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II.  INFORMÁCIA 

 
 
o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie  
od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2009 v organizáciách zriadených Mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 
1. V uvedenom období neriešili žiadne škody: 
 
 Generálny investor Bratislavy, Galéria mesta Bratislavy,  Mestský ústav ochrany 

pamiatok v Bratislave, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Zoologická 
záhrada Bratislava, Mestské lesy v Bratislave, Mestská knižnica Bratislava, Domov 
seniorov Lamač, Na barine 5, Bratislava, Domov jesene života, Hanulova 7/a, 
Bratislava, Domov seniorov ARCHA, Rozvodná 25, Bratislava, Petržalský domov 
seniorov, Rusovská cesta 58, Bratislava, GERIUM, domov dôchodcov, Pri trati 47, 
Bratislava, Dom tretieho veku, Polereckého 2, Bratislava, Základná umelecká škola, 
Hálkova 56, Bratislava, Základná umelecká škola, Jesenského 6, Bratislava, Základná 
umelecká škola, Daliborovo nám. 2, Bratislava, Základná umelecká škola,  
Vrbenského 1, Bratislava, Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 
Bratislava, Základná umelecká škola, Istrijská 22, Bratislava, Základná umelecká škola 
Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava, Základná umelecká škola, 
Podjavorinskej 9, Bratislava, Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta,  
Panenská 11, Bratislava, Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, 
Bratislava, Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava, Základná umelecká škola 
Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava, Centrum voľného času, Štefánikova 35, 
Bratislava, Centrum voľného času ESKO, Chlumeckého 12, Bratislava, Centrum 
voľného času, Hlinická 3, Bratislava,  Centrum voľného času Klokan, Pekníkova 2, 
Bratislava, RETEST, resocializačné stredisko, Bratislava. 

 
 
2. V uvedenom období riešili škody: 
 
2.1. Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy  
 
2.1.1. V II. polroku 2009 boli viacnásobne poškodené sprayovaním pomník na Nám. SNP,   
          pomník Francúzskych partizánov a fontána na Hodžovom námestí, v dôsledku čoho  
          vznikla škoda  v sume 850,- Eur. Poškodenie sa postupne odstraňuje. Škoda bola  
           zúčtovaná do nákladov organizácie. 
           
2.1.2. Poškodenie smetných košov, dlažby a lavičiek na Hradnom vrchu v dôsledku 
          čoho vznikla škoda v sume 6 200,- Eur. Poškodenie bolo postupne odstránené. Škoda 
          bola zúčtovaná do nákladov organizácie. 
 
 
 
 
 
 
2.2.     Múzeum mesta Bratislavy  
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2.2.1. Poškodenie osobného motorového vozidla FIAT DOBLO, ktoré zapríčinil vodič...  
          tým, že počas jazdy nedal prednosť motorovému vozidlu prichádzajúcemu  
          z pravej strany. Celkové náklady organizácie boli vyčíslené  v sume 329,01 Eur.  
          Škodová komisia navrhla riaditeľovi organizácie určiť zodpovednému  
          zamestnancovi náhradu škody vo výške jednej tretiny skutočnej škody t. j. 109,67 Eur.  
          Svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že ... je spoľahlivý vodič, v organizácii  
          pracuje 5 rokov, počas ktorých sa o zverené motorové vozidlo riadne stará a doposiaľ  
          nespôsobil žiadnu dopravnú nehodu. Zamestnanec uznal záväzok a určenú sumu  
          uhradil v stanovenom termíne. 
 
 
2.3.    STARZ-Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného  mesta SR  
          Bratislavy, 
     

V II. polroku 2009 riešila organizácia škody v sume 13 157,94 Eur. 
2.3.1.  Škoda v sume 13 155,85 Eur vznikla vlámaním do hlavnej pokladne zo strediska  
           Areál zdravia Zlaté Piesky Bratislava, odcudzením tržby zo vstupného 12 615,47 Eur,  
           šeky v sume 105,38 Eur a pokladničnej hotovosti v sume 435,- Eur. Keďže nebolo  
           zistené porušenie povinnosti zodpovedného pracovníka, neuplatnila sa náhrada 
           škody voči zamestnancovi. Bolo podané trestné oznámenie na neznámeho  
           páchateľa. Uznesením Okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava II. bolo  
           prerušené trestné stíhanie voči neznámemu páchateľovi. Škoda bola zaúčtovaná  
           do nákladov organizácie. 
           Organizácia prijala režimové opatrenia, na základe ktorých sa odvody pokladničnej 
           hotovosti realizujú denne (vrátane sobôt a nedieľ). Na stredisku Areál zdravia Zlaté  
           Piesky Bratislava bolo nainštalované signalizačné zariadenie a vykonané stavebné  
           úpravy na zvýšenie ochrany pokladničnej hotovosti. 
 
2.3.2.  Škoda v sume 2,09 Eur vznikla zaplatením faktúr v deň splatnosti. Jedná sa 
           o prevádzkové faktúry –  penále v sume 1,13 Eur a podnikateľské faktúry –  penále  
           v sume 0,96 Eur. Keďže nebolo zistené porušenie povinnosti zodpovedného  
           pracovníka, škoda bola zaúčtovaná do nákladov organizácie. 
 
 
2.4.    DOMOV PRI KRÍŽI, Pri kríži 26, Bratislava  
 
2.4.1. Škodová komisia v II. polroku 2009 riešila škodu, ktorá vznikla stratou autolekárničky 
          v sume 12,33 Eur. Zodpovední zamestnanci ... a ... vzniknutú škodu  
          uznali v plnej výške a  ihneď uhradili organizácii. 
 
 
2.5.    Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava 
 
          V II. polroku 2009 boli riešené škodové prípady: 
2.5.1. Oneskorené odoslanie hlásenia za zdaňovacie obdobie rok 2003  - pokuta v sume 
          66,38 Eur a oneskorené odoslanie hlásenia za zdaňovacie obdobie rok 2004 – pokuta  
          v sume 66,38 Eur. Spolu suma 132,76 Eur bola zaslaná na účet Daňového úradu  
          Bratislava V. Uvedená suma bola zosobnená a uhradená zodpovednou  
          zamestnankyňou.  


