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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 

01.01.2021 do 31.12.2021 

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 01.01.2021 do 31.12.2021. 

 

1. V roku 2021 boli v škodovej komisii Magistrátu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy riešené nasledovné prípady: 

 

1.1 Škoda vo výške 100 000,- Eur vo veci rozhodnutia Daňového úradu podľa § 38 ods. 2 

písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

Dňa 02.02.2021 bolo hlavnému mestu doručené rozhodnutie Daňového úradu Bratislava č. 

100135543/2021, ktorým sa ukladá účtovnej jednotke pokuta vo výške 100 000,- Eur za správny 

delikt uvedený v § 38 ods. 1 písm. f) zákona č. 431/2002 Z. z. za kontrolované účtovné obdobie 

r. 2018. Na základe vykonanej kontroly boli daňovým úradom zistené skutočnosti preukazujúce 

porušenie ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Daňový úrady vykonal kontrolu za 

účtovné obdobie roka 2018. 

Hlavné mesto malo overenú účtovnú závierku za rok 2018 nezávislým audítorom. Niektoré 

z vytknutých účtovných operácií boli predmetom vyšetrovania NAKA aj Finančnej správy, 

napriek tomu ani jeden z vyššie uvedených subjektov hlavného mestu nevytkol nesprávnosť 

účtovných operácií ani nedostatok relevantných dokladov. 

Hlavné mesto SR Bratislava sa dňa 03.03.2021 odvolalo voči rozhodnutiu Daňového úradu 

Bratislava č.100135543//2021 zo dňa 27.01.2021 (príloha č. 2), ktorým bola vyrubená pokuta 

daňovému subjektu vo výške 100 000 eur za porušenie  zákona č. 431/2002 o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov  (ďalej len“ zákon o účtovníctve“) - správny delikt a v závere 

svojich odôvodnení navrhlo zníženie sumy správneho deliktu alebo zrušenie rozhodnutia pre 

znevýhodnenú situáciu účtovnej jednotky a procesné pochybenia správcu dane. 

Finančné riaditeľstvo SR ako vydalo dňa 15.06.2021 rozhodnutie č. 101041977/2021, ktorým 

potvrdil rozhodnutie Daňového úradu Bratislava č. 100135543/2021 zo dňa 27.10.2021, ktorým 

správca dane podľa ust. § 38 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve uložil pokutu 

v sume 100 000,- Eur. Hlavné mesto SR Bratislava dňa 28.06.2021 zaplatilo pokutu v uvedenej 

výške. 

Ako vyplýva z doručeného zápisu o škode, sekcia financií nevie určiť osobu zodpovednú za 

škodu a zároveň uviedla, že účtovníctvo sa v danej forme vedie dlhé roky a hlavné mesto bude 

musieť pristúpiť k navýšeniu kapacít na oddelení účtovníctva a pohľadávok. 

 

 

 



ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE 

Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 21.07.2021 vzhľadom na vyššie uvedený zápis 

o škode zo strany sekcie financií prijala záver s odporúčaním zúčtovať škodu na ťarchu 

hlavného mesta. 

1.2 Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok  

Dňa 18.02.2021 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/51337.pdf 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 718/2021 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 pohľadávok a odpísanie z účtovnej evidencie. Súčasťou správy je aj 

tabuľková príloha, kde je uvedený rozpis pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov, druhu a 

vzniku pohľadávky ako aj dôvodu, pre ktorý navrhujeme pohľadávku odpísať. Celková suma 

pohľadávok je zložená z istiny vo výške 74 750,43 Eur a z trov konania vo výške 3 558,74 

Eur. Súčet istiny a trov konania predstavuje sumu 78 309,17 Eur. Z uvedenej sumy bolo 

vymožených 1 264,58 Eur a celková suma pohľadávok navrhovaných na trvalé upustenie od 

vymáhania je vo výške 77 044,59 Eur a na odpis z účtovnej evidencie v sume 53 426,01 Eur. 

Rozdiel medzi pohľadávkou vymáhanou právnym oddelením a účtovnou pohľadávkou 

vznikol z nasledovného dôvodu: v období pred rokom 2000 právne oddelenie pri vymáhaní 

pohľadávok postupovalo iným spôsobom – výšku pohľadávky vypočítali na základe 

uzatvorenej zmluvy, nepreberali túto pohľadávku z účtovnej evidencie vo vtedy používanom 

účtovnom systéme. Tieto pohľadávky buď neboli v období predošlého informačného systému 

vôbec predpísané alebo sa počas výmeny informačných systémov do novej databázy IS Noris 

(v roku 2004) nepreniesli. 

 

Podrobnejší rozpis pohľadávky: 

 

Pohľadávku voči BRAUSS, Staré Grunty 3590/328, 841 04 Bratislava, IČO: 32086512, 

v celkovej výške 41.964,81 Eur (istina + príslušenstvo a trovy konania) navrhujeme trvalo 

upustiť od vymáhania z dôvodu ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla 

v súvislosti s užívaním nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Sedlárskej č. 2 – 4 

v Bratislave za obdobie od 02/1994 do 07/1996. Rozsudkom Okresného súdu Bratislava II č. 

k. 17 C 353/96 zo dňa 19.09.2001, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 28.12.2001 

a vykonateľnosť dňa 14.01.2002 bola Viera S., Bratislava zaviazaná zaplatiť hlavnému mestu 

istinu 41.451,86 Eur a trovy konania 1.657,97 Eur, v súvislosti s užívaním nebytových 

priestorov nachádzajúcich sa na Sedlárskej č. 2 – 4 v Bratislave. Nakoľko nedošlo 

k dobrovoľnému plneniu bol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Exekúcia bola vedená 

naposledy u súdneho exekútora Mgr. Romana Vozára (došlo k zmene od predchádzajúcej 

súdnej exekútorky JUDr. Dírerovej)  pod č. EX 25/05. Dňa 07.02.2020 bolo hlavnému mestu 

vo veci exekúcie  EX 25/05 doručené upovedomenie o zastavení starej exekúcie. V zmysle 

upovedomenia zo dňa 06.02.2020 došlo k zastaveniu starej exekúcie, a to z dôvodu: 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. K 

predĺženiu rozhodnej doby nedošlo a nejde o takú starú exekúciu, ktorá sa nezastavuje. 



Následne dňa 31.03.2020 bolo hlavnému mestu doručené oznámenie o ukončení exekučného 

konania. V zmysle upovedomenia o zastavení exekúcie došlo v predmetnom exekučnom 

konaní k vymoženiu časti pohľadávky a to vo výške 1.161,62 EUR. 

 

Dňa 25.03.2021 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/54568.pdf 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 761/2021 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 pohľadávok a odpísanie z účtovnej evidencie. Súčasťou správy je aj 

tabuľková príloha (Príloha č. 1), kde je uvedený rozpis pohľadávok podľa jednotlivých 

dlžníkov, druhu a vzniku pohľadávky ako aj dôvodu pre ktorý navrhujeme pohľadávku 

odpísať. Celková suma pohľadávok je zložená z istiny vo výške 1 150 018,34 Eur a z trov 

konania vo výške 84 484,14 Eur. Súčet istiny a trov konania predstavuje sumu 1 234 502,48 

Eur. Z uvedenej sumy bolo vymožených 36 195,89 Eur a celková suma pohľadávok 

navrhovaných na trvalé upustenie od vymáhania je vo výške 1 198 306,59 Eur a na odpis z 

účtovnej evidencie v sume 629 912,88 Eur. Rozdiel medzi pohľadávkou vymáhanou právnym 

oddelením a účtovnou pohľadávkou vznikol z nasledovného dôvodu: v období pred rokom 

2000 právne oddelenie pri vymáhaní pohľadávok postupovalo iným spôsobom – výšku 

pohľadávky vypočítali na základe uzatvorenej zmluvy, nepreberali túto pohľadávku z 

účtovnej evidencie vo vtedy používanom účtovnom systéme. Tieto pohľadávky buď neboli v 

období predošlého informačného systému vôbec predpísané alebo sa počas výmeny 

informačných systémov do novej databázy IS Noris (v roku 2004) nepreniesli. 

 

Podrobnejší rozpis pohľadávok: 

 

Pohľadávku voči spoločnosti RO-TI Invest, spol. s r.o., IČO: 35767529 vo výške 194.525,06 

Eur + prísl. navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania a odpísať z účtovnej evidencie z dôvodu 

ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla titulom neuhradeného nájomného za 

pozemky za obdobie 04.2003 – 03.2006. Exekúcia bola vedená u exekútorky Mgr. Anna 

Michnicová pod č. EX 120/09. Dňa 28.03.2020 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.  

 

Pohľadávku voči spoločnosti RO-TI Invest, spol. s r.o., IČO: 35767529 vo výške 60.908,42 

Eur + prísl. navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania a odpísať z účtovnej evidencie z dôvodu 

ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla titulom neuhradeného nájomného za 

pozemky za obdobie 01.2008 – 02.2010. Exekúcia bola vedená u exekútorky JUDr. Andrea 

Ondrejková pod č. EX 8616/14. 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. 

 

Pohľadávku voči spoločnosti RO-TI Invest, spol. s r.o., IČO: 35767529 vo výške 41.278,30 

Eur + prísl. navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania a odpísať z účtovnej evidencie z dôvodu 

ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla titulom neuhradeného nájomného za 

pozemky za obdobie 1.2007 – 1-3.2008. Exekúcia bola vedená u exekútorky Mgr. Anna 

Michnicová pod č. EX 404/10. Dňa 28.03.2020 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. 

 

Pohľadávku vedenú voči spoločnosti SYNAPHEA, a.s., IČO: 36810584 vo výške 58.618,64 

Eur + prísl. navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania a odpísať z účtovnej evidencie z dôvodu 

ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla titulom nezaplateného nájomného zo 

Zmluvy o nájme nehnuteľnosti č. 07 83 0941 07 00 zo dňa  14. 11. 2007 za obdobie 4. 

štvrťrok 2010 – 2. štvrťrok 2013. Platobným rozkazom vydaného Okresným súdom 

Bratislava 1, č. k. 30 Rob/195/2013 zo dňa 30. 10. 2013 bola spoločnosti SYNAPHEA a.s., 

IČO: 36810584 uložená povinnosť zaplatiť hlavnému mestu sumu vo výške 58.618,64 € 

s príslušenstvom  a trovami konania. Nakoľko nedošlo  k dobrovoľnému plneniu, bol podaný 

návrh na vykonanie exekúcie. Exekúcia bola vedená na Exekútorskom úrade Bratislava, Mgr. 

Anny Michnicovej, súdnej exekútorky, pod sp. zn. EX 339/14. Dňa 28. 3. 2020 bolo doručené 

upovedomenie o zastavení starej exekúcie podľa zákona č. 233/2019 a dňa 8. 6. 2020 bolo 

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. K predĺženiu rozhodnej doby nedošlo a nejde o takú starú 

exekúciu, ktorá sa nezastavuje.“ 

 

V rámci exekučného konania bola vymožená časť pohľadávky vo výške 60,52 Eur. 

Spoločnosť SYNAPHEA, a.s., IČO: 36810584 bola dňa 16. 5. 2018 ex offo vymazaná 

z obchodného registra. 

 

Dňa 29.04.2021 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/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-

sr-bratislavy-zasadnutie-29042021/ 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 799/2021 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 pohľadávok a odpísanie z účtovnej evidencie. Súčasťou správy je aj 

tabuľková príloha (Príloha č. 1), kde je uvedený rozpis pohľadávok podľa jednotlivých 



dlžníkov, druhu a vzniku pohľadávky ako aj dôvodu pre ktorý navrhujeme pohľadávku 

odpísať. Celková suma pohľadávok je zložená z istiny vo výške 144 405,69 Eur, z trov 

konania vo výške 11 614,20 Eur, z trov exekúcií vo výške 596,00 Eur a úrokov, poplatkov a 

zmluvných pokút vo výške 9 387,61 Eur. Celková výška pohľadávok predstavuje sumu 166 

003,50 Eur. Z uvedenej sumy bolo vymožených 6 431,78 Eur a celková suma pohľadávok 

navrhovaných na trvalé upustenie od vymáhania je vo výške 159 571,72 Eur a na odpis z 

účtovnej evidencie v sume 28 092,52 Eur. Rozdiel medzi pohľadávkou vymáhanou právnym 

oddelením a účtovnou pohľadávkou vznikol z nasledovného dôvodu: v období pred rokom 

2000 právne oddelenie pri vymáhaní pohľadávok postupovalo iným spôsobom – výšku 

pohľadávky vypočítali na základe uzatvorenej zmluvy, nepreberali túto pohľadávku z 

účtovnej evidencie vo vtedy používanom účtovnom systéme. Tieto pohľadávky buď neboli v 

období predošlého informačného systému vôbec predpísané alebo sa počas výmeny 

informačných systémov do novej databázy IS Noris (v roku 2004) nepreniesli. 

 

Podrobnejší rozpis pohľadávok: 

 

Pohľadávku voči spoločnosti Ing. arch. Anton K., IČO: 30791685 vo výške 72 193,48 Eur + 

prísl. navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania. Navrhujeme odpísať z účtovnej evidencie 

z dôvodu ukončeného exekučného konania pohľadávku vo výške 5 729,10 Eur (príslušenstvo 

– súdne trovy). Pohľadávka vznikla titulom neuhradeného nájomného za nájom nebytový 

priestor za obdobie 10.2004 – 09.2006. Exekúcia bola vedená u exekútorky Mgr. Anna 

Michnicová pod č. EX 2073/13. Dňa 28.03.2020 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.  

 

Pohľadávku voči nájomcovi Malý Š. vo výške 4 343,82 Eur + prísl. navrhujeme trvalo upustiť 

od vymáhania. Navrhujeme odpísať z účtovnej evidencie z dôvodu ukončeného exekučného 

konania pohľadávku vo výške 4 138,61 Eur + príslušenstvo vo výške 261,70 Eur. Pohľadávka 

vznikla titulom neuhradeného nájomného za nájom bytu za obdobie 09.2002 – 08.2005. 

Exekúcia bola vedená u exekútorky Mgr. Anna Michnicová pod č. EX 172/08. Dňa 

21.02.2020 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.  

 

Pohľadávku voči spoločnosti KYVADLO, s.r.o., IČO: 35769157 vo výške 16 470,75 Eur + 

prísl. navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania.  V účtovnej evidencii  evidujeme pohľadávku 

0,00 Eur. Pohľadávka vznikla titulom neuhradeného nájomného za nájom pozemku za 

obdobie 01.1998 – 12.2001. Exekúcia bola vedená u exekútora JUDr. Ľubomír Pekár pod č. 

EX 267/05. Dňa 25.02.2020 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 bola vymožená časť pohľadávky vo výške 275,58 Eur. 

 



Pohľadávku voči subjektu Margita H.,  vo výške 15 029,36 Eur  navrhujeme trvalo upustiť od 

vymáhania.  Subjekt neevidujeme v informačnom systéme Noris 

 

Exekúcia bola vedená u exekútora JUDr. Jozef Ingr pod č. EX 23/03. Dňa 21.05.2020 

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. 

 

Dňa 24.06.2021 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/57092.pdf 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 874/2021 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 pohľadávok a odpísanie z účtovnej evidencie. Súčasťou správy je aj 

tabuľková príloha (Príloha č. 1), kde je uvedený rozpis pohľadávok podľa jednotlivých 

dlžníkov, druhu a vzniku pohľadávky ako aj dôvodu pre ktorý navrhujeme pohľadávku 

odpísať. Celková suma pohľadávok je zložená z istiny vo výške 348 333,77 Eur, z trov 

konania vo výške 14 334,48 Eur, z trov exekúcií vo výške 1 553,38 Eur a úrokov, poplatkov 

a zmluvných pokút vo výške 16 288,86 Eur. Celková výška vymáhaných pohľadávok 

predstavuje sumu 380 510,49 Eur. Z uvedenej sumy bolo vymožených 8 563,09 Eur a celková 

suma pohľadávok navrhovaných na trvalé upustenie od vymáhania je vo výške 371 927,48 

Eur a suma na odpis z účtovnej evidencie vo výške 141 288,77 Eur. Rozdiel medzi 

pohľadávkou evidovanou (vymáhanou) právnym oddelením a účtovnou pohľadávkou vznikol 

z nasledovného dôvodu: v minulých obdobiach právne oddelenie pri vymáhaní pohľadávok 

postupovalo iným spôsobom – výšku pohľadávky vypočítali na základe uzatvorenej zmluvy, 

nepreberali túto pohľadávku z účtovnej evidencie vo vtedy používanom účtovnom systéme. 

Tieto pohľadávky buď neboli v období predošlého informačného systému vôbec predpísané 

alebo sa počas výmeny informačných systémov do novej databázy IS Noris nepreniesli, 

pričom z účtovnej evidencie je možné odpísať len pohľadávky do výšky ich účtovnej 

zostatkovej hodnoty. 

 

Podrobnejší rozpis pohľadávok: 

 

Pohľadávku voči spoločnosti CDC, s.r.o., IČO: 35855819, vo výške 35.452,96 Eur        + 

prísl. navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania a odpísať z účtovnej evidencie z dôvodu 

ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla titulom neuhradeného nájomného za 

nebytové priestory za obdobie 01.2010 – 04.2012. Exekúcia bola vedená u exekútorky JUDr. 

Andrea Ondrejková pod č. EX 7876/2014. Dňa 17.06.2020 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 

https://zastupitelstvo/


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.  

Spoločnosť , CDC, s.r.o.,  IČO 35855819 bola dňa 06.05. 2020 ex offo vymazaná 

z obchodného registra. 

 

Pohľadávku voči spoločnosti K-výroba, spol. s r.o., IČO: 35719389, vo výške 72.920,74 Eur 

+ prísl. navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania a odpísať z účtovnej evidencie z dôvodu ex 

offo výmazu spoločnosti z Obchodného registra. Pohľadávka vznikla titulom neuhradeného 

nájomného za nebytové priestory  za obdobie IV.Q.2011 – II.Q.2013.  

Spoločnosť K-výroba, spol. s r.o., IČO 35719389, bola dňa 21.01. 2021 ex offo vymazaná 

z obchodného registra. 

 

Pohľadávku voči: Danica V. bytom Bratislava a Ivan V. s miestom podnikania  Bratislava, vo 

výške 12.944,64 Eur + prísl. navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania a odpísať z účtovnej 

evidencie z dôvodu ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla titulom 

neuhradeného nájomného za bytové priestory za obdobie rok 2004, 04/2005 – 10/2006. 

Exekúcia bola vedená u exekútorky JUDr. Oľga Reháková pod č. EX 205/16. Dňa 27.06.2020 

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. 

 

Pohľadávku vedenú voči spoločnosti 2B + D, spol. s r.o., IČO: 17334349, vo výške 19.105,07 

Eur + prísl. navrhujeme trvalo upustiť od vymáhania a odpísať z účtovnej evidencie z dôvodu 

ukončeného exekučného konania. Pohľadávka vznikla titulom nezaplateného nájomného za 

pozemok za obdobie: rok 1993-1996 a 01-11/1997 . Exekúcia bola vedená na Exekútorskom 

úrade Bratislava, Mgr. Anny Michnicovej, súdnej exekútorky, pod sp. zn. EX 94/11. Dňa 29. 

06. 2020 bolo doručené upovedomenie o zastavení starej exekúcie podľa zákona č. 233/2019 

a dňa 08. 06. 2020 bolo 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. K predĺženiu rozhodnej doby nedošlo 

a nejde o takú starú exekúciu, ktorá sa nezastavuje.“ 

 

Odôvodnenie potreby trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania 

z účtovnej evidencie vo vzťahu k zastaveným „starým exekúciám“ (dôvod odpisu § 2 ods. 1 

písm. a) zákona č. 233/2019 Z. z.). 

Neschválenie upustenia od vymáhania týchto pohľadávok a ich odpísania z účtovnej 

evidencie by zakladalo v zmysle interných predpisov povinnosť podať opätovný návrh na 

vykonanie exekúcie. 

Vznikli by náklady spojené s opätovným podaním návrhu na vykonanie exekúcie pohľadávok 

určených na odpis:  

1. prvotný náklad spojený s podaním návrhov na vykonanie exekúcie plus náklady 

spojené s konverziou, ktoré nie je možné dopredu vyčísliť, nakoľko sa to odvíja od 

počtu exekučných titulov, ktoré boli vydané v papierovej podobe a ktoré je potrebné 

v zmysle platnej legislatívy konvertovať do elektronickej podoby.  

2. ďalšie náklady v súvislosti s opätovne podanými návrhmi na vykonanie exekúcie by 

vznikli opätovným zastavením exekúcie. 

Celkové náklady nezohľadňujú náklady spojené s konverziou, ani náklady na zamestnancov. 



Výsledok = nehospodárne a neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov mesta. 

 
ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE: 

Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 21.07.2021 prerokovala vyššie uvedené materiály 

a na základe uznesení Mestského zastupiteľstva, ktoré uzneseniami č. 718/2021, 761/2021, 

799/2021 a 874/2021 schválilo trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej 

evidencie podľa Príloh č. 1 - ktoré sú súčasťou týchto uznesení, odporúča predmetné 

pohľadávky odpísať z účtovnej evidencie hlavného mesta. 

 

1.3 Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 

Dňa 23.09.2021 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.“ 

 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/mestske-zastupitelstvo-hlavneho-mesta-sr-bratislavy-

zasadnutie-23092021/bod-4/ 

 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 945/2021 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 pohľadávok a odpísanie z účtovnej evidencie. Súčasťou správy je aj 

tabuľková príloha (Príloha č. 1), kde je uvedený rozpis pohľadávok podľa jednotlivých 

dlžníkov, druhu a vzniku pohľadávky ako aj dôvodu pre ktorý navrhujeme pohľadávku 

odpísať. Celková suma pohľadávok je zložená z istiny vo výške 929 061,63 Eur a suma na 

odpis z účtovnej evidencie je vo výške 361 117,48 Eur. Rozdiel medzi pohľadávkou 

vymáhanou právnym oddelením a účtovnou pohľadávkou vznikol z nasledovného dôvodu: v 

období pred rokom 2000 právne oddelenie pri vymáhaní pohľadávok postupovalo iným 

spôsobom – výšku pohľadávky vypočítali na základe uzatvorenej zmluvy, nepreberali túto 

pohľadávku z účtovnej evidencie vo vtedy používanom účtovnom systéme. Tieto pohľadávky 

buď neboli v období predošlého informačného systému vôbec predpísané alebo sa počas 

výmeny informačných systémov do novej databázy IS Noris nepreniesli, pričom z účtovnej 

evidencie je možné odpísať len pohľadávky do výšky ich účtovnej zostatkovej hodnoty. 

 

Podrobnejší rozpis pohľadávok: 

 

Pohľadávka voči spoločnosti INFORAMA a.s. IČO: 35729864 vo výške 606 774,15 Eur 

trvalo upustená od vymáhania. Pohľadávka vo výške 107 329,00 Eur odpísaná z účtovnej 

evidencie z dôvodu rozhodnutia súdu – zamietnutie. 

 Pohľadávka vznikla titulom neoprávneného obohatenia za pozemok v období 14.01.2006-

11.06.2015. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako žalobca si uplatňoval nárok na 

vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorý spočíva v užívaní pozemku bez právneho dôvodu. 

Vzhľadom k tomu, že došlo k vkladu vecného bremena, žiadal tiež jednorazovú odplatu za 

zriadenie vecného bremena. Ku vkladu vecného bremena došlo v roku 2015. Žalovaný vlastní 

na uvedenom pozemku stavbu, na ktorú nadobudol vlastnícke práve dňa 29.09.2005, 

predávajúcim bol Bratislavský samosprávy kraj. Medzi žalobcom sa žalovaným  nikdy nebola 

uzatvorená nájomná zmluva, je jednoznačné, že zo strany žalovaného sa jedná o bezdôvodné 

obohatenie. 

Žalovaný so žalobou nesúhlasil, žiadal ju zamietnuť. Stavba, ktorá je postavená na pozemku 

bola postavená so súhlasom žalobcu ako vlastníka pozemku. Žalobca nikdy nežiadal od 



vlastníka stavby žiadnu odplatu za užívanie pozemku.. Žalovaný tiež uviedol, že po tom, čo 

zo zákona došlo k zriadeniu vecných bremien, vznikol vlastníkovi pozemku nárok požadovať 

jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena, pričom toto právo sa premlčuje 

v trojročnej premlčacej dobe – vzniesol námietku premlčania. 

Žalobca mal v zmysle § 23 ods. 5 zák.č. 182/193Z.z. nárok na zaplatenie jednorazovej odplaty 

za zriadenie vecného bremena, avšak toto právo si uplatnil až po uplynutí premlčacej doby. 

Žalovaný užíval pozemky na základe právneho dôvodu daného na základe zákona a ich 

užívaním sa žiadnym spôsobom bezdôvodne neobohatil a neodôvodnené je tvrdenie, že 

žalovaný užíval pozemky bez právneho dôvodu, preto neprichádza do úvahy aplikácia 

ustanovení o bezdôvodnom obohatení. 

  

Pohľadávka voči spoločnosti INVEST-KAPITAL, s.r.o. , IČO: 35953217 vo výške 54 947,70 

Eur trvalo upustená od vymáhania a odpísaná z účtovnej evidencie z dôvodu ukončeného 

exekučného konania. Pohľadávka vznikla neuhradením nájomného za pozemok s titulom  

neoprávneného obohatenia za obdobie 04.07.2012-30.0.2014. Exekúcia bola vedená 

u exekútora Mgr. Ján Makitu pod č. EX 238/18. Dňa 19.04.2021 bolo doručené 

upovedomenie o zastavení exekúcie podľa ust. §61n ods. 1 písm. c Exekučného poriadku, t.z. 

za obdobie 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku sa 

nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by 

stačili aspoň na úhradu trov exekútora. 

  

Pohľadávka voči spoločnosti INVEST-KAPITAL, s. r. o (BPY, spol. s r.o.), IČO: 35953217, 

vo výške 91 134,14 Eur trvalo upustená od vymáhania. Pohľadávka vo výške 52 996,58 

Eur odpísaná z účtovnej evidencie z dôvodu rozhodnutia súdu – premlčanie. 

Pohľadávka vznikla neuhradením nájomného za pozemok s titulom neoprávneného 

obohatenia za obdobie 17.08.2011-03.07.2012.  Žalovaný vzniesol námietku premlčania. 

Spoločnosť BPY, spol. s r.o. IČO: 35953217, dňa 20.10.2017 získala oprávnenie používať 

obchodné meno  INVEST-KAPITAL, s.r.o. Spoločnosť INVEST-KAPITAL, s. r. o., IČO: 35 

953 217 je nástupníckou spoločnosťou spoločnosti BPY, spol. s r.o., ktorá vznikla 06.09.2005 

a svoju činnosť ukončila 03.11.2017. V IS NORIS evidujeme prepisy na túto spoločnosť. Dňa 

04.11.2017 všetky záväzky i pohľadávky  spoločnosti BPY, spol. s r.o., prevzala spoločnosť 

INVEST-KAPITAL, s.r.o. Preto bolo exekučné konanie vedené voči spoločnosti INVEST-

KAPITAL, s.r.o. 

 

Odôvodnenie potreby trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok a ich odpísania 

z účtovnej evidencie vo vzťahu k zastaveným „starým exekúciám“ (dôvod odpisu § 2 ods. 1 

písm. a) zákona č. 233/2019 Z. z.). 

Neschválenie upustenia od vymáhania týchto pohľadávok a ich odpísania z účtovnej 

evidencie by zakladalo v zmysle interných predpisov povinnosť podať opätovný návrh na 

vykonanie exekúcie. 

Vznikli by náklady spojené s opätovným podaním návrhu na vykonanie exekúcie pohľadávok 

určených na odpis:  

1. prvotný náklad spojený s podaním návrhov na vykonanie exekúcie plus náklady 

spojené s konverziou, ktoré nie je možné dopredu vyčísliť, nakoľko sa to odvíja od 

počtu exekučných titulov, ktoré boli vydané v papierovej podobe a ktoré je potrebné 

v zmysle platnej legislatívy konvertovať do elektronickej podoby.  

2. ďalšie náklady v súvislosti s opätovne podanými návrhmi na vykonanie exekúcie by 

vznikli opätovným zastavením exekúcie. 

Celkové náklady nezohľadňujú náklady spojené s konverziou, ani náklady na zamestnancov. 

Výsledok = nehospodárne a neefektívne vynaloženie finančných prostriedkov mesta. 
 

 

 



ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE: 

Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 2.12.2021 prerokovala vyššie uvedený materiál 

a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 945/2021, ktoré 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. 

 

1.4 Prerokovanie škody v odhadovanej výške 304,- Eur vo veci poškodenia služobného 

telefónu 

 

Pri používaní a manipulácii zo strany zamestnanca hlavného mesta došlo pravdepodobne 

nesprávnou manipuláciou k poškodeniu a prasknutiu displeja na služobnom mobilnom 

telefóne SAMSUNG Galaxy S20 

 

ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE 

 

Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 2.12.2022 prijala záver, aby príslušný útvar, ktorý 

nahlásil vyššie uvedenú škodu vyčíslil sumu (zostatkovú hodnotu telefónu) a následne sa bude 

táto suma vymáhať od zamestnanca, zodpovedného za škodu. 

 

1.5 Prerokovanie škody v odhadovanej výške 300,- Eur vo veci poškodenia monitora na 

služobnom notebooku zn.: DELL 5400 S/N 

 

Pri používaní a manipulácii zo strany zamestnanca hlavného mesta došlo pravdepodobne 

nesprávnou manipuláciou k poškodeniu monitora notebooku. 

 

ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE 

 

Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 2.12.2021 prijala záver, aby príslušný útvar, ktorý 

nahlásil vyššie uvedenú škodu vyčíslil sumu (uviesť údaj z faktúry za opravu notebooku)  

a následne sa bude táto suma vymáhať od zamestnanca, zodpovedného za škodu. 

 

1.6 Prerokovanie škody v odhadovanej výške 430,- Eur – chýbajúca fotopasca 

umiestnená pre monitorovanie čiernej skládky  

 

Fotopasca bola umiestnená zo strany zamestnanca hlavného mesta v teréne za účelom 

monitorovania čiernej skládky. V súčasnej dobe sa fotopasca v teréne nenachádza. 

 

ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE 

 

Škodová komisia na svojom zasadnutí dňa 2.12.2021prijala záver, že v prípade, ak došlo 

k odcudzeniu fotopasce je potrebné zo strany hlavného mesta postupovať v zmysle orgánov 

činných v trestnom konaní a podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. 

 

1.7 Škoda v odhadovanej výške 200,- Eur s DPH  spôsobená v dôsledku dopravnej 

nehody 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu 

automobilom. K poškodeniu došlo dňa 13.01.2021 na ulici Bajkalská. Dopravná nehoda bola 

spôsobená motorovým vozidlom typu Škoda Fabia. 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.  



1.8 Škoda vo odhadovanej výške 200,- Eur s DPH spôsobená v dôsledku dopravnej 

nehody 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu 

automobilom. K poškodeniu došlo dňa 15.01.2021 na ulici Agátová. Dopravná nehoda bola 

spôsobená motorovým vozidlom typu Škoda. 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.  

 

1.9 Škoda v odhadovanej výške 80,- Eur s DPH spôsobená v dôsledku dopravnej nehody 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu 

automobilom. K poškodeniu došlo dňa 18.01.2021 na ulici Košická. Dopravná nehoda bola 

spôsobená motorovým vozidlom typu Škoda Superb. 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.  

 

1.10 Škoda v odhadovanej výške 150,- Eur s DPH spôsobená v dôsledku dopravnej 

nehody 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu 

automobilom. K poškodeniu došlo dňa 22.01.2021 na ulici Staviteľská. Dopravná nehoda 

bola spôsobená motorovým vozidlom typu Opel. 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.  

 

1.11 Škoda v odhadovanej výške  200,- Eur s DPH spôsobená v dôsledku dopravnej 

nehody 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu 

automobilom. K poškodeniu došlo dňa 10.02.2021 na ulici Schneidera Trnavského. Dopravná 

nehoda bola spôsobená motorovým vozidlom typu Daewo. 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.  

 

1.12. Škoda v odhadovanej výške 200,- Eur s DPH spôsobená v dôsledku dopravnej 

nehody 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu 

automobilom. K poškodeniu došlo dňa 17.02.2021 na ulici Romanova. Dopravná nehoda bola 

spôsobená motorovým vozidlom typu Renault. 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.  

 

1.13 Škoda v odhadovanej výške 1000,- Eur s DPH spôsobená v dôsledku dopravnej 

nehody 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu 

automobilom. K poškodeniu došlo dňa 25.02.2021 na ulici Radlinského. Dopravná nehoda 



bola spôsobená motorovým vozidlom typu Peugeot. Došlo k poškodeniu 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.  

 

1.14 Škoda v odhadovanej výške 200,- Eur s DPH spôsobená v dôsledku dopravnej 

nehody 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu 

automobilom. K poškodeniu došlo dňa 05.03.2021 na ulici Rusovská cesta. Dopravná nehoda 

bola spôsobená motorovým vozidlom typu Hyundai. Došlo k poškodeniu stredového 

ostrovčeka. 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 1000,- Eur s DPH spôsobená v dôsledku dopravnej 

nehody 

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu 

automobilom. K poškodeniu došlo dňa 23.03.2021 na ulici Podkolibská. Dopravná nehoda 

bola spôsobená motorovým vozidlom typu BMW. Došlo k poškodeniu 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.  

 

1.16 Škoda v odhadovanej výške 100,- Eur s DPH spôsobená v dôsledku dopravnej 

nehody  

 

Poškodený majetok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dôsledku nárazu 

automobilom. K poškodeniu došlo dňa 21.05.2021 na ulici Miletičova - Trenčianska. 

Dopravná nehoda bola spôsobená motorovým vozidlom typu Škoda. 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.  

 

 

2. Zariadenia začlenené v organizačnej štruktúre Magistrátu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy: 

 

2.1 Zariadenia, v ktorých nevznikla žiadna škoda v roku 2021  

-  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 2021 ku škode 

2.3 ZUŠ J. Albrechta 

Škoda vo výške 1181, 15 Eur- odtrhnutý ventil na hornom poschodí   

Škodová udalosť bola vyčíslená v celkovej hodnote 1181,15 Eur vo veci odtrhnutia 

vodovodného ventilu na hornom poschodí v miestnosti výlevky pre upratovačky. Došlo 

k vytopeniu horného a spodného poschodia. Výška poistného plnenia zo strany poisťovne 

nastala vo výške 1131,50 Eur.   



2.3.1 Škoda vo výške 1310,69 Eur- upchatie vodovodného potrubia 

 

Škodová udalosť bola vyčíslená v celkovej hodnote 1310,69 Eur vo veci upchatého 

odtokového potrubia z WC na poschodí, ktoré spôsobilo zatečenie do WC na prízemí 

a susednej učebni, Výška poistného plnenia zo strany poisťovne nastala vo výške 1260,69 

Eur. 

 

2.4 Mestská knižnica Bratislava- letná čitáreň Bratislava- odcudzenie služobného 

notebooku- škoda vo výške 619,- Eur 

 

Pracovníčke mestskej knižnice bol odcudzený služobný notebook. Skutok bol zo strany 

mestskej knižnice nahlásený OČTK. V uvedenej veci bolo začaté trestné stíhanie. 

K dnešnému dňu je páchateľ nevypátraný. 

 

 

II.   

Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie od 

01.01.2021 do 31.12.2021 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 2021 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 

 

 

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 

- Mestský ústav ochrany pamiatok, Uršulínska č. 9 

- Generálny investor Bratislavy, Záporožská č. 5 

- Múzeum mesta Bratislavy, 

 

2  V roku 2021 boli riešené škody v týchto rozpočtových a príspevkových organizáciách, 

zariadeniach: 

 

2.4 STARZ  

 

2.2 Škoda vo výške 261,70  Eur – poškodená vstupná rampa do podzemného parkoviska 

na Zimnom štadióne 

Dňa 29.01.2021 počas policajného zásahu NAKA v Doble Three by Hilton došlo 

k poškodeniu vstupnej rampy do podzemného parkoviska na Zimnom štadióne O. Nepelu 

osobným motorovým vozidlom. Organizácia si uplatnila voči páchateľovi náhradu za 

poškodenú ohnutú vstupnú rampu v celkovej výške 261,70 Eur. Páchateľ poškodenie v plnom 

rozsahu uznal a náhradu škody zaplatil. 

 

2.3 MARIANUM- Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

Škoda vo výške 32 625,08 Eur – pokuta Úradu pre verejné obstarávanie 

   Organizácii MARIANUM bola zo strany Úradu pre verejné obstarávanie udelená pokuta vo 

výške 32 625,08 Eur vo veci porušenia zákona o verejnom obstarávaní- zadávanie zákazky 

s nízkou hodnotou. V uvedenej veci prebieha vyšetrovanie orgánov NAKA a na základe 

záverov bude rokovať škodová komisia. 

 

2.3.1 Škoda vo výške 451,50,- Eur-  pokuta vo veci správneho deliktu 

Organizácii MARIANUM bola zo strany Enviromentálneho fondu OÚ Bratislava, odboru 

starostlivosti o životné prostredie udelená pokuta vo veci správneho deliktu za oznámenie 

organizácie o výrube 3 ks drevín z dôvodu bezprostrednej hrozby ohrozenia zdravia alebo 

života človeka po zákonom stanovenom termíne. Zo strany organizácie bola podaná správna 

žaloba na Krajský súd Bratislava o preskúmanie tohto rozhodnutia. Po rozhodnutí súdu bude 

v uvedenej veci zasadať škodová komisia. 

 

 

 

 



2.3.2 Škoda vo výške 1377, 50 Eur- pokuta vo veci správneho deliktu 

 

Organizácii MARIANUM bola zo strany Enviromentálneho fondu OÚ Bratislava, odboru 

starostlivosti o životné prostredie udelená pokuta vo veci správneho deliktu za oznámenie 

organizácie o výrube 14 ks drevín z dôvodu bezprostrednej hrozby ohrozenia zdravia alebo 

života človeka po zákonom stanovenom termíne. Zo strany organizácie bola podaná správna 

žaloba na Krajský súd Bratislava o preskúmanie tohto rozhodnutia. Po rozhodnutí súdu bude 

v uvedenej veci zasadať škodová komisia. 

 

2.3.3 Škoda vo výške 1409,40  Eur – pokuta vo veci správneho deliktu 

 

Organizácii MARIANUM bola zo strany Enviromentálneho fondu OÚ Bratislava, odboru 

starostlivosti o životné prostredie udelená pokuta vo veci správneho deliktu za oznámenie 

organizácie o výrube 1 ks dreviny z dôvodu bezprostrednej hrozby ohrozenia zdravia alebo 

života človeka po zákonom stanovenom termíne. Zo strany organizácie bola podaná správna 

žaloba na Krajský súd Bratislava o preskúmanie tohto rozhodnutia. Po rozhodnutí súdu bude 

v uvedenej veci zasadať škodová komisia. 

 

2.4 ZOO Bratislava 

2.4.1 Škoda vo výške 3822,50 Eur- zničený elektronický automatický pohon 

 

ZOO Bratislava zaznamenala škodovú udalosť na pavilóne šeliem- zničený elektronický 

pohon dverí v dôsledku prepätia elektrickej energie. Škoda bola zlikvidovaná ako poistná 

udalosť. 

 

2.5 Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy  

 

Škoda vo výške 2110,16 Eur - nezavinená škoda na služobnom motorovom vozidle 

TOYOTA AURIS 

Dňa 12.10.2020 v čase o 01:50 hod. na Lietavskej ulici v Bratislave došlo k nezavinenej 

škode na služobnom motorovom vozidle TOYOTA AURIS . K poškodeniu došlo nárazom 

vozidla NISSAN. 

Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 2110,- 16 Eur - faktúra č. 119359 zo strany 

servisnej spoločnosti TODOS s.r.o. Výška plnenia zo strany poisťovne KOOPERATÍVA 

nastala vo výške 1944,19 Eur. Spoluúčasť vo výške 165,97 € uhradí z PZP vinníka poisťovňa 

UNOQA a.s. 

 

ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE 

Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 2.12.2021 a vzala ju na 

vedomie. 

 

Škoda vo výške 310,91  Eur – nezavinená škoda na služobnom motorovom vozidle 

TOYOTA AURIS 

K poškodeniu došlo nárazom vozidla Peugeot Partner do služobného motorového 

vozidla. Škodovú udalosť spôsobil vodič vozidla Peugeot Partner. 

Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 310, 91 Eur - faktúra č. 119358 zo strany 

servisnej spoločnosti TODOS s.r.o. Výška plnenia zo strany poisťovne KOOPERATÍVA 

nastala vo výške 144,94 Eur. Spoluúčasť vo výške 165,97 € uhradí z PZP vinníka poisťovňa 

Kooperatíva, a.s. 

 

 



ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE: 

Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 2.12.2021 a vzala ju na 

vedomie. 

 

Škoda vo výške 2322,12 Eur – zavinená škoda na služobnom motorovom vozidle 

TOYOTA AURIS 

 

Škoda vznikla a zavinenie spôsobil zamestnanec MsP hlavného mesta SR Bratislavy. 

K poškodeniu došlo vyhýbaním sa protiidúcemu vozidlu pričom sa vozidlo zosunulo 

z krajnice a narazilo výfukom o asfalt. Poškodenie bolo spôsobené 06.11.2020 na ulici 

Krahulčia Bratislava.  

Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 2322,12 Eur- faktúra č. 118623 zo strany 

servisnej spoločnosti TODOS s.r.o. Výška plnenia zo strany poisťovne KOOPERATÍVA 

nastala vo výške 2.156,15  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 2.12.2021 a odporúča  škodu 

vo výške spoluúčasti 165, 97 Eur zosobniť zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil. 

 

Škoda vo výške 1248,48 Eur – zavinená škoda na služobnom motorovom vozidle 

TOYOTA AURIS 

Škoda vznikla a zavinenie spôsobil zamestnanec MsP hlavného mesta SR Bratislavy. 

K poškodeniu došlo  pri cúvaní služobného motorového vozidla do zaparkovaného vozidla. 

Poškodenie bolo spôsobené 13.04.2021 o 10:14 hod. na parkovisku LIDL – Ružinovská ulica. 

                                                     

Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 1248,48 Eur - faktúra č. 112687 zo strany 

servisnej spoločnosti TODOS s.r.o. Výška plnenia zo strany poisťovne KOOPERATÍVA 

nastala vo výške 1082,88 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 2.12.2021 a odporúča  škodu 

vo výške spoluúčasti 165, 97 Eur zosobniť zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil. 

 

Škoda vo výške 1415,14 Eur - nezavinená škoda na služobnom motorovom vozidle 

Hyunday TUCSON 

 

K poškodeniu došlo nárazom súkromného motorového vozidla Renault Megane, 

ktoré narazilo pri cúvaní do služobného motorového vozidla. Škodovú udalosť 

spôsobil vodič vozidla Renault Megane. Poškodenie bolo spôsobené 20.11.2020 

o 14,05 na ulici Pionierska Bratislava. 

 

Škoda vznikla, ale nikto za ňu zo strany hlavného mesta nezodpovedá, nakoľko škodu 

spôsobil vodič súkromného motorového vozidla zn.: Renault Megane Skutočná výška škody 

bola vyčíslená na sumu 1415,14 Eur - faktúra č. 110050 zo strany servisnej spoločnosti 

TODOS s.r.o. Výška plnenia zo strany poisťovne KOOPERATÍVA nastala vo výške 1.249,17 

Eur. Spoluúčasť vo výške 165,97 € uhradí z PZP vinníka poisťovňa. 

 

 

 



ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE: 

Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 2.12.2021 a vzala ju na 

vedomie. 

 

Škoda vo výške 3312,67 Eur – nezavinená škoda na služobnom motorovom vozidle 

Hyunday TUCSON 

K poškodeniu došlo nárazom súkromného motorového vozidla Mercedes ktoré 

narazilo pri cúvaní do služobného motorového vozidla. Škodovú udalosť spôsobil 

vodič vozidla Mercedes. Poškodenie bolo spôsobené 25.11.2020 o 12:25 na ulici 

Račianska Bratislava. 

 

Škoda vznikla, ale nikto za ňu zo strany hlavného mesta nezodpovedá, nakoľko škodu 

spôsobil vodič súkromného motorového vozidla zn.: Renault Megane Skutočná výška škody 

bola vyčíslená na sumu 3312,67 Eur - faktúra č. 119529 zo strany servisnej spoločnosti 

TODOS s.r.o. Výška plnenia zo strany poisťovne KOOPERATÍVA nastala vo výške 3.146,70  

Eur. Spoluúčasť vo výške 165,97 € uhradí z PZP vinníka poisťovňa. 

 

ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE: 

Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 2.12.2021 a vzala ju na 

vedomie. 

 

Škoda vo výške 1067,63 Eur- nezavinená škoda na služobnom motorovom vozidle Škoda 

Fabia 

K poškodeniu došlo v rámci zrážky služobného motorového vozidla so zverou. 

Škodová udalosť na služobnom motorovom vozidle nastala dňa 05.11.2021.  

 

Škoda vznikla, ale nikto za ňu zo strany hlavného mesta nezodpovedá, nakoľko ku škode 

došlo v rámci havárie a stretu so zvieraťom. Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 

1067,67  Eur. Vyplatené plnenie zo strany poisťovne KOOPERATÍVA  vo výške 801,25 Eur.  

Nepriznané položky za opravu vozidla poisťovňou KOOPERATÍVA vo výške 100,41 Eur. 

Spoluúčasť vo výške 165,97 € bude účtovaných do nákladov MsP. 

 

ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE: 

Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 2.12.2021 a vzala ju na 

vedomie. 

 

Škoda vo výške 956,03 Eur- nezavinená škoda na služobnom motorovom vozidle Škoda 

Octavia 

K poškodeniu došlo nárazom súkromného motorového vozidla BMW X5 ktoré narazilo pri 

cúvaní do služobného motorového vozidla. Škodovú udalosť spôsobil vodič vozidla 

Mercedes. Poškodenie bolo spôsobené 03.03.2021 o 11:50 na ulici M. Sch. Trnavského 

v Bratislave. 

  

Škoda vznikla, ale nikto za ňu zo strany hlavného mesta nezodpovedá, nakoľko škodu 

spôsobil vodič súkromného motorového vozidla zn.: BMW X5. Skutočná výška škody bola 

vyčíslená na sumu 956,03 Eur - faktúra č. 111329 zo strany servisnej spoločnosti TODOS 

s.r.o. Výška plnenia zo strany poisťovne KOOPERATÍVA nastala vo výške 790,06 Eur. 

Spoluúčasť vo výške 165,97 € uhradí z PZP vinníka poisťovňa. 

 

 



ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE: 

Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 2.12.2021 a vzala ju na 

vedomie. 

 

Škoda vo výške 2600,99 Eur- zavinená škoda na služobnom motorovom vozidle Škoda 

Roomster 

 

K poškodeniu došlo nárazom služobného motorového vozidla so vozidla Toyota- zadná časť.   

Poškodenie bolo spôsobené 18.02.2021 o 08:00 na ulici Saratovská- Agátová Bratislava. 

                                                  

Skutočná výška škody bola vyčíslená na sumu 2600, 99 Eur - faktúra zo strany servisnej 

spoločnosti TODOS s.r.o. Výška plnenia zo strany poisťovne KOOPERATÍVA nastala vo 

výške 1655,02 Eur. Vozidlo je kryté havarijným poistením a zamestnanec, ktorý škodu 

spôsobil  je povinný uhradiť spoluúčasť vo výške 165,97 Eur a zároveň vo výške 780,- Eur 

ako účtovnú hodnotu za zničené vozidlo. 

 

ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE: 

Škodová komisia prerokovala škodový prípad na zasadnutí dňa 2.12.2021 a odporúča  škodu 

vo výške spoluúčasti 165,97  Eur zosobniť zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil a zároveň vo 

výške 780,- Eur ako účtovnú hodnotu za zničené vozidlo, ktorú si uplatní prostredníctvom 

svojej poisťovne a hlavnému mestu uhradí 10 %. 

 

Prerokovanie škody vo veci nadspotreby pohonných látok MsP – Bratislava  

 

Vznik a popis škody: 

Zásahová jednotka, ÚDaP, EXP. BA I, EXP. BA II, EXP. BA III, EXP. BA IV a 

EXP. BA V. 

Nadspotreba pohonných látok v  služobných motorových vozidlách MsP, zistená 

pri vyúčtovaní  spotreby PHM za mesiac apríl 2020 – apríl 2021   
 

Škoda vznikla ako rozdiel medzi nízkymi normami spotreby pohonných látok 

zapísaných v osvedčení o evidencii vozidiel, udávaných výrobcami vozidiel 

a skutočnými podmienkami a pracovnou činnosťou, za akých sa tieto vozidlá 

prevádzkujú. 

Celkom nadspotreba v litroch – 14.910,6262,24 lit./ 18.014,24 Eur 

Škodu vypočítal autodopravca MsP na základe prepočtu skutočne najazdených 

kilometrov, predpísanej normy spotreby PHM udávanej výrobcom v osvedčení 

o evidencii vozidla, predložených dokladov o čerpaní PHM, zostatkov PHM 

v palivových nádržiach uvedených vozidiel a skutočnej spotreby PHM za mesiace 

apríl 2020 – apríl 2021. 

 

Vykázaná škoda nie je ojedinelá, ale opakuje sa každý mesiac, ako administratívny 

rozdiel medzi skutočne spotrebovanými pohonnými látkami a normami spotreby 

udávanými výrobcami automobilov. Pri dočerpávaní PHM do plnej nádrže po 

každej pracovnej smene, sme výpočtom zistili pri každom vodičovi MsP vyššiu 

spotrebu PHM v priemere o cca 1 až 2 litre. Administratívne môžeme zvýšiť 

normy spotreby PHM u jednotlivých vozidiel a to konkrétne úradným meraním 

spotreby PHM poverenou oprávnenou skúšobňou. Táto služba je však platená a za 

1 vozidlo sa pohybuje v rozpätí od 250,00 € s platnosťou na 2 roky, až do 500,00 € 

podľa typu vozidla. Reálna spotreba PHM však zostane rovnaká ako doteraz. Za 

úradné meranie spotreby 50 motorových vozidiel, by sme zaplatili odhadom 

od 12 500,00 Eur do 25 000,00 Eur. 



ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE: 

Škodová komisia prerokovala vyššie uvedené na zasadnutí dňa 2.12.2021  

a odporúča prehodnotiť spôsob výpočtu spotreby pohonných hmôt pri vozidlách, ktoré sú 

zaradené do hliadkovej činnosti a zároveň odporúča aktualizovať metodiku výpočtu. 

 

Nevymožiteľné pohľadávky z exekučných konaní MsP hlavného mesta SR Bratislavy 

podľa priloženého zoznamu v celkovej výške 322,36 Eur 

 

Jedná sa o nevymožiteľné pohľadávky MsP hlavného mesta SR Bratislavy z exekučných 

konaní vo veci uloženia pokút fyzickým osobám za priestupky.  

 

Záver vyplývajúci z prešetrenia škody (JUDr. Soňa Markovičová Kissová- právnik 

MsP- vnútorno- organizačný odbor) 

 

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 špecifikovaných v priložených tabuľke. Súčasť 

dokumentácie tvoria Upovedomenia o zastavení jednotlivých exekúcií v počte 5 ako aj správy 

o stave jednotlivých exekúcií v počte 5 prípadov. 

 

Na základe predložených dokladov a trvania dĺžky jednotlivých exekúcií sa navrhuje 

predmetné exekúcie v celkovej výške 322,36 Eur odpísať ako nevymožiteľné. Trovy 

exekučných konaní v sume 240,00 Eur účtovať na ťarchu rozpočtu hlavného mesta.  

 

 Doručené na 
EO Právny titul Meno, priezvisko Suma v Eur  

 Trovy 
starej ex.   

1 15.12.2020 Ex- 560/19 Jirí Mochnač 20,00 € 72,00€    

2 11.02.2021 Ex- 348/2002 Viliam Zemanovič 232,36 € 42,00 €   

3 11.02.2021  Ex- 2740/15 Jozef Čech 20,00 € 42,00 €   

4 
    
11.02.2021  Ex-3117/15 Zsolt Tóth 20,00 € 42,00 €   

5 
    
28.04.2021  26Ek/459/2021 Štefan Kiss 30,00 € 42,00 €   

 
Počet        5 Celkom  322,36 € 240,00 €   

     

   

 

 

ZÁVER ŠKODOVEJ KOMISIE: 

Škodová komisia prerokovala vyššie uvedené exekúcie na zasadnutí dňa 2.12.2021  

a odporúča odpísať exekúcie vo výške 322,36 Eur ako nevymožiteľné a trovy exekučných 

konaní vo výške 240,- Eur účtovať na ťarchu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 


