavinená škodová udalosť 

na služobnom motorovom 

vozidle  

308,84   14.3.2019 0,00 142,87 0,00 165,97 

dňa 12.02.2019 

bola na účet MsP 

poukázaná čiastka 

165,97  

10.1.2019 

Nesprávne vytlačené 

pokutové bloky s nominálnou 

hodnotou 20,- € / ks, t.j. 

v celkovej výške  1 000,- €,  

1000,00  14.3.2019 0,00 0,00 0,00 1000,00 

Zväzok 

pokutových blokov 

bol vrátený na DÚ 

dňa 14.01.2019, 

príslušné pokutové 

bloky v systéme 

Centrála 

stornované 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

20.5.2019 

Zavinená škodová udalosť na 

služobnom motorovom 

vozidle  

1103,52  19.6.2019 13.11.2019 

 937,55 

35,77 0,00 

Menovaný si 

uplatnil náhradu 

škody prostred-

níctvom poisťovne 

Allianz, ktorá 

v jeho mene 

poukázala dňa 

13.08.2019  PPL 

vo výške 117,18 

Eur znížené 

o amortizáciu vo 

výške 35,77 €. 

Osoba, ktorá škodu 

spôsobila následne 

uhradila dňa 

27.08.2019 rozdiel 

vo výške 

spoluúčasti 13,02 

Eur. ŠK po 

prerokovaní ŠP 

navrhuje zúčtovať 

amortizáciu vo 

výške 35,77 € do 

nákladov 

organizácie 

a znížiť predpis 

náhrady škody. 

-165,97   

130,20   
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

23.3.2019 

Nezavinená škodová udalosť 

na služobnom motorovom 

vozidle  

814,62   19.6.2019 0,00 648,65 165,97 0,00 

ŠK po prejednaní 

ŠP navrhuje škodu 

vo výške 165,97 

Eur zúčtovať do 

nákladov 

organizácie a ŠP 

uložiť.   

marec 19 Nadspotreba PHM  1156,06  19.6.2019 0,00   1156,06 0,00 

ŠK navrhuje škodu 

spôsobenú 

nadspotrebou PHM 

zúčtovať do 

nákladov 

organizácie 

apríl 19 Nadspotreba PHM  1134,54  19.6.2019 0,00 0,00 1134,54 0,00 

ŠK navrhuje škodu 

spôsobenú 

nadspotrebou PHM 

zúčtovať do 

nákladov 

organizácie 

máj 19 Nadspotreba PHM  1489,37  19.6.2019 0,00 0,00 1489,37 0,00 

ŠK navrhuje škodu 

spôsobenú 

nadspotrebou PHM 

zúčtovať do 

nákladov 

organizácie 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

1.4.2019 

Nezavinená škodová udalosť 

na služobnom motorovom 

vozidle  

710,92   19.6.2019 0,00 544,95   165,97 

Spoluúčasť bola 

uplatnená z PZP 

vinníka škodovej 

udalosti a dňa 

14.05.2019 bola na 

účet MsP 

poukázaná čiastka 

165,97 Eur. 

20.2.2019 
Poškodenie IMB č. 223, 

Expozitúra BA II   
112,80   19.6.2019 0,00 0,00 0,00 112,80 

Uhradené 

bankovým 

prevodom v sume 

112,80 Eur. 

2.3.2019 

Poškodenie optického kábla 

MKS.K poškodeniu došlo pri 

búracích prácach zo strany 

stavebnej firmy, kedy 

v dôsledku pádu žeriava došlo 

k pretrhnutiu optického kábla. 

Udalosť bola nahlásená do 

poisťovne Kooperativa, a.s., 

kde bolo uplatnené poistné 

plnenie z platnej poistnej 

zmluvy a  na OR PZ 

Bratislava Staré Mesto               

 

  19.6.2019 0,00 3130,97 0,00 165,97 

Výška škody 

znížená o 

amortizáciu vo 

výške 139,86 

výška škody 

upravená na 

celkovú sumu 3 

296,94.                    

Suma 165,97 Eur. 

uhradená 

spoločnosťou ktorá 

škodu spôsobila. -3436,80 

3296,94 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

10.3.2019 

Poškodenie optického kábla 

MKS. K poškodeniu došlo pri 

demolačných prácach zo 

strany stavebnej firmy, ktorá 

spôsobila pretrhnutie 

optického kábla.                                               

3298,80   19.6.2019 0,00 3132,83 0,00 165,97 

Suma 165,97 Eur 

uhradená 

spoločnosťou, 

ktorá škodu 

spôsobila. 

22.5.2019 

Nesprávne vytlačené 

pokutové bloky s nominálnou 

hodnotou 20,- € / ks, t. j. 

v celkovej výške   1 000,- 

Eur.   

1000,00  19.6.2019 0,00 0,00 0,00 1000,00 

Zväzok pokuto- 

vých blokov bol 

vrátený na DÚ dňa 

10.06.2019, 

príslušné pokutové 

bloky v systéme 

Centrála 

stornované 

19.6.2019 

Zavinená škodová udalosť na 

služobnom motorovom 

vozidle  

1263,53  19.6.2019 165,97 1097,56 0,00 0,00 
Uhradené v sume 

165,97 Eur 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

29.6.2019 

Zavinená škodová udalosť na 

služobnom motorovom 

vozidle  

636,29  19.6.2019 165,97 470,32 0,00 0,00 

Súhlas povinného 

s úhradou 165,97 

Eur 

3.9.2019 

Strata výstrojných súčiastok,                       

- fotoaparát Canon,  

v obstará-vacej cene 75,- Eur, 

zostatková cena 0,00 Euro                               

tablet Huawei, v obstará- 

vacej cene 138,58 Eur, 

zostatková cena 44,46 Eur                               

44,46  19.6.2019 44,46 0,00 0,00 0,00 

Súhlas povinného 

s úhradou 44,46 

Eur (vyradiť 

fotoaparát a tablet 

z účtovnej 

a operatívnej 

evidencie MsP) 

24.4.2019 

Nezavinená škodová udalosť 

na služobnom motorovom 

vozidle  

481,20   19.6.2019 0,00 315,23 0,00 165,97 

Uhradené 

z poisťovňou 

Generali a.s., ktorá 

poukázala na účet 

MsP dňa 30.8.2019 

sumu 165,97 Eur 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

jún 19 Nadspotreba PHM  1583,67  19.6.2019 0,00 0,00 1583,67 0,00 

ŠK navrhuje škodu 

spôsobenú 

nadspotrebou PHM 

zúčtovať do 

nákladov 

organizácie 

júl 19 Nadspotreba PHM  1326,85  19.6.2019 0,00 0,00 1326,85 0,00 

ŠK navrhuje škodu 

spôsobenú 

nadspotrebou PHM 

zúčtovať do 

nákladov 

organizácie 

august 19 Nadspotreba PHM  1363,79  19.6.2019 0,00 0,00 1363,79 0,00 

ŠK navrhuje škodu 

spôsobenú 

nadspotrebou PHM 

zúčtovať do 

nákladov 

organizácie 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

9.2.2016 

Pohľadávka voči fyzickej 

osobe, vo výške 50,- Eur za 

neuhradenú pokutu 

nezaplatenú na mieste zo dňa 

9.2.2016 Pohľadávka bola 

postúpená na exekučné 

konanie JUDr. Hane 

Cibulkovej, ktorá listom zo 

dňa 14.6.2019 predložila 

návrh na zastavenie exekúcie 

voči menovanému spolu 

s faktúrou na úhradu trov 

konania vo výške 44,83 Eur 

z dôvodu vyhlásenia 

konkurzu na majetok 

povinného.                                                                          

50,00   13.11.2019 0,00 0,00   50,00 

ŠK po prerokovaní 

ŠP navrhuje 

uplatniť  pohľa-

dávku vo výške 

50,- Eur jej 

prihlásením do 

konkurzu na 

majetok 

povinného. Trovy 

exekučného 

konania boli zo 

strany MsP 

uhradené 

prostredníctvom 

OFD 4190002776.      

15.9.2019 

Zavinená škodová udalosť na 

služobnom motorovom 

vozidle  

2659,60  13.11.2019 165,97 2493,63 0,00 0,00 

Súhlas povinného 

s úhradou 165,97 

Eur 

14.9.2019 

Zavinená škodová udalosť na 

služobnom motorovom 

vozidle 30/2019 

1082,28  13.11.2019 165,97 916,31     

Súhlas povinného 

s úhradou 165,97 

Eur 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

9.9.2019 

Poškodenie mobilného 

telefónu zn, Huawei Y6 black 

v obstarávacej cene 59,- Eur. 

Servisné stredisko Slovak 

telekom, a.s. neuznalo 

záručnú opravu a predbežné 

náklady boli vyčíslené na 

71,04  Eur. 

59,00  13.11.2019 59,00       

Menovaný súhlasil 

s náhradu škody, 

ktorú zrealizuje 

prostredníctvom 

poisťovne Allianz. 

Mobilný telefón 

vyradiť z účtovnej 

a operatívnej 

evidencie.  

18.8.2019 

Poškodenie fotoaparátu zn. 

Canon Ixus zostatková cena 

32,76  Eur.                                                          

32,76  13.11.2019 32,76       

Menovaný súhlasil 

s náhradu škody. 

Fotoaparát vyradiť 

z účtovnej 

a operatívnej 

evidencie.  

1.5.2019 

Nezavinená škodová udalosť 

na služobnom motorovom 

vozidle  

543,77   13.11.2019   377,80   165,97 

Náhrada škody 

bola uplatnená 

z poistky vinníka 

v poisťovni 

Uniqua, a.s., ktorá 

poukázala na účet 

MsP dňa 

01.10.2019 sumu 

spoluúčasti, čím je 

škoda vyrovnaná. 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

5.7.2019 

Nezavinená škodová udalosť 

na služobnom motorovom 

vozidle  

2536,94   13.11.2019   2370,97   165,97 

Náhrada škody 

bola uplatnená 

z poistky vinníka 

v poisťovni 

Allianz. ŠK po 

prerokovaní ŠP 

navrhuje 

skontrolovať 

pripísanie 

uplatneného PPL 

z poistky vinníka 

a opätovne 

prerokovať 

18.8.2019 

Nezavinená škodová udalosť 

na služobnom motorovom 

vozidle  

285,40   13.11.2019   119,43   165,97 

Náhrada škody 

bola uplatnená 

z poistky vinníka 

v Komunálnej 

poisťovni. ŠK po 

prerokovaní ŠP 

navrhuje 

skontrolovať 

pripísanie 

uplatneného PPL 

z poistky vinníka 

a opätovne 

prerokovať 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

6.8.2019 

Nezavinená škodová udalosť 

na služobnom motorovom 

vozidle  

916,72   13.11.2019   750,75   165,97 

Náhrada škody 

bola uplatnená 

z poistky vinníka 

v poisťovni 

Allianz. ŠK po 

prerokovaní ŠP 

navrhuje 

skontrolovať 

pripísanie 

uplatneného PPL 

z poistky vinníka 

a opätovne 

prerokovať 

september 

19 
Nadspotreba PHM  1288,86  13.11.2019     1288,86   

ŠK navrhuje škodu 

spôsobenú 

nadspotrebou PHM 

zúčtovať do 

nákladov 

organizácie 

jún 19 

Vrátenie nesprávne 

vytlačených pokutových 

blokov,.,  zv. č. 2673 s NH 

20,- € / blok, v celkovej 

hodnote 1 000,- Eur. Na 

pokutových blokoch nebolo 

z druhej strany vytlačené 

poučenie a preto nie je možné 

ich uloženie priestupcovi.                                         

1000,00  13.11.2019       1000,00 

Nesprávne 

vytlačené pokutové 

bloky boli dňa 

21.06.2019 vrátené 

Ekonomickým 

odborom na 

Daňový úrad. ŠK 

po prerokovaní ŠP 

navrhuje:                       

1. znížiť predpis 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

pokút voči 

Expozitúre BA II. 

vo výške 1 000,- 

Eur          2. 

stornovať príslušné 

pokutové bloky 

v systéme Centrála 

jún 19 

Vrátenie nesprávne 

vytlačených pokutových 

blokov, Ekonomický odbor,  

zv. č. 2675 a zv. č. 2689 s NH 

20,- € / blok, v celkovej 

hodnote 2 000,- Eur. Na 

pokutových blokoch nebolo 

z druhej strany vytlačené 

poučenie a preto nie je možné 

ich uloženie priestupcovi.             

2000,00   13.11.2019       2000,00 

Nesprávne 

vytlačené pokutové 

bloky boli dňa 

21.06.2019 vrátené 

Ekonomickým 

odborom na 

Daňový úrad. ŠK 

po prerokovaní ŠP 

navrhuje znížiť 

predpis prísne 

zúčtovateľných 

tlačív  evidovaných 

na EO vo výške 

2 000,- Eur. 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

3.11.2019 

Znehodnotenie pokutového 

bloku č. 0046033 zo zväzku 

č. 0921 s NH 20,- Eur.  

20,00  13.11.2019       20,00 

ŠK po prerokovaní 

ŠP navrhuje:                       

1. znížiť predpis 

pokút voči 

Expozitúre BA V. 

vo výške 20,- Eur                       

2. stornovať 

príslušný pokutový 

blok v systéme 

Centrála 

29.10.2013 

Pohľadávka voči fyzickej 

osobe za pokutu nezaplatenú 

na mieste vo výške 60,- Eur.  

Pohľadávka bola postúpená 

na exekučné konanie, pričom 

dňa 07.01.2019 bolo od 

JUDr. Cibulkovej doručené 

oznámenie, že na majetok 

povinného bol vyhlásený 

konkurz.  

60,00   13.11.2019     60,00   

ŠK po prerokovaní 

ŠP navrhuje 

odpísať 

pohľadávku 

z evidencie pokút 

a zúčtovať ju do 

nákladov 

organizácie. 
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Dátum 

vzniku 
Typ škody 

Výška 

spôsobenej 

škody 

 Dátum zasadnutia ŠK 

Spôsob riešenia škody Poznámka 

Zosobnené 

PPL- 

poistné 

plnenie 

Na ťarchu 

organizácie 

Uplatnenie 

škody u 

páchateľa 

 

13.11.2019 

Dlhodobo neuhradené 

nepatrné pohľadávk vo výške 

3,31 Eur a vo výške 0,01 Eur. 

3,32         3,32   

ŠK po prerokovaní 

ŠP navrhuje 

upustiť od 

vymáhania 

pohľadávky 

v súlade s § 15 ods. 

2 písm. b) VZN č. 

18/2011 a zároveň 

odpísať 

pohľadávku 

z evidencie pokút 

a zúčtovať ju do 

nákladov 

organizácie. 

  SPOLU:     40 669,89      1 096,27 18 266,81   14 630,28       6.676,53   

 


