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I.  INFORMÁCIA 

o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie 
od 1. 7. 2010 do  31.  12. 2010 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 528.38 Eur, ktorá vznikla stornovaním letenky pre poslanca mestského 

zastupiteľstva Ing. Martina Bertu, CSc., ktorý sa mal zúčastniť ako vedúci delegácie 

hlavného mesta na medzinárodných hrách žiakov v Bahraine v dňoch 27.6. - 3. 7. 2010.  

Dva dni pred odletom p. Berta oznámil OKŠaŠ, že z vážnych zdravotných dôvodov nemôže 

vycestovať a požiadal o stornovanie letenky. Cena letenky vrátane letiskových poplatkov 

bola 650,- Eur. Cestovná kancelária Settour, ktorá letenky zabezpečovala, vrátila hlavnému 

mestu iba letiskové poplatky vo výške 161,62 Eur, neuhradený rozdiel v sume  528,38 Eur 

predstavuje vzniknutú škodu.  

 

Záver: Po prešetrení predložených dokladov a informácií a posúdení všetkých okolností 

komisia zistila, že v súvislosti s uvedeným škodovým prípadom nedošlo k žiadnemu 

porušeniu povinností zo strany zamestnancov ani iných osôb, a preto bola škoda zúčtovaná 

do nákladov magistrátu bez uplatnenia zodpovednosti voči konkrétnej osobe.   

 

2. Škoda v celkovej výške 73 641,27 Eur, ktorá vznikla zaplatením sumy 47 313,61 Eur  

a sumy 26 327,66 Eur ... na základe právoplatných súdnych rozhodnutí. Jedná sa 

o sankčné poplatky za oneskorené úhrady faktúr za vykonanie zimnej údržby a letné 

čistenie komunikácií v roku 1995, ktoré boli ... priznané platobným rozkazom Krajského 

súdu v Bratislave sp. zn. 32Cb 11/01-29 zo dňa 23. 1. 2002, vykonateľným dňa 22. 11. 

2002 a  rozsudkom Najvyššieho súdu v Bratislave sp. zn. 4 Obo 115/03-83 zo dňa 29. 1. 

2004, právoplatným dňa 11. 6. 2004. 

Dôvodom oneskorenej úhrady faktúr ... bola okrem nepriaznivej finančnej situácie mesta aj 

skutočnosť, že s ... dlhodobo prebiehali rokovania o vysporiadaní a kompenzácii jeho 

pohľadávok voči hl. mestu formou odpredaja pozemkov, ktorých cena mala byť započítaná 

na kompenzáciu dlhu. Nakoľko predmetné rokovania boli neúspešné, hl. mesto napokon 

vyfakturované práce  uhradilo s oneskorením a ... sa rozhodol uplatniť si sankcie za 

oneskorenú úhradu súdnou cestou.  Po vydaní právoplatných súdnych rozhodnutí  (r. 2002 

a 2004), ktorými bolo hl. mesto zaviazané na úhradu sankčných poplatkov, opäť prebiehali 

s ... rokovania o ich kompenzácii. Keďže ani tieto rokovania neboli úspešné, mesto napokon 

v roku 2008 pristúpilo k úhrade sankčných poplatkov vo výške  73 641,27 Eur, čím vznikla 

škoda.   
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Komisia poukázala na skutočnosť, že predloženie škodového prípadu na rokovanie komisie 

až po vyše dvoch rokoch od zaplatenia sankcií je v rozpore s postupom a lehotami 

určenými v Smerniciach na konanie o škodách v podmienkach Magistrátu hl. m. SR 

Bratislavy, avšak v dôsledku nedodržania tohto postupu nevnikla hl. mestu žiadna ďalšia 

škoda.  Predkladateľka škodového prípadu Ing. Mešťaníková nebola v období vzniku škody 

vedúcou oddelenia cestného hospodárstva.   

 

Záver: Po objasnení všetkých skutočností dospeli členovia komisie k názoru, že 

v uvedenom prípade škoda nevznikla v dôsledku porušenia pracovných povinností  

zamestnancov.  Dôvodom oneskorenej úhrady faktúr a následne vzniknutej povinnosti 

zaplatenia sankcií za omeškanie bola nepriaznivá finančná situácia mesta a zároveň 

dlhodobé a neúspešné rokovania o mimosúdnom vysporiadaní  dlhu.  

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bola škoda odpísaná do nákladov organizácie bez 

uplatnenia osobnej zodpovednosti.  

 

3. Škoda vo výške 845,32 Eur, ktorú spôsobil neznámy páchateľ odcudzením kamery Hyundai 

HCIR infra, ktorá bola umiestnená na budove Novej radnice a monitorovala pohyb 

po dvore. Krádež bola šetrená orgánmi činnými v trestnom konaní, uznesením OR PZ BA I 

bolo trestné stíhanie prerušené, nakoľko uskutočneným vyšetrovaním sa v zákonnej lehote 

nepodarilo zistiť páchateľa krádeže.  Poistná zmluva na poistenie majetku pre riziko 

odcudzenia vlámaním, ktorú má mesto uzatvorenú s poisťovňou ALIANZ, a. s., sa vzťahuje 

len na majetok vo vnútorných priestoroch budovy, preto nebolo možné uplatniť si poistné 

plnenie od poisťovne.  

Záver: Vzhľadom na to, že škodu spôsobil nezistený páchateľ, pričom žiaden 

zo zamestnancov neporušil svoje pracovné povinnosti, škoda bola zúčtovaná do nákladov 

organizácie bez zosobnenia.  
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II.  INFORMÁCIA 
 
 
o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie  
od 1. 7. 2010 do 31. 12. 2010 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, GERIUM, domov dôchodcov, Pri trati 47, Bratislava, Dom tretieho 
veku, Polereckého 2, Bratislava, DOMOV PRI KRÍŽI, Pri kríži 26, 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 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, Istrijská 22, 
Bratislava, Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava, Centrum 
voľného času, Štefánikova 35, Bratislava, Centrum voľného času ESKO, Kulíškova 6, 
Bratislava, Centrum voľného času, Hlinická 3, Bratislava,  Centrum voľného času Klokan, 
Pekníkova 2, Bratislava, Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava, RETEST, 
resocializačné stredisko, Bratislava. 
 
 
2. V uvedenom období riešili škody: 
 
2.1. Paming - Mestský investor pamiatkovej obnovy  
 
2.1.1. V II. polroku 2010 boli poškodené lavičky a smetné koše na Hradnom vrchu  
          v dôsledku čoho vznikla škoda  v sume 2 050,- Eur. Poškodenie sa postupne        
          odstraňuje. Škoda bola zúčtovaná do nákladov organizácie. 
           
2.1.2. Poškodenie fontán, vytrhanie dlažby v okolí Ganymedovej a Rolandovej fontány,  
          demolácia rozvodných skríň na Kvačalovej ul., Ľudovom nám. a oprava pitnej fontány  
          na Hviezdoslavovom nám. v dôsledku čoho vznikla škoda v sume 622,98 Eur.  
          Poškodenie bolo postupne odstránené. Škoda bola zúčtovaná  do nákladov  
          organizácie. 
 
2.1.3. Kostol Klarisiek na Farskej ul. je majetkom hlavného mesta SR Bratislavy a časť  
          interiéru kostola (po obnove lode) je v užívaní Bratislavského kultúrneho  
          a informačného strediska. V mesiaci október 2010 bolo zistené poškodenie  
          elektroinštalácie na niektorých elektrozariadeniach spôsobené neodbornou  
          manipuláciou v hlavnej rozvodnej skrini, v dôsledku čoho vznikla škoda   
          18 000,- Eur na odovzdanej časti objektu (interiér kostola) a na neodovzdanej časti  
          kostola (prístavba) vznikla škoda 4 830,- Eur.  
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          Vzniknutá škoda bola nahlásená dňa 4. 11. 2010 Okresnému riaditeľstvu PZ  
          Bratislava-Staré Mesto-stred. Dňa 10. 12. 2010 bolo vydané uznesenie o začatí  
          trestného stíhania vo veci prečinu poškodzovania cudzej veci. Šetrenie nie je  
          ukončené. 
 
 
2.2.     Múzeum mesta Bratislavy  
 
2.2.1. Dňa 6. 12. 2010 riešila škodová komisia rozhodnutie o uložení pokuty v sume  
           21,50 Eur vyčíslenej Daňovým úradom Bratislava I. z rozdielu vlastnej daňovej  
           povinnosti vyplývajúcej z dodatočne podaného priznania za zdaňovacie obdobie  
           2. štvrťrok 2010. Na zasadnutie škodovej komisie bola prizvaná mzdová účtovníčka,  
           ktorá v uvedenom období vypracovávala a podávala hlásenia Daňovému úradu.  
           Po jej vyjadrení škodová komisia navrhla uplatniť voči zamestnankyni náhradu škody  
           v plnej výške 21,50 Eur.  Menovaná  záväzok uznala a určenú sumu uhradila  
           v stanovenom termíne..  
 
 
2.3.    STARZ-Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného  mesta SR  
          Bratislavy, 
            
 2.3.1. Škoda v sume 362,20 Eur bola spôsobená neodvedením preddavku na daň  
           z príjmov zo závislej činnosti podľa § 35 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani  
           z príjmov v znení  neskorších predpisov za rok 2005 v lehote do 5 dní po dni výplaty  
           v organizácii, t. z. do 17-teho dňa nasledujúceho mesiaca, za ktorý bol preddavok  
           zrazený. Pri preverovaní zodpovednosti za škodu bolo zistené, že pracovníčka  
           učtárne neodviedla preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti zo zdaniteľnej  
           mzdy v sume 6 296,49 Eur v termíne splatnosti do 17. 5. 2005. Preddavok na daň  
           z príjmov zo závislej činnosti bol uhradený dňa 8. 11. 2005. Nakoľko zodpovedná  
           zamestnankyňa ukončila pracovný pomer v organizácii dňa 30. 6. 2005, súčasne  
           vymáhanie náhrady škody sa prekluduje – nárok zanikol a preto nebolo možné škodu  
           uplatniť voči zodpovednému zamestnancovi. Škoda bola zaúčtovaná do nákladov  
           organizácie.  
 
2.3.2.  Škoda v sume 356,- Eur vznikla dňa 11. 4. 2010 počas podujatia „Národný beh 
           Devín-Bratislava“. Účastníkovi behu ... sa stratili osobné veci  
           v sume 356,- Eur, ktoré si odložil podľa pokynov organizátora podujatia v pristavenom  
           autobuse, ktorý počas podujatia slúžil ako šatňa na úschovu osobných vecí.  
           Organizácia uznala náhradu škody za stratu osobných vecí v plnej výške. Vzhľadom  
           k tomu, že nebolo zistené žiadne zavinenie škody zodpovedným zamestnancom,  
           škoda bola zaúčtovaná do nákladov organizácie.  
 
2.3.3.  Škoda v sume 1 576,47 Eur zavinená neznámym páchateľom, ktorý sa dňa  
           27. 8. 2010 vlámal do budovy areálu Plavárne Pasienky, kde odcudzil finančnú  
           hotovosť v sume 1 450,42 Eur a ceniny v sume 126,05 Eur. Uznesením Okresného  
           riaditeľstva PZ Bratislava III zo dňa 5. 11. 2010 bolo trestné stíhanie prerušené,  
           nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce konať voči konkrétnej osobe.  
           Škoda bola zaúčtovaná do nákladov organizácie.    
 
2.3.4.  Dňa 23. 11. 2010 pokuta v sume 190,- Eur bola vyčíslená podľa § 106 ods. 3 písm. b/  
           stavebného zákona za uskutočnenie časti stavby vyrovnania nerovného povrchu  
           betónovou mazaninou „Južná cyklistická radiála, úsek Antolská-Chorvátske rameno“,    
           v k. ú. Petržalka, v dĺžke 81 m bez stavebného povolenia za účelom plynulého  
         a bezpečného prechodu cyklistov na Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu“.  
         Pri preverovaní zodpovednosti za škodu bolo zistené, že išlo o zabezpečenie  
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         prepojenia dvoch úsekov medzinárodnej dunajskej cyklistickej cesty v dĺžke 81 m.  
         Na pozemky pod predmetnou stavbou Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu  
         dala plombu, ktorá bránila vybaviť majetkovoprávne doklady včas. Pod tlakom  
         cyklistickej a korčuliarskej verejnosti bola stavba zrealizovaná. Uvedená suma pokuty  
         bola zosobnená zodpovedným zamestnancom organizácie. 
 
 
2.4.    MARIANUM-Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
            
2.4.1. V II. polroku 2010 škodová komisia prejednala dva škodové prípady. 
          Oneskoreným odhlásením zamestnanca zo sociálnej a zdravotnej poisťovne vznikla  
          organizácii škoda v sume 23,78 Eur. V zmysle pracovnej náplne za vzniknutú škodu  
          je zodpovedná ekonómka a vedúci strediska S-104, ktorým bola škoda zosobnená  
          rovnakým podielom.            
 
2.4.2. Pri poslednej rozlúčke so zosnulým v Krematóriu bola podaná sťažnosť na nekvalitne  
          poskytnuté služby. Šetrením bolo zistené , že zamestnanec obradnej siene porušil  
          pracovnú disciplínu, za čo mu bola krátená mzda v sume 200,- Eur. 
 
 
2.5.    PETRŽALSKÝ DOMOV SENIOROV, Rusovská cesta 58, Bratislava  
 
2.5.1. Škodová komisia riešila škodu, ktorá vznikla vlámaním  sa do stravovacej jednotky.  
          Odcudzené potraviny neznámym páchateľom boli v sume 178,05 Eur. Škodová  
          udalosť bola nahlásená na Okresnom riaditeľstve PZ v Bratislave V., kde bolo  
          skonštatované, že sa jedná o priestupok neznámym páchateľom počas rekonštrukcie  
          kuchyne. Škoda bola zaúčtovaná do nákladov organizácie. 
 
2.5.2. Dňa 13. 9. 2010 neznámy páchateľ poškodil oplotenie areálu PETRŽALSKÉHO  
          DOMOVA SENIOROV nachádzajúci sa pri chodníku vedľa Rusovskej cesty. Neznámy  
          páchateľ porozbíjal tvarované pálené bloky a betónové stĺpy, v dôsledku čoho  
          na oplotení vznikla diera. Týmto svojim konaním spôsobil škodu v sume 864,54 Eur.  
          Uznesením Okresného riaditeľstva PZ Bratislava V. bolo trestné stíhanie prerušené,  
          pretože vykonaným preverovaním sa nezistili skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné  
          stíhanie proti určitej osobe. 
 
 
 
 
 
 


