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I.
Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých na Magistráte hlavného
mesta SR Bratislavy, Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy
a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR
Bratislavy za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020
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, Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy a zariadení začlenených
v organizačnej štruktúre Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, predkladáme informáciu
o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.
1.

V roku 2020 boli v škodovej komisii Magistrátu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy riešené nasledovné prípady:

1.1 Škoda v odhadovanej výške 130,- Eur bez DPH, spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 25.12.2019 na ulici Jantárová, pri Starom moste. Dopravná
nehoda bola spôsobená motorovým vozidlom typu Škoda Octavia. Poškodené bolo dopravné
značenie. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do
poisťovne, doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha
overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.2 Škoda v odhadovanej výške 100,- Eur bez DPH spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 27.12.2019 na ulici Šancová. Dopravná nehoda bola spôsobená
motorovým vozidlom typu BMW X6. Poškodené boli stĺpiky. Oddelenie správy
komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo doklady, ktoré
oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.3 Škoda v odhadovanej výške 1.400,- Eur bez DPH spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 18.01.2020 na ulici Einsteinova – výjazdová vetva. Dopravná
nehoda bola spôsobená motorovým vozidlom typu VW GOLF. Poškodené boli zvodidlá.
Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo
doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha overovanie dokladov zo
strany poisťovne.
1.4 Škoda v odhadovanej výške 300,- Eur bez DPH spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 19.01.2020 na ulici Kollárovo námestie. Dopravná nehoda bola
spôsobená motorovým vozidlom typu BMW rad 3. Poškodených bolo 6 stĺpikov. Oddelenie
správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo doklady,

ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha overovanie dokladov zo strany
poisťovne.
1.5 Škoda v odhadovanej výške 500, Eur bez DPH spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 22.01.2020 na moste Lafranconi. Dopravná nehoda bola
spôsobená motorovým vozidlom typu Audi A6 Avant. Poškodené boli zvodidlá. Oddelenie
správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo doklady,
ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha overovanie dokladov zo strany
poisťovne.
1.6 Škoda v odhadovanej výške 120,- Eur bez DPH spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 28.01.2020 na ulici Púchovská-Závadská. Dopravná nehoda bola
spôsobená motorovým vozidlom typu Mercedes B, Sprineter 316. Poškodené bolo dopravné
značenie „C1“. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do
poisťovne, doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha
overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.7 Škoda v odhadovanej výške 100,- Eur bez DPH spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 29.01.2020 na ulici Rusovská. Dopravná nehoda bola spôsobená
motorovým typu BMW X3. Poškodené bolo dopravné značenie. Oddelenie správy
komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo doklady, ktoré
oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.8 Škoda v odhadovanej výške 100,- Eur bez DPH spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 08.02.2020 na Námestí hraničiarov. Dopravná nehoda bola
spôsobená motorovým vozidlom typu Mercedes Benz. Poškodené bolo dopravné značenie
„C1“. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne,
doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha overovanie
dokladov zo strany poisťovne.
1.9 Škoda vo výške 1002, 77 Eur bez DPH spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 08.03.2020 na Moste SNP- Panónska cesta. Dopravná nehoda
bola spôsobená motorovým vozidlom typu Mazda. Poškodené boli zvodidlá. Oddelenie
správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo doklady
a poisťovňa predmetnú poistnú udalosť uzatvorila s vyplatením poistného plnenia vo výške
1002,77 Eur.
1.10 Škoda v odhadovanej výške 500,- Eur bez DPH spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 26.03.2020 na ulici Ružinovská. Dopravná nehoda bola
spôsobená motorovým vozidlom typu Renault Thalia. Poškodené bolo zábradlie. Oddelenie
správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo doklady,

ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha overovanie dokladov zo strany
poisťovne.
1.11 Škoda v odhadovanej výške 120,- Eur bez DPH spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 02.04.2020 na ulici Svätoplukova-Velehradská. Dopravná nehoda
bola spôsobená motorovým vozidlo typu Dacia Dokker. Došlo k poškodeniu 2 ks kovových
stĺpov. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne,
doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha overovanie
dokladov zo strany poisťovne.
1.12 Škoda v odhadovanej výške 900,- Eur bez DPH spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 04.04.2020 na ulici Panónska- Budatínska. Dopravná nehoda bola
spôsobená motorovým vozidlom typu VW Golf. Došlo k poškodeniu zvodidla a obrubníka.
Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo
doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha overovanie dokladov zo
strany poisťovne.
1.13 Škoda v odhadovanej výške 1 700,- Eur bez DPH spôsobená dopravnou nehodou
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 06.04.2020 na ulici Hradská - pri kruhovom objazde. Dopravná
nehoda bola spôsobená motorovým vozidlom. Došlo k poškodeniu dopravného značenia a
zábradlia. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do
poisťovne, doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha
overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.14 Škoda v odhadovanej výške 90,- Eur bez DPH spôsobená v dôsledku dopravnej
nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 08.04.2020 na ulici Záhradnícka - Svätoplukova. Dopravná
nehoda bola spôsobená motorovým vozidlom typu Hyundai i30. Došlo k poškodeniu
dopravného značenia. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo
do poisťovne, doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha
overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.15 Škoda v odhadovanej výške 900,- Eur bez DPH spôsobená v dôsledku dopravnej
nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 26.04.2020 na ulici Kuklovská. Dopravná nehoda bola spôsobená
motorovým vozidlom typu Hyundai. Došlo k poškodeniu verejného osvetlenia. Oddelenie
správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo doklady,
ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha overovanie dokladov zo strany
poisťovne.

1.16 Škoda v odhadovanej výške 90,- Eur bez DPH spôsobená v dôsledku dopravnej
nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 15.06.2020 na ulici Balkánska 32. Dopravná nehoda bola
spôsobená motorovým vozidlom typu Audi Q5. Došlo k poškodeniu dopravného značenia.
Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo
doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha overovanie dokladov zo
strany poisťovne.
1.17 Škoda v odhadovanej výške 800,- Eur bez DPH spôsobená v dôsledku dopravnej
nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku dopravnej
nehody, ktorá sa stala dňa 02.07.2020 na Rázusovom nábreží. Dopravná nehoda bola
spôsobená motorovým vozidlom typu Mercedes Benz. Došlo k poškodeniu verejného
osvetlenia. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do
poisťovne, doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha
overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.18 Škoda vo výške 1 013, 78 Eur bez DPH spôsobená v dôsledku dopravnej nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu
automobilom. K poškodeniu došlo dňa 26.08.2020 na ulici Detvianska. Dopravná nehoda
bola spôsobená motorovým vozidlom typu BMW. Došlo k poškodeniu verejného osvetlenia.
Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo
doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii. Zo strany poisťovne došlo k šetreniu
a uzatvoreniu poistnej udalosti s vyplatením poistného plnenia vo výške 1 013, 78 Eur.
1.19 Škoda v odhadovanej výške 500,- Eur bez DPH spôsobená v dôsledku dopravnej
nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu
automobilom. K poškodeniu došlo dňa 03.09.2020 na ulici Jarošova - Kukučínova.
Dopravná nehoda bola spôsobená motorovým vozidlom typu Citroën. Došlo k poškodeniu
cestnej svetelnej signalizácie. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť
nahlásilo do poisťovne, doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne
prebieha overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.20 Škoda v odhadovanej výške 890,- Eur bez DPH spôsobená v dôsledku dopravnej
nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu
automobilom. K poškodeniu došlo dňa 08.09.2020 na ulici Žitná. Dopravná nehoda bola
spôsobená motorovým vozidlom typu Mercedes-B. Došlo k poškodeniu verejného
osvetlenia. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do
poisťovne, doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha
overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.21 Škoda vo výške 1 124, 94 Eur bez DPH spôsobená v dôsledku dopravnej nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu
automobilom. K poškodeniu došlo dňa 05.10.2020 na ulici Bujnáková. Dopravná nehoda
bola spôsobená motorovým vozidlom. Došlo k poškodeniu verejného osvetlenia.

Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo
doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii. Zo strany poisťovne došlo k šetreniu
a uzatvoreniu poistnej udalosti s vyplatením poistného plnenia vo výške 1.124,94 Eur.
1.22 Škoda v odhadovanej výške 700,- Eur bez DPH spôsobená v dôsledku dopravnej
nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu
automobilom. K poškodeniu došlo dňa 16.10.2020 na ulici Lamačská. Dopravná nehoda
bola spôsobená motorovým vozidlom typu Citroen. Došlo k poškodeniu zvodidiel.
Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo
doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha overovanie dokladov zo
strany poisťovne.
1.23 Škoda v odhadovanej výške 670,- Eur bez DPH spôsobená v dôsledku dopravnej
nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu
automobilom. K poškodeniu došlo dňa 29.10.2020 na ulici Námestie Rodiny 1. Dopravná
nehoda bola motorovým vozidlom typu Fiat Ducato. Došlo k poškodeniu verejného
osvetlenia. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do
poisťovne, doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha
overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.24 Škoda v odhadovanej výške 3700,- Eur bez DPH spôsobená v dôsledku
dopravnej nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu
automobilom. K poškodeniu došlo dňa 30.10.2020 na ulici Rybničná. Dopravná nehoda bola
spôsobená motorovým vozidlom typu Škoda Fabia. Došlo k poškodeniu zábradlia na
mostnom objekte. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do
poisťovne, doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha
overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.25 Škoda v odhadovanej výške 1000,- Eur bez DPH spôsobená v dôsledku
dopravnej nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu
automobilom. K poškodeniu došlo dňa 01.11.2020 na ulici Prokopa Veľkého. Dopravná
nehoda bola spôsobená motorovým vozidlom typu Škoda. Došlo k poškodeniu verejného
osvetlenia. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť nahlásilo do
poisťovne, doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne prebieha
overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.26 Škoda v odhadovanej výške 90,- Eur bez DPH spôsobená v dôsledku dopravnej
nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu
automobilom. K poškodeniu došlo dňa 03.12.2020 na ulici Matejkova-Majerníkova.
Dopravná nehoda bola spôsobená motorovým vozidlom typu Toyota Auris.

Došlo k poškodeniu dopravného značenia. Oddelenie správy komunikácií predmetnú
škodovú udalosť nahlásilo do poisťovne, doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii
a aktuálne prebieha overovanie dokladov zo strany poisťovne.
1.27 Škoda v odhadovanej výške 4500,- Eur bez DPH spôsobená v dôsledku
dopravnej nehody
Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu
automobilom. K poškodeniu došlo dňa 08.12.2020 na ulici Cesta na Senec. Dopravná
nehoda bola spôsobená motorovým vozidlom typu Fiat Ducato. Došlo k poškodeniu
verejného osvetlenia a zábradlia. Oddelenie správy komunikácií predmetnú škodovú udalosť
nahlásilo do poisťovne, doložilo doklady, ktoré oddelenie malo k dispozícii a aktuálne
prebieha overovanie dokladov zo strany poisťovne.
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia na svojich zasadnutiach dňa 12.08.2020, 25.09.2020 a 15.12.2020
prerokovala škodové udalosti špecifikované pod bodmi 1.1 - 1.27 a prijala záver, že odporúča
uplatnenie nároku poistného plnenia hlavného mesta SR Bratislavy ako poistných udalostí zo
strany príslušných poisťovní. V rámci škodových udalostí, pri ktorých je páchateľ neznámy budú škody zúčtované na ťarchu hlavného mesta. Príslušné oddelenie predloží škodovej
komisii zoznam takýchto udalostí.
1.28 Škoda vo výške 134,25 Eur bez DPH spôsobená v dôsledku straty pracovného
nástroja
Dňa 19.10.2020 medzi 11:00 - 12:00 pri odchode z miesta výkonu práce na Vrakunskej
ceste pracovník Komunálneho podniku zabudol naložiť krovinorez do vozidla. Po zistení,
že krovinorez nenaložil, sa spolu s ďalšími pracovníkmi vrátil na Vrakunskú cestu, avšak
krovinorez sa na mieste už nenachádzal. Škoda bola vyčíslená vo výške 134, 25 Eur bez
DPH.
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 12.08.2020 odporučila predmetnú výšku škody
uhradiť zo strany zamestnanca, ktorý škodu spôsobil. Jej výška bude známa až po vyčíslení
zostatkovej hodnoty krovinorezu.
1.29 Škoda vo výške 408,- Eur spôsobená neúčasťou na zahraničnej služobnej ceste
Zamestnankyňa hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa nemohla zúčastniť
zahraničnej pracovnej služobnej cesty z dôvodu ochorenia. Potvrdenie o dočasnej pracovnej
neschopnosti vystavené obvodným lekárom dňa 07.02.2020. Zahraničná pracovná cesta bola
plánovaná od 08.02.2020 – 12.02.2020 ako konferencia World urban forum v Abu Dhabi.
Zamestnankyňa zakúpila letenku z Viedne do Abu Dhabi s prestupom v Istanbule dňa
20.01.2020 vo výške 408,- Eur. Zabezpečený hotel bolo možné 07.02.2020 stornovať bez
poplatku. Záloha na služobnú cestu bola vrátená po návrate do zamestnania.

ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 19.08.2020 prijala záver s odporúčaním zúčtovať
škodu na ťarchu hlavného mesta, pretože nebola spôsobená úmyselne, ale z dôvodu
práceneschopnosti zamestnankyne.
1.30 Škoda vo výške 41.149,96 Eur rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č.
13154-6000/2019 -OD/5 zo dňa 22.04.2020 vo veci procesu oddelenia verejného
obstarávania Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
s predmetom: „Prevádzkovanie elektronického transakčného systému“
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, obdržalo od Úradu pre verejné obstarávanie
rozhodnutie zo dňa 22.04.2020 o uložení pokuty č. 13154-6000/2019-OD/5 v konaní
o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy pri zadávaní zákazky na
poskytnutie služby s predmetom „Prevádzkovanie elektronického transakčného systému“,
výsledkom ktorej je Zmluva o prevádzkovaní elektronického transakčného systému č.
MAGTS1700270, ktorá bola uzavretá medzi hlavným mestom a spoločnosťou GGFS s.r.o.,
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, IČO 47 079 690.
Ako vyplýva z doručeného zápisu o škode, ktorý bol škodovej komisii doručený dňa
12.8.2020 zo strany oddelenia verejného obstarávania: Škoda vznikla, nakoľko sa po rokoch
zmenil zaužívaný postup nákupu stravných lístkov. Do Predpokladanej hodnoty zákazky sa
nezapočítala nominálna hodnota lístkov, ale iba hodnota transakčného systému, čo
z nadlimitnej zákazky, ktorá musí byť verejne vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania,
spravilo zákazku s nízkou hodnotou, pri ktorej stačilo osloviť tri firmy. Tento postup označil
Úrad pre verejné obstarávanie za rozporný so zákonom. Škoda vznikla taktiež preto, že
oddelenie verejného obstarávania v tom čase nezabezpečilo archiváciu kompletnej
dokumentácie k danému verejnému obstarávaniu, čo bolo jedno z konkrétnych porušení
zákona vytknutých Úradom pre verejné obstarávanie.
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prijala na vedomie informáciu, že v súvislosti s touto škodovou udalosťou
bolo zo strany hlavného mesta podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Po
oznámení výsledku vyšetrovania sa bude škodová komisia následne ďalej zaoberať touto
škodovou udalosťou.
1.31 Škoda vo výške 5.000,- Eur rozhodnutie o uložení pokuty - Úrad pre verejné
obstarávanie č. 11089-6000/2018-OD/12 zo dňa 18.05.2020 v súvislosti s uzavretím
Zmluvy o nájme č. 07 83 0908 16 00 z 29.11.2016 so spol. ImmoCap Group, a.s.,
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 944 536 predmetom ktorej bol
prenájom podchodu „Trnavské mýto“ spol. ImmoCap Group, a.s.
Hlavné mesto SR Bratislava, obdržalo od Úradu pre verejné obstarávanie rozhodnutie
o uložení pokuty č. 11089-6000/2018-OD/12 zo dňa 18.05.2020 v súvislosti s uzavretím
Zmluvy o nájme č. 07 83 0908 16 00 z 29.11.2016 so spoločnosťou ImmoCap Group, a.s.,
Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 35 944 536 (ďalej len „ImmoCap Group, a.s.“),
predmetom ktorej bol prenájom podchodu Trnavské mýto spoločnosti ImmoCap Group, a.s.
zo dňa 18.05.2020. Pokuta zo strany Úradu pre verejné obstarávanie bola uložená vo výške
5.000,- Eur.

ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Vzhľadom k výške pokuty a následným súdnym poplatkom a trovám súdneho konania
v prípade podania návrhu hlavného mesta na uplatnenie si náhrady škody na súde odporučila
škodová komisia zúčtovať škodu na ťarchu hlavného mesta.
1.32 Škoda vo výške 194.003,30 Eur rozhodnutie o uložení pokuty - Úrad pre verejné
obstarávanie č. 14165-6000/2018-OD/4 zo dňa 22.03.2019 vo veci procesu oddelenia
verejného obstarávania Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v nadlimitnej
zákazke: „Zabezpečenie zimnej údržby na území hlavného mesta SR Bratislavy
v nevyhnutnom rozsahu“.
Ako vyplýva z doručeného zápisu o škode zo dňa 12.08.2020 ktorý škodovej komisii
doručilo oddelenie verejného obstarávania: Škoda vznikla, avšak nikto za ňu nezodpovedá,
pretože na postupe zadania zákazky sa zhodli v danom čase zástupcovia vedenia hlavného
mesta a oddelenia verejného obstarávania, ktorí už v súčasnosti na hlavnom meste
nepôsobia. Použite priameho rokovacie konania sa v danom čase javilo ako nevyhnutné pre
zabezpečenie služieb zimnej údržby komunikácii, keďže Bratislava nemohla ostať bez
týchto služieb počas blížiacej zimy. Vtedajšie vedenie by sa nezabezpečením služieb zimnej
údržby mohlo dostať do rozporu s § 6a ods. 2 písm. d) zákona č. 377/1990 o hlavnom meste
SR Bratislave, podľa ktorého je „Bratislave vyhradené zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a
schodnosť miestnych komunikácií 1. a 2. triedy a verejných priestranstiev nezverených do
správy mestskej časti.“, pričom z tohto porušenia mohla taktiež vzniknúť škoda. Riešením
situácie mohlo byť len včasné začatie procesov verejného obstarávania, vrátane počítania
s dostatočnou rezervou na uplatnenie revíznych postupov, čo sa však v danom prípade
nestalo a v praxi je aj veľmi náročné.
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia sa dôsledne zaoberala daným prípadom na svojich zasadnutiach dňa
19.08.2020, 28.09.2020 a 15.12.2020.
Pre riadne prerokovanie prípadu škody žiadala škodová komisia predložiť zo strany
príslušných oddelení Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy doklady, z ktorých bude
zrejmé kedy oddelenie správy komunikácií podalo návrh na oddelenie verejného obstarávania
v súvislosti so začatím verejného obstarávania pre zabezpečenie zimnej údržby a ktorý
zamestnanec na oddelení verejného obstarávania rozhodol o použití priameho rokovacieho
konania.
Škodová komisia na svoje zasadnutia prizvala a vypočula aj zamestnancov Magistrátu
hlavného mesta za účelom zistenia konkrétnych skutkových a dôkazných okolností prípadu.
Škodová komisia zároveň odporúča vypracovanie právnej analýzy vo veci uplatňovania
regresnej náhrady voči zamestnancom, ako aj prípadného podania trestného oznámenia.
1.33 Odpísanie pohľadávok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok
2018 v hodnote 1.194 988,91 Eur
Dňa 25.6.2020 bol zo strany sekcie financií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy materiál
pod názvom „Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta za rok 2018“
Link na materiál: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/47480.pdf
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 487/2020 zobralo na vedomie informáciu o odpísaných
pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018.

Ako vyplýva z dôvodovej správy k predmetnému materiálu, cit.: „Medzi odpísanými
pohľadávkami za rok 2018 sa nachádza aj pohľadávka J&T REAL ESTATE vo výške 1 051
963,09 eur. Odpis pohľadávky v plnej výške bol vykonaný na základe listu sekcie správy
nehnuteľnosti č. MAGSSN 31395/18/88065 zo dňa 28.2.2018, kde prílohou listu bol list s
vyjadrením spoločnosti J&T REAL ESTATE v ktorom uviedli, že neevidujú žiaden záväzok
voči hlavnému mestu a v prípade, ak by aj pohľadávka hlavného mesta existovala uplatnili by
si námietku premlčania.
V roku 2019 sekcia financií preverovala úhradu sumy od spoločnosti J&T Global, a.s. vo
výške 118 596 000,- Sk (3.936.666,- Eur) kde bol predpoklad, že uvedená pohľadávka vznikla
práve z transakcie vyplývajúcej zo zmluvy o odplatnom prevode cenných papierov kúpou č.
24-95-0227-0100. Predmetom zmluvy bol odplatný prevod 118 596 ks akcii za sumu 1000,Sk / ks spoločnosti Obchodné spoločenské centrum, a.s.“
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 prerokovala vyššie uvedený materiál
a prijala záver, že pred odpísaním vyššie uvedených pohľadávok zo strany sekcie financií
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, mal tento úkon podliehať schváleniu Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného
mesta SR Bratislavy.
1.34 Odpísanie pohľadávok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok
2019 v hodnote 222.457,03 Eur
Dňa 24.09.2020 bol zo strany sekcie financií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy materiál
pod názvom „Informácia o odpísaných pohľadávkach hlavného mesta za rok 2019“
Link na materiál: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/48471.pdf
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 561/2020 zobralo na vedomie informáciu o odpísaných
pohľadávkach hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019. Ako vyplýva z dôvodovej správy
k predmetnému materiálu, cit.: „...V roku 2019 bola odpísaná pohľadávka voči spoločnosti
SYNAPHEA, a. s. vo výške 50.634,90 eur, čo predstavuje odpísanie čiastkovej pohľadávky
voči uvedenej spoločnosti. Pohľadávka vznikla z dôvodu neuhradeného nájomného za
obdobie od 3.Q. 2013 do 3.Q. 2015 za užívanie nehnuteľnosti bez právneho titulu. Nájom bol
ukončený dňa 31.8.2013 avšak nájomca naďalej užíval predmetnú nehnuteľnosť až do
1.10.2015. Za uvedené obdobie si hlavné mesto uplatňovalo obvyklú sumu nájmu titulom
bezdôvodného obohatenia. Nakoľko spoločnosť SYNAPHEA, a. s. bola dňa 16.5.2018
vymazaná z Obchodného registra Slovenskej republiky bez právneho nástupcu. Sekcia
právnych činnosti, v súlade s § 15 ods. 1. písm. c) VZN č. 18/2011, požiadala sekciu financií
listom dňa 12.8.2019 o zabezpečenie odpísania predmetnej pohľadávky vo výške 50.634,90
Eur.
Ďalšou pohľadávkou, ktorá bola v roku 2019 odpísaná je pohľadávka voči spoločnosti
JEIVENUS, s.r.o. vo výške 45.392,61 € (predtým JEľNIS Development, s.r.o.). Pohľadávka
vznikla z titulu neuhradeného nájomného za pozemky za obdobie 2015 - 2018 a bola
odpísaná z účtovnej evidencie z dôvodu zániku subjektu bez právneho nástupcu a výmazu
spoločnosti ex offo z OR SR.
Pohľadávka voči spoločnosti Apollo Business Center v.o. s. vo výške 31.706,67 eur bola
odpísaná z účtovnej evidencie z dôvodu rozhodnutia Okresného súdu Bratislava II. zo dňa
6.2.2014 v ktorom žalobu hlavného mesta SR Bratislavy na zaplatenie istiny s úrokmi z
omeškania titulom dlžného nájomného za obdobie od IV. štvrťroka do II. štvrťroka 2013 v
plnom rozsahu zamietol, nakoľko nájomná zmluva bola uzatvorená za účelom dočasného

užívania pozemkov počas výstavby obchodného centra na zariadenie staveniska
a rekonštrukcie verejného chodníka.
Odpísaná časť pohľadávky voči spoločnosti CNNS, s.r.o. vo výške 27.006,59 eur vznikla v
súvislosti s uzatvorenou zmluvou o nájme pozemkov č. 08-83-08-68-09-00 a z titulu
neuhradeného nájomného za obdobie od 1.1.2011 do 31.3.2013. Dňa 10.3.2016 bol na
Okresný súd Bratislava V. podaný návrh na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie istiny s
príslušenstvom a zmluvnou pokutou v celkovej výške 68.260,42 eur a žalovaným obdobím
boli roky 2011 - 2015. Vzhľadom na to, že spoločnosť CNNS, s.r.o. podala námietku
premlčania na pohľadávky súvisiace s obdobím od 1.1.2011 do 31.3.2013 bol žalobný návrh
za uvedené obdobie vzatý späť a to v časti nájomného s doplatkom na nájomnom o mieru
inflácie v celkovej výške 27.006,59 eur spolu s úrokom z omeškania a zmluvnou pokutou....“
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 prerokovala vyššie uvedený materiál
a prijala záver, že pred odpísaním vyššie uvedených pohľadávok zo strany sekcie financií
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, mal tento úkon podliehať schváleniu Mestského
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta SR Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného
mesta SR Bratislavy.
1.35 Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpísania z účtovnej evidencie vo
výške 611.649,13 Eur.
Dňa 26.11.2020 bol zo strany sekcie financií Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy materiál
pod názvom „Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej
evidencie.“
Link na materiál: https://zastupitelstvo.bratislava.sk/data/att/49769.pdf
Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 649/2020 schválilo trvalé upustenie od vymáhania
pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa Prílohy č. 1 - Tabuľkový prehľad pohľadávok
hlavného mesta SR Bratislavy na trvalé upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej
evidencie, ktorá je súčasťou tohto uznesenia. Ako vyplýva z dôvodovej správy
k predmetnému materiálu, cit.: „...V súlade §15 ods. 1 a ods. 3 VZN č.18/2011 o zásadách
hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislava predkladáme návrh na trvalé
upustenie od vymáhania a odpísanie z účtovnej evidencie. Súčasťou správy je aj tabuľková
príloha č.1, kde sú položkovite uvedené pohľadávky podľa jednotlivých dlžníkov, druhu
a vzniku pohľadávky ako aj dôvodu pre ktorý ich navrhujeme odpísať. Celková suma
pohľadávok je vo výške 611.649,13 Eur.
Pohľadávku vedenú voči subjektu Ružinovská poliklinika, a. s. vo výške 454.923,38 Eur
navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania z nasledovných dôvodov. Pohľadávka vznikla
titulom bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov hlavného mesta za obdobie 1.1.2005
– 31.8.2015. Žaloba podaná dňa 17.9.2015 a bola odôvodnená tým, že hlavné mesto je
výlučným vlastníkom pozemku s parcelným číslom 15294/15 o celkovej výmere 2714 m2 a
Ružinovská poliklinika, a. s. je výlučným vlastníkom stavby so súpisným číslom 4813
evidovanej ako poliklinika na LV č. 1035 k. ú. Ružinov.
Vzhľadom na vznesenú námietku premlčania zo strany žalovaného zo dňa 3.2.2016 bol
žalobný návrh v časti o zaplatenie užívania pozemkov od 1.1.2005 do 16.9.2013 v sume
363.771,99 Eur s príslušenstvom vzatý späť a predmetom konania zostala dlžná suma vo
výške 91.151,39 Eur (istina) spolu s príslušenstvom za obdobie od 20.6.2013 do 31.8.2015.

Okresný súd rozsudkom zo dňa 13.4.2018 žalobu hlavného mesta zamietol, nakoľko žalovaný
Ružinovská poliklinika, a. s. v konaní preukázala súdu, že zápis vlastníckeho práva
k pozemku parc.č. 15294/15 nemal byť s odvolaním sa na ustanovenie §3 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. v prospech hlavného mesta povolený. Súd preto aj s poukazom na ustanovenie
§ 78 ods.1 zák. č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych práv
k nehnuteľnostiam žalobu ako nedôvodnô v celom rozsahu zamietol. Voči rozsudku podalo
hlavné mesto odvolanie. Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo dňa 16.1.2019 odvolaniu
nevyhovel a rozsudok OS BA II potvrdil. Dňa 4.4.2019 podalo hlavné mesto vo veci
dovolanie. Dňa 28.1.2020 bolo hlavnému mestu doručené uznesenie NS SR zo dňa
27.11.2019, ktorým súd dovolanie zamietol.
Pohľadávku voči spoločnosti JRS Slovakia, s.r.o. v celkovej výške 33.873,35 Eur (31.719,11
eur istina a 2154,24 eur sankcie) navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania a odpísať
z účtovnej evidencie z dôvodu ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla titulom
neuhradeného nájomného zo zmluvy o nájme nebytových priestorov č.078308250000 zo dňa
21.9.2000. Rozsudkom zo dňa 16.5.2013 Okresný súd Bratislava V. rozhodol a priznal
hlavnému mestu istinu spolu s príslušenstvom v celkovej výške 33.873,35 Eur. Jednalo sa
o neuhradené nájomné, preddavky za služby spojené s užívaním NP a vyúčtovanie služieb za
roky 2008 a 2009. Nakoľko nedošlo k dobrovoľnému plneniu bol podaný návrh na vykonanie
exekúcie. Exekúcia bola vedená u exekútorky JUDr. Andrea Ondrejková pod č. EX
8631/2014. Dňa 21.4.2020 bolo doručené upovedomenie o zastavení starej exekúcie podľa
zákona č. 233/2019 a následne dňa 22.6.2020 bolo Hlavnému mestu doručené oznámenie
o ukončení exekučného konania. Dôvod na zastavenie exekúcie bol nasledovný:
„podľa §2 ods.1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože uplynula rozhodná doba. Stará exekúcia sa
zastavila, pretože od doručenia prvotného poverenia uplynula rozhodná doba piatich rokov.
Predĺženiu rozhodnej doby nedošlo a nejde o takú starú exekúciu, ktorá sa nezastavuje.“
V rámci exekučného konania nebola vymožená žiadna časť pohľadávky.
Pohľadávku voči povinnému Emam Gabr. v celkovej výške 19.541,47Eur (18.158,97 eur
istina a 1382,50 eur) navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania a odpísať z účtovnej evidencie
z dôvodu ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla titulom neuhradeného
nájomného za pozemky za obdobie 1.2012 – 3.2014. Exekúcia bola vedená u exekútorky
JUDr. Andrea Ondrejková pod č. EX 8751/14. Dňa 21.4.2020 bolo doručené upovedomenie
o zastavení starej exekúcie podľa zákona č. 233/2019. Dôvod na zastavenie exekúcie bol
nasledovný:
„podľa §2 ods.1 písm. a) zákona č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože uplynula rozhodná doba. Stará exekúcia sa
zastavila, pretože od doručenia prvotného poverenia uplynula rozhodná doba piatich rokov.
Predĺženiu rozhodnej doby nedošlo a nejde o takú starú exekúciu, ktorá sa nezastavuje.“
V rámci exekučného konania nebola vymožená žiadna časť pohľadávky....“
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020 prerokovala vyššie uvedený materiál
a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva, ktoré uznesením č. 649/2020 schválilo
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa Prílohy č. 1 ktorá je súčasťou tohto uznesenia, odporúča predmetné pohľadávky odpísať z účtovnej
evidencie hlavného mesta.

2.

Zariadenia začlenené v organizačnej štruktúre Magistrátu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy:

2.1 Zariadenia, v ktorých nevznikla žiadna škoda v roku 2020
-

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 2020 ku škode
Škoda vo výške 349,74 Eur, ktorá vznikla dňa 20.02.2020 v priestoroch zariadenia
Dom tretieho veku - vo vestibule vrátnice, kde klient zariadenia stratil rovnováhu
a prevrátil kávový automat, ktorý následne rozbil sklenenú výplň na pevnej časti
posuvných dverí.
Škodová udalosť bola vyčíslená v celkovej hodnote 349,74 Eur (výmena sklenenej
výplne). Nakoľko má zariadenie uzatvorenú poistnú zmluvu na poistenie budovy, bola
táto poistná udalosť nahlásená spoločnosti, ktorá následne túto poistnú udalosť riešila
s vinníkom poistnej udalosti, resp. s jeho poisťovňou. Vysporiadanie škodovej udalosti
vo výške 349,74 Eur prebehlo nasledovne: Spoluúčasť za Dom tretieho veku bola vo
výške 43,62 Eur. Poistné plnenie, ktoré bolo hradené z poistnej udalosti vinníka bolo vo
výške 306,12 Eur.
II.
Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od
01.01.2020 do 31.12.2020 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, predkladáme informáciu o riešených
škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.
1 V roku 2020 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
- CVČ Kulíšková

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
- ZUŠ Exnárova 6, 821 03 Bratislava
- ZUŠ J. Albrechta, Topoľčianska č. 15
1.3 Zariadenia pre seniorov:
- 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
1.5 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
- ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava
- Múzeum mesta Bratislavy,
2 V roku 2020 boli riešené škody v týchto rozpočtových a príspevkových organizáciách,
zariadeniach:
2.1 STARZ
Škoda vo výške 339,62 Eur - Škoda vo výške 339,62 Eur – pri usporiadaní
podujatia pod názvom „ The world of Hans Zimmer“ na zimnom štadióne O.
Nepelu v Bratislave
Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia JVS GROUP s.r.o. v zmysle čl. VII.
ods. 7.3. Nájomnej zmluvy č. 7/2020/P zo dňa 29.01.2020 a preberacieho protokolu zo dňa
17.02.2020 náhradu za poškodené dosky a nadmerné znečistenie hracej plochy na Zimnom
štadióne O. Nepelu v celkovej výške 339,62 Eur, ku ktorej prišlo pri usporiadaní podujatia
„The World of Hans Zimmer“. Organizátor podujatia poškodenia v plnom rozsahu uznal
a náhradu škody zaplatil.

2.2 Škoda vo výške 231,- Eur – poškodenie nebytových priestorov šatne na zimnom
štadióne O. Nepelu v Bratislave
Organizácia si uplatnila voči nájomcovi HC SLOVAN Bratislava, a.s. v zmysle čl. IV. ods.
21. Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 28/2011 zo dňa 26.05.2011 a Záznamu o
škode zo dňa 13.02.2020 náhradu za vytrhnuté a poškodené nové dvere v šatni č. 1 vstupu
do sociálnych zariadení Zimného štadióna O. Nepelu v celkovej výške 231,00 Eur. Nájomca
poškodenie v plnom rozsahu uznal a náhradu škody zaplatil.
2.3 Škoda vo výške 2 185,14 Eur – pri usporiadaní podujatia „MALUMA WORLD
TOUR“ na zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave
Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia MUSIC PRODUCTION, s.r.o.
v zmysle čl. VII. ods. 7.3. Nájomnej zmluvy č. 10/2020/P zo dňa 04.02.2020 a preberacieho
protokolu zo dňa 26.02.2020 náhradu škody za poškodený ice covertan 8 ks, nadmerné
znečistenie plochy po produkcii a poškodené 4 lišty na okopovej doske mantinelu na
Zimnom štadióne O. Nepelu v celkovej výške 2 185,14 Eur, ku ktorej prišlo pri usporiadaní
podujatia „MALUMA WORLD TOUR“. Organizátor podujatia poškodenia v plnom
rozsahu uznal a náhradu škody zaplatil.
2.4 Škoda vo výške 118.000,- Eur - požiar velína strojovne chladenia na Zimnom
štadióne Harmincova – informácia o poistnom plnení
Vo vyhodnotení plnenia Mestského zastupiteľstva v správe o škodách a záveroch k nim
prijatých za rok 2019 bol skonštatovaný požiar vo velíne strojovne chladenia na Zimnom
štadióne Harmincova, ku ktorému prišlo dňa 15.12.2019. 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
boli vyčíslené vo výške 240 000,- Eur. Škoda bola uplatnená v poisťovni. Poisťovňa doteraz
uznala a vyplatila poistné plnenia vo výške 118 000,- Eur čiastkovo:
• 19 000,- Eur dňa 05.02.2020 za sanačné práce v celkovej výške 22 934,48 Eur
• 59 000,- Eur dňa 26.02.2020 za opravu velína strojovne chladenia, výmenu elektrického
rozvádzača, revízie pre pripojenie sirény, opravu rádiostanice, riadiacej jednotky
autonómneho systému varovania, výmenu blokačných bezpečnostných prvkov čpavkového
kompresora a opravu osvetlenia strojovne chladenia v celkovej výške 59 919,62 Eur
• 40 000,00 Eur dňa 17.04.2020 za stavebné práce, protipožiarne dvere, radiátory, obnovu
svetelných a zásuvkových rozvodov v celkovej výške 40 564,79 Eur.
2.5 Informácia o poistnom plnení vo veci poistnej udalosti - škody vo výške 49 913,40
Eur – požiar velína strojovne chladenia na Zimnom štadióne Harmincova v
Bratislave
Z dôvodu požiaru došlo k prerušeniu prevádzky na ZŠ Harmincova od 15.12.2019 do
02.02.2020. Organizácia bola poistená poisťovňou Union na riziko prerušenia prevádzky.
Dňa 24.09.202 organizácii poisťovňa uhradila čiastku 49 913,40 Eur plnenie za prerušenie
prevádzky – ušlý zisk a stále náklady počas prerušenia, ktoré bolo vyčíslené na základe
odborného vyjadrenia znaleckou organizáciou poisťovne.
2.6 Škoda vo výške 413,30 Eur – rozbité sklo v hľadisku vedľajšej haly B zimného
štadióna O. Nepelu v Bratislave prasknutie skla v tréningovej hale, poškodenie

displeja vo výťahu tréningovej haly, poškodenie laku na rolbe po odbrendovaní,
poškodenie vnútorného krytu mantinelu
Dňa 10.07.2020 v hľadisku vedľajšej haly B Zimného štadióna O. Nepelu bolo rozbité sklo,
čím organizácii vznikla škoda vo výške 413,30 Eur. Škoda bola uplatnená v poisťovni.
Poistné plnenie bolo v plnej výške 413,30 Eur poukázané poisťovňou dňa 30.09.2020.
2.7 Škoda vo výške 234,10 Eur- vyrubené penále zo strany sociálnej poisťovne
Sociálna poisťovňa, pobočka Bratislava Rozhodnutím číslo: 700-0213500520-GC04/20 zo
dňa 14.10.2020 udelila organizácií penále vo výške 234,10 Eur z dôvodu neskorej úhrady
poistného a povinných príspevkov za mesiace jún 2013, júl 2013, august 2013, august 2018
a august 2019, ku ktorému prišlo uvedením nesprávnych údajov zo strany zamestnancov
študentov. Zamestnanci si uplatnili pri uzatvorení Dohody o brigádnickej práci študentov
právo na úľavu na poistnom v našej organizácii a zároveň duplicitne aj v inej organizácii.
Nakoľko penále nevznikli v dôsledku pochybenia pracovníčky útvaru PAM STARZ, penále
v plnom rozsahu vo výške 234,10 Eur boli zúčtované do nákladov organizácie.
2.8 Škoda vo výške 13 484,90 Eur – demontáž, odvoz a uskladnenie tribúny na
zimnom štadióne Harmincova
V zmysle Zmluvy o dielo č. 130/2018/T zo dňa 17.08.2018 Sokol trade spol. s r.o. mala na
Zimnom štadióne Harmincova vybudovať novú tribúnu. Nakoľko firma stavebné práce
nedokončila a namontovala nevyhovujúcu tribúnu, STARZ bol nútený 11.09.2019 tribúnu
demontovať, odviezť a uskladniť nakoľko, Sokol trade spol. s r.o. si odmietla tribúnu
prevziať. Dňa 10.11.2020 si firma Sokol Trade spol. s r.o. tribúnu odviezla. Za obdobie
11.09.2019 – 10.11.2020 organizácii za demontáž, odvoz a uskladnenie tribúny vznikla
škoda vo výške 13 484,90 Eur.
Uvedenú škodu si STARZ v plnom rozsahu uplatnil u dodávateľa prác firmy Sokol Trade
spol. s r. o. a bola započítaná s faktúrami za stavebné práce, ktoré boli vykonané od
01.11.2018 do 30.03.2019 a vyúčtované dodávateľom Sokol Trade spol. s r. o. faktúrami,
doručenými STARZu dňa 01.06.2020 a 23.09.2020.
2.9 MARIANUM- Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Škoda vo výške 75,- Eur- chyba pri účtovaní vo veci oblečenia zosnulého
Škodová komisia organizácie prejednala na základe sťažnosti pozostalých zodpovednosť za
škodu, ktorá jej vznikla z dôvodu pochybenia zamestnankyne organizácie pri vybavovaní
poslednej rozlúčky so zosnulým. Zamestnankyňa organizácie omylom zaúčtovala položku
v texte obliekania vo výške 75,- Eur. Zamestnankyni bola uvedená suma zosobnená
z dôvodu nedostatočného systémového zabezpečenia vzájomného preberania objednávok
k zrealizovaniu pohrebných a kremačných služieb.
Škoda vo výške 40,- Eur- zámena farby kvetinového daru
Škodová komisia organizácie prejednala na základe sťažnosti pozostalých zodpovednosť za
škodu, ktorá jej vznikla z dôvodu pochybenia zamestnankyne organizácie pri vybavovaní
poslednej rozlúčky so zosnulým. Zamestnankyňa organizácie omylom zamenila farby na
kvetinovej ikebane. Zamestnankyni bola suma vo výške 40,- Eur zosobnená z dôvodu
nedostatočného systémového zabezpečenia vzájomného preberania objednávok
k zrealizovaniu pohrebných a kremačných služieb.

2.10 Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Škoda vo výške 913,16 Eur - zavinená škoda na služobnom motorovom vozidle
ŠKODA OCTAVIA
Dňa 06.01.2020 v čase o 18:00 hod. hliadka MsP hlavného mesta SR Bratislavy, expozitúra
Bratislava zistila počas jazdy na motorovom vozidle, že pri zatáčaní motorovým vozidlom je
vo vozidle počuť zvuk od nápravy. K poškodeniu došlo buď nárazom do predného kolesa
alebo spôsobené výtlkmi na ceste. Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 913,16 Eur
- faktúra č. 112455 zo strany servisnej spoločnosti TODOS s.r.o. Výška plnenia zo strany
poisťovne KOOPERATÍVA nastala vo výške 747, 19 Eur. Výška škody MsP v sume 165,97
Eur (spoluúčasť).
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 28.09.2020 a odporúča škodu
vo výške spoluúčasti 165, 97 Eur zosobniť zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil.
Škoda vo výške 1 145,33 Eur – zavinená škoda na služobnom motorovom vozidle Škoda
Octavia
Škoda vznikla a zavinenie spôsobil zamestnanec MsP hlavného mesta SR Bratislavy.
K poškodeniu došlo pri otáčaní vozidla narazením do betónového stĺpika na parkovisku pred
obytným domom na ul. Svätoplukova v Bratislave dňa 31.01.2020.
Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 1145,33 Eur - faktúra č. 112143 zo strany
servisnej spoločnosti TODOS s.r.o. Výška poskytnutého plnenia zo strany poisťovne
KOOPERATÍVA nastala vo výške 979,36 Eur. Eur. Vozidlo je kryté havarijným poistením
a zamestnanec, ktorý škodu spôsobil je povinný uhradiť spoluúčasť vo výške 165,97 Eur.
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 28.09.2020 a odporúča škodu
vo výške spoluúčasti 165, 97 Eur zosobniť zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil.
Škoda vo výške 487,13 Eur – zavinená škoda na služobnom motorovom vozidle Kia
Ceed
Škoda vznikla pre nedostatočnosť pozornosti pri riadení vozidla zo strany zamestnanca MsP
dňa 11.04.2020. Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 487,13 Eur – faktúra č.
113197 zo strany servisnej spoločnosti TODOS s.r.o. Výška poskytnutého plnenia zo strany
poisťovne KOOPERATÍVA nastala vo výške 264,16 Eur. Vozidlo je kryté havarijným
poistením a zamestnanec, ktorý škodu spôsobil je povinný uhradiť spoluúčasť vo výške
165,97 Eur.
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 28.09.2020 a odporúča škodu
vo výške spoluúčasti 165,97 Eur zosobniť zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil.
Škoda vo výške 5 548,30 Eur – zavinená škoda na služobnom motorovom vozidle Toyota
Auris
Škoda vznikla pre nedostatočnosť pozornosti pri riadení motorového vozidla zo strany
zamestnanca MsP dňa 05.05.2020. Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 5.548,30
Eur – faktúra č. 114088 zo strany servisnej spoločnosti TODOS s.r.o. Bratislava. Výška
poistného plnenia zo strany poisťovne KOOPERATÍVA nastala vo výške 3.975, 85 Eur.

Vozidlo je kryté havarijným poistením a zamestnanec, ktorý škodu spôsobil je povinný
uhradiť spoluúčasť vo výške 1.572,45 Eur.
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 28.09.2020 a odporúča škodu
vo výške spoluúčasti 1572,45 Eur zosobniť zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil.
Škoda vo výške 10 743,86 Eur- zavinená škoda na služobnom motorovom vozidle Škoda
Octavia
Škoda vznikla pre nedostatočnosť pozornosti pri riadení motorového vozidla zo strany
zamestnanca MsP dňa 27.06.2020. Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 10.743,86
Eur – faktúra č. 114088 zo strany servisnej spoločnosti TODOS s.r.o. Bratislava. Výška
poistného plnenia zo strany poisťovne KOOPERATÍVA nastala vo výške 10.206,67 Eur.
Vozidlo je kryté havarijným poistením a zamestnanec, ktorý škodu spôsobil je povinný
uhradiť spoluúčasť vo výške 537,19 Eur.
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 28.09.2020 a odporúča škodu
vo výške spoluúčasti 537,19 Eur zosobniť zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil.
Škoda vo výške 1 183,39 Eur – zavinená škoda na služobnom motorovom vozidle Kia
Ceed
Škoda vznikla pre nedostatočnosť pozornosti pri riadení motorového vozidla zo strany
zamestnanca hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30.06.2020. Skutočná výška škody bola
vyčíslená na sumu 1.183,39 Eur – faktúra č. 115555 zo strany servisnej spoločnosti TODOS
s.r.o. Bratislava. Výška poistného plnenia zo strany poisťovne KOOPERATÍVA nastala vo
výške 1.017,42 Eur. Vozidlo je kryté havarijným poistením a zamestnanec, ktorý škodu
spôsobil je povinný uhradiť spoluúčasť vo výške 165,97 Eur.
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 28.09.2020 a odporúča škodu
vo výške spoluúčasti 165, 97 Eur zosobniť zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil.
Škoda vo výške 900,86 Eur- zavinená škoda na služobnom motorovom vozidle Škoda
Octavia
Škoda vznikla pre nedostatočnosť pozornosti pri riadení motorového vozidla zo strany
zamestnanca hlavného mesta SR Bratislavy dňa 13.07.2020. Skutočná výška škody bola
vyčíslená na sumu 900,86 Eur – faktúra č. 115517 zo strany servisnej spoločnosti TODOS
s.r.o. Bratislava. Výška poistného plnenia zo strany poisťovne KOOPERATÍVA nastala vo
výške 734,89 Eur. Vozidlo je kryté havarijným poistením a zamestnanec, ktorý škodu
spôsobil je povinný uhradiť spoluúčasť vo výške 165,97 Eur.
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 28.09.2020 a odporúča škodu
vo výške spoluúčasti 165, 97 Eur zosobniť zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil.

Škoda v odhadovanej výške 1 500,- Eur – nezavinená škoda na služobnom motorovom
vozidle Toyota Auris
K poškodeniu došlo neznámym páchateľom resp. neznámym spôsobom. Poškodenie bolo
zistené 21.08.2020 o 15.00 hodine.
Ako vyplýva z doručeného zápisu o škode, škoda vznikla, ale nikto za ňu nezodpovedá,
nakoľko nebol zistený vinník. Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 1800,49 Eurfaktúra č. 117390 zo strany servisnej spoločnosti TODOS s.r.o. Výška plnenia zo strany
poisťovne KOOPERATÍVA nastala vo výške 1.634,52 Eur.
Výška škody MsP v sume 165,97 Eur (spoluúčasť).
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 15.12.2020 a odporúča škodu
zaúčtovať na ťarchu hlavného mesta, nakoľko bola spôsobná neznámym páchateľom.
Škoda v odhadovanej výške 3 000,- Eur – zavinená škoda na služobnom motorovom
vozidle Škoda Octavia
Škoda vznikla a zavinenie spôsobil zamestnanec MsP hlavného mesta SR Bratislavy.
K poškodeniu došlo nedaním prednosti v jazde vozidlu NISSAN MICRA ľavým bokom
vozidla dňa 31.07.2020.
Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 4.007,29 Eur- faktúra č. 113197 zo strany
servisnej spoločnosti TODOS s.r.o. Výška poskytnutého plnenia zo strany poisťovne
KOOPERATÍVA nastala vo výške 3.509,38 Eur. Eur. Vozidlo je kryté havarijným poistením
a zamestnanec, ktorý škodu spôsobil je povinný uhradiť spoluúčasť vo výške 497,91 Eur.
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 15.12.2020 a odporúča škodu
vo výške 497,91 Eur zosobniť zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil.
Škoda v odhadovanej výške 600,- Eur – nezavinená škoda na služobnom motorovom
vozidle Škoda Octavia
K poškodeniu došlo neznámym páchateľom resp. neznámym spôsobom. Poškodenie bolo
zistené 20.07.2020 v nezistenom čase. Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 404,17
Eur- faktúra č. 116317 zo strany servisnej spoločnosti TODOS s.r.o. Výška plnenia zo strany
poisťovne KOOPERATÍVA nastala vo výške 238,17 Eur. Výška škody MsP v sume 166,00
Eur (spoluúčasť).
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 15.12.2020 a odporúča škodu
zaúčtovať na ťarchu hlavného mesta, nakoľko bola spôsobná neznámym páchateľom.
Škoda vo výške 112, 28 Eur - nezavinená škoda poškodenie fotoaparátu CANON IXUS
185 v užívaní od 12.04.2018, po dobe životnosti 24 mesiacov
Škoda vznikla z nepozornosti a zavinenie spôsobil zamestnanec MsP hlavného mesta SR
Bratislavy. K poškodeniu fotoaparátu došlo dňa 22.09.2020. Škoda vznikla pri výkone
služobnej povinnosti. Škoda vznikla, ale nebola zavinená úmyselne v snahe o čo najlepší
výkon hliadkovej a kontrolnej činnosti. Škodu vo výške 112,28 Eur odpísať z evidencie
pohľadávok MsP a fotoaparát vyradiť z účtovnej evidencie.

ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 15.12.2020 a odporúča škodu
vo výške 112,28 Eur odpísať z evidencie pohľadávok a poškodený fotoaparát vyradiť
z účtovnej evidencie.
Nevymožiteľné pohľadávky z exekučných konaní MsP hlavného mesta SR Bratislavy
podľa priloženého zoznamu v celkovej výške 17 847,95 Eur
Jedná sa o nevymožiteľné pohľadávky MsP hlavného mesta SR Bratislavy z exekučných
konaní vo veci uloženia pokút fyzickým osobám za priestupky.
Na základe doručení Upovedomení o zastavení exekúcií zo strany Exekútorských úradov ako
aj na základe predloženej správy o stave exekúcií je preukázané, že povinní nie sú schopní
uhradiť svoje pohľadávky, nakoľko sa jedná o osoby, ktoré:
-

nie sú vlastníkom nehnuteľností,
nemajú zriadené bankové účty,
nebol u nich zistený žiaden zdroj príjmu alebo podnikateľskej činnosti,
sociálna poisťovňa neeviduje žiadne zamestnanie,
nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu

Nevymožiteľné pohľadávky sa týkajú konaní o zastavení exekúcie v počte 119 prípadov.
Na základe predložených dokladov zo strany MsP hlavného mesta SR Bratislavy a trvania
dĺžky jednotlivých exekúcií, ako aj vzhľadom k ich nevymožiteľnosti sa navrhuje predmetné
exekúcie v celkovej výške 17 847,95 Eur odpísať ako nevymožiteľné a trovy exekučných
konaní v sume 4 540,- Eur účtovať na ťarchu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE:
Škodová komisia prerokovala vyššie uvedené exekúcie na zasadnutí dňa 28.09.2020
a 15.12.2020, Škodová komisia odporúča odpísať exekúcie vo výške 17 847,95 Eur a trovy
exekučných konaní vo výške 4 540,- Eur účtovať na ťarchu hlavného mesta SR Bratislavy.

