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I. Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie  
od 1. 1. 2014 do  31.  12. 2014 na Magistráte hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy.  

 

 

        V roku 2014 boli v škodovej komisii Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy riešené nasledovné škodové prípady: 
 
 

1. Škoda v celkovej výške 2 100,82 Eur, ktorá vznikla zaplatením zmluvných pokút za 
omeškanie zálohových platieb v období r. 2010 - 2012 za nebytové priestory 901, 902 
a 903 na Jasovskej č. 2, 4 správcovi domu Bytospráva, s.r.o. na základe platobného 
rozkazu sp. zn. 26Ro/1759/2013, vydaného Okresným súdom Bratislava V. dňa 
26.06.2013. Škoda pozostáva zo zmluvnej pokuty v celkovej výške 1 814,03 eur, trov 
konania v sume 108,50 eur a trov právneho zastúpenia v sume 178,28 eur. Zmluvná 
pokuta bola započítaná s preplatkami za rok 2012 a voči správcovi vyrovnaná.  

 
Po prešetrení prípadu sa komisia stotožnila s vyjadrením predkladateľa škody, že ku 
vzniku tejto škody došlo v dôsledku neriešených pretrvávajúcich kapacitných 
problémov so spracovaním nárazovej agendy súvisiacej s ročným zúčtovaním 
nájomného v rokoch 2010 - 2012 na bývalom OTZ a že nedošlo k preukázateľnému 
porušeniu pracovných povinností konkrétneho zamestnanca mesta. Uvedená škoda 
nebola zosobnená, pretože nebolo možné zo strany zamestnávateľa preukázať zavinenie 
konkrétneho zamestnanca pri všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu v súlade 
s § 179 ods. 1 Zákonníka práce. Škodu nebolo možné zúčtovať do nákladov, pretože už 
došlo k jej započítaniu s preplatkami hl. mesta za nebytové priestory za rok 2012. 
Problematický stav na bývalom OTZ bol riešený vytvorením referátu evidencie, 
inventarizácie a správy na oddelení správy nehnuteľností zmenou organizačnej štruktúry 
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy k 1.5.2013. 
 
 

2. Škoda vo výške 303,21 Eur, ktorá vznikla nevyužitím/prepadnutím spiatočnej letenky 
z Viedne do Moskvy primátorom hl. mesta SR BA pánom Ftáčnikom za účelom 
vykonania zahraničnej pracovnej cesty na základe pozvania vedenia Moskovskej 
administrácie, predmetom ktorej mala byť účasť primátora hlavného mesta na 
oficiálnych oslavách Bratislavskej ulice v Moskve, ktoré sa mali uskutočniť dňa 
31.08.2014. Podujatie bolo zrušené z ruskej strany. Objednaná letenka bola z dôvodu 
akciovej ceny nerefundovateľná a bez možnosti stornovania v súlade s Obchodnými 
podmienkami dodávateľa Leteckej agentúry Kolumbus, spol. s r.o. Keďže v tomto 
prípade nedošlo k porušeniu pracovných povinností žiadneho zamestnanca, škoda bola 
zúčtovaná do nákladov bez zosobnenia. 
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II. Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých za obdobie  
od 1. 1 2014 do 31. 12. 2014 v organizáciách zriadených mestským 
zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy  

 

Uznesením č. 357/1996 v znení uzn. č. 21/2011 uložilo mestské zastupiteľstvo riaditeľom 
organizácií zriadených mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy predkladať 
na zasadnutia mestského zastupiteľstva pravidelné písomné informácie o vzniknutých 
škodách a ich riešeniach za obdobie predchádzajúceho roka. 
 
Na základe informácií od riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií hl. mesta SR 
Bratislavy Vám predkladáme informáciu o riešených škodách a záveroch k nim prijatých  
za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
 
 
1 V OBDOBÍ ROKU 2014 NEVZNIKLI ŽIADNE ŠKODY V TÝCHT O 

ROZPOČTOVÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH A 
ZARIADENIACH: 

 
Rozpočtové organizácie: 

 

1.1 Centrá voľného času (CVČ): 
 

- CVČ Hlinická 3; 
- CVČ Štefánikova 35; 
- CVČ Gessayova 6 
- CVČ Klokan, Pekníkova 2 
- CVČ Kulíškova 6 
 

1.2 Základné umelecké školy (ZUŠ):  
 

- ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15 
- ZUŠ Daliborovo nám. 2 
- ZUŠ Hálkova 56 
- ZUŠ Exnárova 6; 
- ZUŠ Istrijská 22; 
- ZUŠ Júliusa Kowalského, Laurinská 20 ; 
- ZUŠ Jozefa Kresánka, Karloveská 3; 
- ZUŠ Podjavorinskej, Radlinského 53 
- ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5; 
- ZUŠ Miloša Ruppeldta, Panenská 11; 
- ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2 
- ZUŠ Vrbenského 1. 
 

1.3 Zariadenia sociálnej pomoci: 
 

- Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK 
- Krízové centrum, Budatínska 59/A; 
- Retest, resocializačné stredisko, Ľadová 11; 
- Ubytovňa Fortuna, Agátová 1/a; 
- Nocľaháreň Mea Culpa, Hradská 2/B; 
- MEA CULPA. 
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1.4 Zariadenia pre seniorov v Bratislave: 
 

- Domov seniorov Archa, Rozvodná 25; 
- Gérium, Pri trati 47; 
- Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta 58; 
- Domov jesene života, Hanulova 7/a; 
- Domov pri kríži, Pri kríži 26 

 
 

1.5 Príspevkové organizácie: 
 

- Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
- Galéria mesta Bratislavy; 
- Mestská knižnica v Bratislave 
- Mestský ústav ochrany pamiatok 
- Mestské lesy v Bratislave 
- Zoologická záhrada 

 
 
 

2 V OBDOBÍ ROKU 2014 BOLI RIEŠENÉ ŠKODY V TÝCHTO ROZP OČTO- 
VÝCH A PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZARIADENIACH  

 
2.1 Ubytovňa Kopčany 

 
Škoda vo výške 2.510,00 Eur – následok požiaru v priestoroch chodby na 7. 
poschodí - poškodená maľovka, zadymenie priestorov, poškodenie 
elektroinštalačných a telekomunikačných zariadení, poškodenie PVC podlahy. 
 
Škoda bola spôsobená neznámym páchateľom .  
Bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa dňa 3.3.2014  a škodová 
udalosť bola hlásená poisťovni Kooperatíva dňa 6.3.2014.  
V súčasnej dobe sa čaká v súlade s Trestným poriadkom na vypátranie páchateľa, resp. 
po roku od tejto udalosti na odloženie veci samotným vyšetrovateľom. 

 
 
2.2 Dom tretieho veku 
 

Škoda 199,59 spoluúčasť pri poistnom plnení za škodovú udalosť pri prevádzke 
motorového vozidla Peugeot 207, ŠPZ: BA 850S0.  
 
Oprava motorového vozidla bola vyčíslená firmou GRIF spol. s.r.o. na celkovú sumu 
3 991,71 EUR. Poistné plnenie (úhrada z Kooperativy na základe havarijného poistenia 
motorových vozidiel, poistka číslo 6541875990)  bolo vo výške 3 792,12 EUR, 
spoluúčasť činila 199,59 EUR.  
 
Škodová udalosť bola riešená zasadaním škodovej komisie. Na základe návrhu 
škodovej komisie na vysporiadanie škodovej udalosti bola vykonaná  
zamestnancovi – účastníkovi škodovej udalosti zrážka zo mzdy v sume 39,92 EUR, t.j. 
20% zo sumy 199,59 EUR. 
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2.3 Domov Seniorov Lamač 
 

Škoda 426,78 Eur – škoda na motorovom vozidle spôsobená cudzím zavinením 
 

Škoda na služobnom aute bola vyčíslená na 426,78 Eur, z čoho poisťovňa uhradí 
čiastku 350,00 Eur. Poistná udalosť je ešte v štádiu riešenia.  

 
 
2.4 Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy 

 
2.4.1 Škoda 201,43 Eur - vrátenie sumy objednávateľke pohrebu na základe 

sťažnosti na nosičov – nedôstojné oblečenie, hlasná komunikácia medzi nimi, 
potknutie sa jedného z nosičov pri nesení rakvy. 

 
Rozhodnutie škodovej komisie – komisia prišla k záveru, že nosiči neplnili 
ustanovenia z pracovnej zmluvy a sťažnosť je opodstatnená. Z tohto dôvodu 
škodová komisia súhlasila s vrátením sumy 201,43 Eur na účet sťažovateľky. Táto 
čiastka bola zosobnená štyrom nosičom zrážkami zo mzdy počas mesiacov august 
až október 2014. 
Súčasne organizácia Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prijala opatrenia 
na zabránenie vzniku takýchto udalostí. 

 
2.4.2 Škoda 1792,80 Eur – zaplatená čiastka za viacnásobné výjazdy mestskej 

polície na základe falošných  poplachov 
 
Škodová komisia rozhodla o zosobnení alikvotnej čiastky vo výške 962,80 Eur 
vedúcemu strediska cintorín Vrakuňa (pôvodný názov cintorín Ružinov) za výjazdy 
mestskej polície na základe falošných poplachov, ktoré sa uskutočnili  
od 20. 2. 2014 do konca mesiaca. 
Škodová komisia sa uzniesla na tom, že falošné poplachy pred 20. 2. 2014 neboli 
v takej intenzite, aby to bolo predmetom riešenia v škodovej komisii.  
Až 6. 2. 2014 nastalo 23 falošných poplachov, na základe ktorých bolo 
uskutočnených 8 výjazdov. Po týchto falošných poplachoch mal vedúci strediska 
Vrakuňa konať a informovať vedenie organizácie. Túto svoju povinnosť zanedbal, 
nebral uvedenú situáciu vážne a neriešením vzniknutej situácie ju nechal zájsť až 
do neúnosnej miery.  
Na základe tejto skutočnosti sa škodová komisia uzniesla na tom, že čiastka vo 
výške 962,80 Eur za 29 výjazdov na základe falošných poplachov mu bude 
zosobnená zrážkami zo mzdy nasledovne: v mesiacoch máj až august 2014  
po 200,00 Eur, v mesiaci september 162,80 Eur.  

 
 

2.5 STARZ 
 
2.5.1 Škoda 58,50 Eur - poistná udalosť – poškodenie podhľadu vstupu 

zásobovacieho vchodu Zimného štadióna Ondreja Nepelu 
 

V roku 2013 pracovník spoločnosti OLO, a.s., poškodil podhľad zásobovacieho 
vchodu Zimného štadióna Ondreja Nepelu. Rozdiel medzi nákladmi na opravu 



 6

a poistným plnením uhradeným v roku 2013 vo výške 58,50 Eur uhradila 
spoločnosť OLO, a.s., dňa 08. 01. 2015. Škoda bola uhradená v plnej výške. 

 
2.5.2 Škoda 67,00 Eur - poistná udalosť – poškodenie služobného motorového 

vozidla EČV BA 430 NU počas pracovnej jazdy 
 

Dňa 08. 11. 2013 počas pracovnej jazdy v ľavom pruhu odskočil od neznámeho 
auta jazdiaceho v pravom pruhu kamienok a na služobnom motorovom vozidle 
EČV BA 430 NU rozbil na pravej strane zadné okno. Náklady za opravu 
motorového vozidla predstavujú 329,94 Eur. Poistné plnenie je vo výške 262,94 
Eur. Nakoľko udalosť nebola spôsobená zavinením pracovníka a vozidlo sa 
využívalo na služobné účely, vzniknutý rozdiel 67,00 Eur medzi nákladmi na 
opravu a poistným plnením bol zúčtovaný do nákladov organizácie. 

 
2.5.3 Škoda 333,19 Eur - pokuta Slovenskej inšpekcie životného prostredia, 

Inšpektorátu životného prostredia Bratislava vo výške 333,19 Eur 
 

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia 
Bratislava, Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny Rozhodnutím číslo: 
3397100414/3516-11588/Bly zo dňa 11. 04. 2014 udelila organizácií pokutu vo 
výške 300,00 Eur a trovy konania 33,19 Eur, za nesprávny postup pri výrube 
stromov z havarijných dôvodov v Areáli zdravia Zlaté piesky v súlade 
s Fytopatologickým posudkom zo dňa 30. 10. 2013. 
Zodpovedný vedúci pracovník strediska bol preradený na inú prácu. 
 

2.5.4 Škoda 232,00 Eur - poistná udalosť – poškodenie nerezového stĺpiku na 
námestí pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu 

 
Dňa 09. 09. 2014 na námestí pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu pán Tomáš 
Horváth pri vchádzaní na námestie poškodil motorovým vozidlom Fiat Ducato 
EČV DS 021 DS nerezový stĺpik. Náklady za opravu nerezového stĺpika 
predstavuje 232,00 Eur. Poistné plnenie bolo poukázané poisťovňou v plnej výške 
dňa 23. 10. 2014. 

 
2.5.5 Škoda 1.875,66 Eur - poistná udalosť – poškodenie služobného motorového 

vozidla EČV BL 882 EL počas pracovnej jazdy 
 

Dňa 21. 10. 2014 počas pracovnej jazdy pri zastavení v kolóne narazilo druhé 
cudzie motorové vozidlo BMW 630i EČV PK 662 DH do služobného motorového 
vozidla EČV BL 882 EL, čím poškodilo nárazník, zadnú karosériu, výfuk 
a parkovací senzor. Náklady za opravu motorového vozidla predstavujú 1 875,66 
Eur. Poistné plnenie bolo poukázané poisťovňami v plnej výške dňa 03. 11. 2014 
a 05. 12. 2014. 

 
2.5.6 Škoda 7,30 Eur - pokuta Daňového úradu Bratislava vo výške 7,30 Eur 
 

Daňový úrad Bratislava Rozhodnutím číslo: 9103302/5/4734357/2014 zo dňa 22. 
10. 2014 udelil organizácií pokutu vo výške 7,30 Eur rovnajúcu sa 5% z rozdielu 
medzi sumou uvedenou v dodatočnom daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty 
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za zdaňovacie obdobie január 2014 a sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani 
z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie január 2014. 
Sankcia bola v plnom rozsahu zosobnená zodpovednej pracovníčke vo výške 
7,30 Eur 

 
2.5.7 Škoda 227,50 Eur -úÚroky z omeškania od ZSE Energia, a.s. 
 

STaRZ nemal dostatočné množstvo finančných prostriedkov na úhradu faktúry 
č. 7210625106 v celkovej výške 53 687,26 Eur. Aj napriek tomu, že STaRZ 
požiadal ZSE Energia, a.s. o odklad úhrady časti faktúry vo výške 39 017,36 Eur, 
dodávateľ nám za oneskorenú úhradu vyfakturoval úrok z omeškania výške 227,50 
Eur. Nakoľko platobná neschopnosť organizácie bola spôsobená v dôsledku toho, 
že odberatelia neuhrádzali pohľadávky v lehote splatnosti, úrok z omeškania  
vo výške 227,50 Eur bol zúčtovaný do nákladov organizácie. 

 
2.5.8 Škoda 45,00 Eur - úroky z omeškania od ZSE Energia, a.s. 
 

STaRZ nemal dostatočné množstvo finančných prostriedkov na úhradu faktúry 
č. 7010516049 v celkovej výške 56 842,10 Eur. Dodávateľ nám za oneskorenú 
úhradu časti faktúry vo výške 25 000,00 Eur vyfakturoval úrok z omeškania výške 
45,00 Eur. Nakoľko platobná neschopnosť organizácie bola spôsobená v dôsledku 
toho, že odberatelia neuhrádzali pohľadávky v lehote splatnosti, úrok z omeškania 
vo výške 45,00 Eur bol zúčtovaný do nákladov organizácie. 

 
 

2.5.9 Náhrady poškodenia pri usporiadaní podujatí na Zimnom štadióne Ondreja 
Nepelu 

 
2.5.9.1 Škoda 1.416,00 Eur - Tanečná show „TRANSMISSION“ 

 
Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia VIVIEN s.r.o. v zmysle čl. 
VI. ods. 3 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 2/2014/P zo dňa 21. 01. 2014 
a preberacieho protokolu zo dňa 16. 03. 2014 náhradu za vyčistenie panelu 
mediálneho oválu – LED modulu vo výške 333,60 Eur, za poškodené dvere A12, 
A3 s protikusom vo výške 600,00 Eur a za poškodené reklamné tabule v počte  
10 kusov vo výške 482,40 Eur, ku ktorej prišlo pri usporiadaní tanečnej show 
„TRANSMISSION“. Organizátor podujatia poškodenia v plnom rozsahu uznal 
a náhradu škody zaplatil. 

 
2.5.9.2 Škoda 6.760,80 - podujatie „CIRQUE DE SOLEIL“ 
 

Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia VIVIEN s.r.o. v zmysle čl. 
VI. ods. 3 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 14/2013/P  
zo dňa 23. 08. 2013 a preberacieho protokolu zo dňa 15. 09. 2013 náhradu za 
poškodené obloženie vstupných dverí do šatní a poškodené vstavané sedenie v 
šatni vo výške 1 908,00 Eur a za poškodenú podlahovú krytinu ice covertan 
v počte 24 kusov vo výške 4 852,80 Eur, ku ktorej prišlo pri usporiadaní podujatia 
„CIRQUE DE SOLEIL Organizátor podujatia poškodenia v plnom rozsahu uznal 
a náhradu škody zaplatil. 
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2.5.9.3 Škoda 600,00 Eur - Koncert „DEPECHE MODE“ 
 

Organizácia si uplatnila voči organizátorovi podujatia XL group a.s. v zmysle čl. 
VI. ods. 3 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4/2014/P zo dňa 17. 01. 2014 
a preberacieho protokolu zo dňa 07. 02. 2014 náhradu za poškodené dvere A4 
a B2 aj s protikusom vo výške 600,00 Eur, ku ktorej prišlo pri usporiadaní 
koncertu „DEPECHE MODE“. Organizátor podujatia poškodenie v plnom 
rozsahu uznal a náhradu škody zaplatil. 

 
 
2.6 Múzeum mesta Bratislavy 
 
2.6.1 Škoda 274,76 Eur – poškodenie motorového vozidla neznámym vozidlom  

 
Dňa 13. 12. 2013 neznáme motorové vozidlo na Žatevnej ulici v Bratislave – 
Dúbravke pred depozitárom múzea poškodilo motorové vozidlo MMB Fiat Boblo. 
Vodič škodu nahlásil. 
Škodová komisia konštatovala, že škoda vznikla bez zavinenia zamestnanca múzea. 
Oprava motorového vozidla predstavovala čiastku 1162,03 Eur, z toho 933,06 Eur 
uhradila poisťovňa GENERALI SLOVENSKO a 274,76 Eur boli náklady Múzea 
mesta Bratislavy. 
 

2.6.2 Škoda 135,10 Eur – poškodenie motorového vozidla 
 
Dňa 20. 12. 2013 vodič motorového vozidla firmy IW TREND nesprávnym cúvaním 
poškodil na Ivánskej ceste 23 v Bratislave pred depozitárom a reštaurátorskými 
dielňami motorové vozidlo MMB Fiat Doblo.  
Vodič škodu nahlásil. 
Škodová komisia konštatovala, že škoda vznikla bez zavinenia zamestnanca múzea.  
Oprava motorového vozidla predstavovala čiastku 810,55 Eur, z toho poisťovňa 
GENERALI SLOVENSKO uhradila 509,49 Eur, poisťovňa UNIQA 165,97 Eur 
a múzeum uhradilo DPH vo výške 135,10 Eur. 
 

2.6.3 Škoda 19,20 Eur – pokuta uložená Daňovým úradom Bratislava 
 
11. 9. 2014 Múzeum mesta Bratislavy obdržalo rozhodnutie o uložení pokuty od 
daňového úradu vo výške 19,20 Eur za podanie dodatočného daňového priznania 
k DPH za zdaňovacie obdobie I. štvrťrok 2010. 
Zodpovedná zamestnankyňa Múzea mesta Bratislavy na zasadnutí škodovej 
komisie uznala záväzok na náhradu škody a uvedenú čiastku dňna 5. 11. 2014 
uhradila v hotovosti do pokladne múzea. 
 

2.6.4 Škoda 229,89 – poškodenie motorového vozidla 
 
Dňa 26. 9. 2014 motorové vozidlo Škoda Fabia nedalo prednosť v jazde a poškodilo 
motorové vozidlo Múzea mesta Bratislavy Škoda Oktavia. 
Škodová komisia konštatovala, že škoda vznikla bez zavinenia zamestnanca múzea.  
Oprava motorového vozidla predstavovala čiastku 1.076,46 Eur, z toho poisťovňa 
GENERALI SLOVENSKO uhradila 814,08 Eur, poisťová KOOPERATÍVA uhradila 
32,49 Eur a náklady na spoluúčasť múzea predstvujú 229,89 Eur. 
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2.7 Generálny investor Bratislavy 
 

Škoda 64,00 Eur – pokuta za správny delikt: porušenie rýchlosti pri vedení 
motorového vozidla  
 
Organizácii GIB bol doručený Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt vo výške 
96,00 Eur za porušenie rýchlosti pri vedení motorového vozidla, ktoré viedol. 
Nakoľko v lehote 15 dní od doručenia rozkazu uhradí účastník konania dve tretiny 
uloženej pokuty, t. j. sumy 64,00 Eur, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.  
 
Pracovník, ktorý sa svojim konaním dopustil porušenia zákona o cestnej premávke, za 
ktorý bol organizácii GIB doručený  Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt, 
uhradil celú sumu do pokladnice GIB. 

 
 

2.8 Mestská polícia hl. mesta SR Bratislavy  
 

Celková výška škody za rok 2014: 17.969,92 Eur 
z celkovej čiastky: 

- bolo zosobnené:   1 968,88 Eur 
- uhradené poisťovňou 12 697,01 Eur 
- na ťarchu organizácie   1 815,17 Eur 
- uplatnená škoda u páchateľa:   1 488,86 Eur 

Presný rozpis škodových udalostí je uvedený v prílohe č. 1 
 
 



Príloha č. 1 
Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

Správa  o  škodách 
v súlade s Uznesením mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 357/1996 

od 01.01.2014 do 31.12.2014 
 

Spôsob riešenia škody Poznámka Dátum 
vzniku 

Typ škody Výška 
spôsoben
ej škody 

 

Dátum 
zasadnuti
a 

ŠK 

Zosob. PPL Na 
ťarchu 
organiz. 

Uplatnenie 
škody u 

páchateľa 

 

16.09.2013 Neoprávnený odťah 93,00 12.02.2014 
 

  93,00   

04.03.2014 Storno bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

50,00 10.06.2014 
 

  50,00   

26.07.2013 Neoprávnený odťah 93,72 26.3.2014 
10.6.2014 
07.07.2014 

  93,72   

20.01.2014 Neoprávnený odťah 99,00 18.09.2014   99,00   
28.05.2014 Nevrátený výstroj pri 

skončení prac. pomeru 
13,25 18.09.2014 

 
13,25     

28.01.2014 Nezavinená dopravná 
nehoda  služobného 
motorového vozidla 

4 590,56 
totálna 
škoda 

26.03.2014 
07.07.2014 

 

0,00 4 132,61 240,44 
 
 

217,51 
 z PZP 
škodcu 

BA 082 XK 

január 2014 Nadspotreba PHM 48,23 12.02.2014 0,00 0,00 48,23 0,00 BA XB 324 
BA 054 XK 
 

10.02.2014 Nezavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

884,45 26.03.2014 
 
 

0,00 718,48 0,00 165,97  
z PZP 

škodcu 

BA XB 324 

12.02.2014 Zavinené poškodenie 
služobného motorového 
vozidla 

461,90 26.03.2014 
 
 

461,90 0,00 0,00 
 
 

0,00  BA 870 XL 

20.02.2014 Nezavinená dopravná 
nehoda  služobného 
motorového vozidla 

475,70 26.03.2014 
 
 

0,00 309,73 165,97 0,00  
 
 

BA XB 445 

27.02.2014 Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

866,41 10.06.2014 
 
 

165,97 700,44 0,00 0,00  BA XA 893 
 
 
 

február 
2014 

Nadspotreba PHM 21,45 26.03.2014 0,00 0,00 21,45 0,00 BA 054 XK 
 

23.03.2014 Nezavinená dopravná 
nehoda  služobného 
motorového vozidla 

908,51 10.06.2014 
07.07.2014 

0,00 742,54 96,86 69,11  
z PZP 

škodcu 

BA XA 819 

27.03.2014 Nezavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

756,02 10.06.2014 
07.07.2014 

0,00 590,05 0,00 
 
 

165,97  
z PZP 

škodcu 

BA 062 XK 

marec 2014 Nadspotreba PHM 20,13 10.06.2014 0,00 0,00 20,13 0,00 BA 054 XK 
 

04.04.2014 Nezavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

 546,13 10.06.2014 0,00 180,06 200,10 
68,90 

97,07            
z PZP    

škodcu 

BA XA 892 

14.04.2014 Nezavinené poškodenie 
služobného motorového 
vozidla 

127,28 10.06.2014 
 

0,00 0,00 127,28  0,00 
 
 

BA X 171 

14.04.2014 Nezavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

 706,66 10.06.2014 
18.09.2014 

0,00 540,69 56,62 109,35            
z PZP    

škodcu 

BA XA 895 
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18.04.2014 Nezavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

602,70  
 
 
 
 

10.06.2014 0,00 340,73 96,00 165,97            
z PZP    

škodcu 

BA XB 445 

23.04.2014 Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 
 

1 148,03  10.06.2014 165,97 982,06 0,00 0,00            BA 141 UF 

24.04.2014 Zavinená dopravná 
nehoda  služobného 
motorového vozidla 

620,72 07.07.2014 165,97 454,75 0,00 0,00 BA XA 893 

27.04.2014 Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 
 

452,15 10.06.2014 165,97 286,18 0,00 0,00            BA XB 442 

apríl 2014 Nadspotreba PHM 34,13 10.06.2014 0,00 0,00 34,13 0,00 BA 054 XK 
BA XB 324 

máj 2014 Nadspotreba PHM 68,64 10.06.2014 0,00 0,00 68,64 0,00 BA XB 324 
BA 054 XK  
 

17.06.2014 Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 
 
 

692,03 18.09.2014 165,97 526,06 0,00 0,00 BA XB 442 

17.06.2014 Nezavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

553,48 
 
 
 
 

18.09.2014 0,00 387,51 0,00 165,97 
p. Halaj 

BA 052 XK 

jún 2014 Nadspotreba PHM 25,32 
 
 
 

07.07.2014 0,00 0,00 25,32 0,00 BA 054 XK 
 

07.07.2014 Nezavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 
 
 

449,87 
- 4,46 

neprimer
ané 

náklady 

18.09.2014 0,00 113,47 0,00 331,94 
z PZP 

škodcu 

BA 870 XL 

júl 2014 Nadspotreba PHM 12,31 18.09.2014 0,00 0,00 12,31 0,00 BA 054 XK 
 

august 2014 Nadspotreba PHM 68,98 18.09.2014 0,00 0,00 68,98 0,00 BA 054 XK 
BA XB 324 

08.09.2014 Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

428,69 18.11.2014 165,97 262,72 0,00 
 
 

        0,00      
 

BA XA 808 

17.09.2014 Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

301,70 18.11.2014 165,97 135,73 0,00 0,00 BA 062 XK 

24.09.2014 
 

Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

585,53 18.11.2014 165,97 419,56 0,00 0,00 BA XB 324 

september  
2014 

Nadspotreba PHM 50,45 18.11.2014 0,00 0,00 50,45 0,00 BA XB 324 
BA 054 XK 

23.11.2014 
 

Zavinená škodová 
udalosť so služobným 
motorovým vozidlom 

1 039,61  165,97 873,64 0,00 0,00 BA XA 895 

november 
2014 

Nadspotreba PHM 28,20  0,00 0,00 28,20 0,00 BA XB 324 
BA 054 XK 
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