
 

I.  INFORMÁCIA 

o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie 
od 1. 7. 2009 do  31.  12. 2009 na Magistráte hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy.  

 

 

 

V hodnotenom období boli v škodovej komisii Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky  Bratislavy riešené nasledovné škodové prípady: 

 

 

1. Škoda vo výške 66,39 EUR (2 000,- Sk), ktorá vznikla na služobnom motorovom vozidle Škoda 

Octavia EČ  BA 199 NM. Neznámy páchateľ poškodil karosériu vozidla tak, že kopnutím spôsobil 

preliačenie na zadnom blatníku a veku kufra vozidla.  Prípad bol šetrený orgánmi polície, páchateľ 

nebol zistený.  

Záver: Škoda bola zúčtovaná do nákladov organizácie, nakoľko vykonaným šetrením nebol zistený 

páchateľ, ani porušenie alebo zanedbanie povinností zo strany zamestnancov. 

 

2. Škoda vo výške 165,97 Eur (5 000,- Sk), ktorú spôsobil vodič neznámeho vozidla tým, že oškrel 

pravý predný nárazník a pravý predný blatník na služobnom motorovom vozidle magistrátu Škoda 

SUPERB EČ  BA 424 SJ, ktoré bolo zapakované  v podzemných garážach na Uršulínskej ul. Oprava 

vozidla bola vyfakturovaná v sume 424,02 Eur (12 774,- Sk), jej náhrada bola uplatnená voči 

poisťovni Kooperativa, a. s. . Poisťovňa poskytla plnenie znížené o spoluúčasť hlavného  mesta 

vo výške 165,97 Eur (5 000,- Sk), uvedená suma predstavuje vzniknutú škodu.   

Záver: Škoda bola zúčtovaná do nákladov organizácie, nakoľko vykonaným šetrením nebolo 

možné určiť zodpovednosť konkrétnej osoby, pričom nebolo zistené porušenie alebo zanedbanie 

povinností zo strany zamestnancov. 

 

3. Škoda v sume 5 915,- Kč, ktorá bola spôsobená v dôsledku krádeže kabelky s finančnou 

hotovosťou  zamestnankyni  Ing. Lovíškovej z oddelenia dopravného plánovania a riadenia 

dopravy počas zahraničnej pracovnej cesty v Českej republike. Pri návrate z pracovnej cesty dňa 

13. 11. 2009 sa menovaná spolu s nadriadeným zastavili na čerpacej stanici Shell na diaľnici D-1, 

kde neznámy páchateľ odcudzil menovanej kabelku, v ktorej okrem osobných dokladov a vecí 

mala aj finančnú hotovosť poskytnutú zamestnávateľom na úhradu cestovných nákladov. 

Na základe predbežného vyúčtovania cestovných nákladov bola výška škody vyčíslená na sumu 

5 945 Kč.  Prípad nebol ukončený. 


