
S p r á v a 
o vybavovaní sťažnosti a petícií za rok 2010 

v Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 Správu predkladám v súlade s § 18d ods. 1 a 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení  v znení neskorších predpisov. 
 V roku 2010 riešil problematiku sťažností a petícií v zmysle platného Organizačného 
poriadku Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto schváleného uznesením č. 125/2008, 
Dodatku č. 1 schváleného uznesením č. 91/2009 a Dodatku č. 2 schváleného uznesením č. 
123/2009 Referát kontroly a sťažností Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto. V danom roku referát prijal a zaevidoval 57 sťažností a 7 petícií, ktoré vybavoval 1 
zamestnanec. Pri ich riešení postupoval podľa zák. č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a 
„Zásad postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 
fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto“ (ďalej len „zásady“)“ prijatých uznesením č. 91/2007 
zo 16.10.2007. Dňa 1.2.2010 nadobudol účinnosť zák. č. 9/2010 o sťažnostiach zo 4.12.2009. 
V zmysle § 26 ods. 3 spomenutého zákona bola mestská časť povinná upraviť vnútorným 
predpisom vybavovanie sťažností v podmienkach mestskej časti do 6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zákona, teda do 31.7.2010. Z tohto dôvodu Rozhodnutím č. 21/2010 
z 29.7.2010 „O postupe pri vybavovaní sťažností“ (ďalej len „rozhodnutie“) starosta mestskej 
časti určil postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach mestskej časti. Účinnosť tohto 
Rozhodnutia bola stanovená na 1.8.2010 a od tohto dátumu bola stanovená aj povinnosť 
podľa neho aj postupovať. Z hore uvedeného vyplýva, že z celkového počtu sťažností za r. 
2010 sa malo riešiť 31 podľa zásad  a 26 podľa rozhodnutia. 
 Problematika petícií nebola upravená na podmienky mestskej časti, a tak sa celý 
proces vybavovania riadil podľa zákona č. 85/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov – 
zákona o petičnom práve z 27.3.1990. 
 
 
Sťažnosti 
 V roku 2010 bolo na miestny úrad mestskej časti doručených 57 sťažností. Pre 
ilustráciu uvádzam počty doručených sťažností v 5. a 4 volebnom období: 
 
Prehľad počtu podaných sťažností za 5. a 4. volebné obdobie: 
 
5. volebné obdobie: 

Rok Sťažnosti 
2010 57 
2009 48 
2008 93 
2007 78 

 
4. volebné obdobie: 

Rok Sťažnosti 
2006 121 
2005 164 
2004 203 
2003 194 

 



 2 

Prehľad sťažností  v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v zariadeniach s právnou 
subjektivitou sú uvedené: 
 

Počet sťažnosti P.č. Zariadenie Opodstatnené Neopodstatnené 
1. Seniorcentrum 0 0 
2. Staromestská knižnica 0 0 
3. MŠ Šulekova  0 0 
4. MŠ Timravina 0 0 
5. ZŠ Dubová 0 0 
6. ZŠ s MŠ Grösslingová 0 0 
7. ZŠ Hlboká cesta 0 0 
8. ZŠ Jelenia 0 0 
9. ZŠ Jesenského 0 0 
10. ZŠ Mudroňova 0 0 
11. ZŠ  s MŠ Palisády 0 0 
12. ZŠ Vazovova 0 2 

 
Všetky prijaté sťažnosti v r. 2010 na základe ich obsahu a zamerania možno rozdeliť 
nasledovne: 
 
Oblasť, zameranie Počet sťažností 
Doprava, správa komunikácií 13 
Prevádzka reštauračných zariadení 11 
Zamestnanci miestneho úradu 9 
Rôzne 6 
Vlastnícke vzťahy, správa majetku, údržba domov 5 
Životné prostredie, verejný poriadok 4 
Stavebná činnosť 3 
Školstvo 3 
Nepríslušné, postúpené 3 
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V prílohe je stručne popísaná genéza sťažností tak, ako boli prijaté a vybavované. 

U uvedeného vyplýva, že sťažnosti boli riadne (osobitne) evidované a vybavované. 
Treba však konštatovať, že v II. polroku 2010, keď bol postup upravený rozhodnutím, 

referent nepostupoval dôsledne podľa neho – povinnosť o vybavovaní každej sťažnosti 
vyplniť zápisnicu o prešetrení sťažnosti podľa prílohy č. 3 rozhodnutia. Z 26 sťažností bola 
zápisnica doložená len pri 4 sťažnostiach, čím bol porušený aj § 19 ods. 1 zák. č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach. 
 
 
Petície 
 V roku 2010 bolo na miestny úrad mestskej časti doručených a prijatých 7 petícií.  
Pre ilustráciu uvádzam počty doručených petícií v 5. a 4. volebnom období: 
 
 
5. volebné obdobie: 

Rok Petície 
2010 7 
2009 3 
2008 6 
2007 8 

 
4. volebné obdobie: 

Rok Petície 
2006 8 
2005 9 
2004 6 
2003 6 

 
 
 
Prehľad petícií v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v zariadeniach s právnou 
subjektivitou sú uvedené: 
 

Počet petícií P.č. Zariadenie Opodstatnené Neopodstatnené 
1. Seniorcentrum 0 0 
2. Staromestská knižnica 0 0 
3. MŠ Šulekova  0 0 
4. MŠ Timravina 0 0 
5. ZŠ Dubová 0 0 
6. ZŠ s MŠ Grösslingová 0 0 
7. ZŠ Hlboká cesta 0 0 
8. ZŠ Jelenia 0 0 
9. ZŠ Jesenského 0 0 
10. ZŠ Mudroňova 0 0 
11. ZŠ  s MŠ Palisády 0 0 
12. ZŠ Vazovova 0 1 
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Problematiku petícií, ktoré boli doručené na miestny úrad charakterizuje nasledujúca tabuľka: 
 
P.č. Obsah petície Dátum 

doručenia 
Dátum 

odpovede Spôsob riešenia Počet 
podpisov 

1/2010 Petícia za zvolanie 
mimoriadneho zasadnutia MZ 12.3.2010 6.4.2010 Starosta petícii nevyhovel, 

dôvody uviedol v odpovedi 140 

2/2010 Petícia za odstránenie 
dopravných značiek na 
Fándlyho ul. 

24.5.2010 22.6.2010 Značky boli zdemontované, 
ulica bola zobojsmernená 64 

3/2010 Petícia proti nevýhodnému  
predaju lukratívneho majetku m. 
č. Bratislava – Staré Mesto 14.6.2010 29.6.2010 

Starosta nestiahol z rokovania 
MZ návrh na odpredaj, MZ 
dňa 08.06.2010 návrh 
schválilo 

509 

4/2010 Petícia za obmedzenie 
prevádzkových hodín klubu 
Apollon na Panenskej ulici 23.7.2010 19.8.2010 

Podľa zákona a judikatúry 
Okresnej prokuratúry, 
starosta nie je oprávnený 
obmedziť prevádzkovú dobu 

96 

5/2010 Petícia za zachovanie 
spolupráce MČ Bratislava – 
Staré Mesto so spoločnosťou 
TV Centrum s.r.o. 

8.11.2010 18.11.2010 

Starosta navrhol majetko-
právne vysporiadanie so 
spoločnosťou, aby mohla 
konať slobodne a nezávisle 

735 

6/2010 Petícia organizovaná 
spoločnosťou HEDAK, a.s. za 
zachovanie voľných 
parkovacích miest pre pacientov 
Polikliniky Mýtna v oblasti 
priľahlej k Poliklinike 

8.11.2010 18.11.2010 

Zdravotníckemu zariadeniu 
bolo pridelených ďalších 30 
abonentských parkovacích 
kariet 

2 493 

7/2010 Petícia za zrušenie zmluvy 
s občianskym združením 
Blumentál 22.12.2010 11.2.2011 

MČ navrhla úpravu nájomnej 
zmluvy, v prípade jej 
neakceptácie, zmluvu 
vypovie 

103 

 
Ako z uvedených údajov vyplýva, všetky petície boli riešené v zákonnej lehote a spôsobom, 
ktorý predpisovali právne normy. 
 Podrobnejší popis a spôsob riešenia petícií: 
 
Petícia č. 1/2010 
 Petícia za zvolanie mimoriadneho zasadnutia miestneho zastupiteľstva. 
 Občianske združenie Právo na bývanie, ktoré v zmysle stanov občianskeho združenia 
chráni práva a záujmy obyvateľov nájomných bytov v Slovenskej republike žiada starostu 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Miestneho 
zastupiteľstva za účelom prerokovania pomoci nájomníkom bývajúcich v reštituovaných 
a privatizovaných domoch. 
 Starosta vo svojej odpovedi (list zo 6.4.2010) konštatoval, že zvolať mimoriadne 
zastupiteľstvo môže starosta, ak o to požiada aspoň tretina poslancov Miestneho 
zastupiteľstva, alebo 20 % obyvateľov našej mestskej časti, ale nie je zanedbateľná ani vôľa 
140 občanov. Autori petície neuviedli žiaden dôvod, prečo takýto bod by mal byť 
prerokovaný v mimoriadnom termíne. Mestská časť nie je kompetentná riešiť problémy 
nájomníkov reštituovaných domoch, nemá na vyriešenie situácie, v ktorej sa nájomníci ocitli 
technické ani právne možnosti, starosta sa bráni prijať zodpovednosť za stav, do ktorého sa 
dostali nájomníci bytov v reštituovaných domoch bez zavinenia obce, ale odporučil, že sa 
obrátili na niektorého z poslancov, ktorý by navrhol zaradenie požadovaného bodu na 
rokovanie Miestneho zastupiteľstva, alebo ho predložili v bode rôzne. 
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Petícia č. 2/2010  
 Petícia za odstránenie dopravných značiek na Fándlyho ul. 
 Autori petície poukazujú, že novým značením za značne znepríjemnil prístup 
k bydliskám tu žijúcich obyvateľov, hlavne od smeru z Lamača. Najbližší možný prístup od 
ulice Búdkovej je cez Mudroňovu, Čelakovského Bartoňovu, pričom odbočenie 
z Mudroňovej na  Čelakovského v čase dopravnej špičky môže spôsobovať blokovanie 
dopravy v tomto úseku. 
 Občania navrhujú odstránenie značiek B2 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel a C4 
Prikázaný smer jazdy na Fándlyho ulici, prípadne zámenu týchto značiek za značku  B35 
Prejazd zakázaný. Zdá sa im zbytočné, vzhľadom na frekvenciu dopravy, prehľadnosť 
a krátky úsek komunikácie, zjednosmernenie posledného úseku ulice Partizánskej (od Hotela 
No 16, po Bartoňovu a Fándlyho ul.), kde by postačovalo aj značenie D7 Prednosť pred 
idúcimi vozidlami. Touto úpravou by sa zjednodušil aj prístup z centra mesta. Trasa cez ulicu 
Dankovského, hlavne pri napojení na Tvarožkovu ul. je väčšinou zaplnená zaparkovanými 
vozidlami a v zimných mesiacoch podľa doterajších skúseností je neprejazdná. Trasa cez ul. 
Lichardovu má tiež nástrahy v parkovaní na oboch stranách, pričom viditeľnosť je značne 
obmedzená jej zakrivením. 
 Petícia bola prerokovaná v dopravnej komisii. V snahe zvýšiť bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky a zlepšiť dopravnú situáciu a parkovanie v našej m. č., predložila naša 
samospráva na verejné pripomienkovanie návrh projektu „Zjednosmernenie ulíc a Zóna 30“ 
v júni 2009, ktorý nám vypracovala spoločnosť Cestprojekt. V októbri 2009 projekt schválila 
operatívna komisia dopravy Magistrátu hl. mesta. Nasledovalo verejné obstarávanie 
dodávateľa, uzatvorenie zmluvy na realizáciu prác podľa projektu a vlastná realizácia prác. 
Nový dopravný režim celkom  v šiestich oblastiach, zahŕňajúcich celkom 20 ulíc v lokalite 
ohraničenej ulicami Mudroňova, Stará vinárska, Novosvetská, Lesná, Na Kalvárii, Pražská, 
Štefánikova a Palisády začal platiť od 1.5.2010. 

19.10.2010 bolo použitie dopravných značiek a dopravných zariadení prerokované 
v Operatívnej komisií pri oddelení prevádzky dopravy Magistrátu hlavného mesta. Následne 
boli značky zdemontované, ulica bola zobojsmernená. 
 
 
Petícia č. 3/2010  
 Petícia proti nevýhodnému predaju lukratívneho majetku mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto 

Občania vyjadrujú znepokojenie nad informáciou o chystanom veľkom rozpredaji 
majetku m. č. Bratislava – Staré Mesto, a to predovšetkým budov na Hlavnom nám. č. 2, č. 3, 
č. 4 na Ventúrskej ul. č. 14 a na Sedlárskej ul. č. 5 o ktorom má rozhodovať miestne 
zastupiteľstvo m. č. Bratislava – Staré Mesto už na svojom najbližšom zasadaní dňa 8.6.2010, 
a to bez informovania verejnosti o takomto závažnom kroku. 
 Občania odmietajú predaj vyššie uvedeného majetku z týchto dôvodov: 
- principiálne nesúhlasia s predajom lukratívnych historických budov v samom srdci hlavného 
mesta 

Starosta vo svojej odpovedi uviedol, že mestská časť ponúkla na predaj svoj 100-
percentný podiel v spoločnosti R.B.I. Táto spoločnosť je vlastníkom piatich budov na 
Hlavnom nám. č. 2, 3, 4, Ventúrskej č. 14 a Sedlárskej č. 5. Pre mestskú časť Bratislava - 
Staré Mesto nie sú lukratívne, nakoľko od ich rekonštrukcie začiatkom 90. rokov až do konca 
roku 2031 všetky príjmy z prenájmu priestorov v nich idú výlučne na splácanie úveru tejto 
spoločnosti a prevádzku týchto budov. Od vzniku spoločnosti až doteraz sa z nich do rozpočtu 
mestskej časti nedostalo ani jedno euro. 
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- pripravovaný predaj občania pokladajú za netransparentný a navyše o ňom neprebehla 
žiadna verejná diskusia 

Starosta vo svojej odpovedi uviedol, že výber kupujúceho bol realizovaný riadne 
zverejnenou obchodnou súťažou (inzeráty v printových médiách a na internetovej stránke 
mestskej časti), kde jediným posudzovaným kritériom bola ponúknutá cena. Všetci súťažiaci 
mali k dispozícii výsledky hospodárenia spoločnosti R.B.I., mali možnosť si vypracovať 
vlastný audit na základe sprístupnenia všetkých dokumentov spoločnosti R.B.I. a boli 
dôsledne oboznámení o všetkých jej aktívach a pasívach. Predaj spoločnosti R.B.I. bol  
realizovaný plne v súlade so Zákonom o majetku obcí a jeho novelou platnou od júla 2009, 
ako aj so Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti schválenými miestnym 
zastupiteľstvom. V žiadnom prípade ho nemožno pokladať za netransparentný. Pokiaľ by išlo 
o odpredaj objektov, ktoré svojou funkciou slúžia verejnosti (napr. ako divadlo, nemocnica,  
sociálne zariadenie), starosta by považoval diskusiu s verejnosťou za neobíditeľnú. V prípade 
predaja budov využívaných výsostne na komerčné účely (v tomto prípade konkrétne na 
administratívu, kaviarne, obchody), od vzniku samosprávy v r. 1990 neprebehla verejná 
diskusia.. 
- verejnosť nebola oboznámená s dôvodmi tohto závažného kroku 

Starosta vo svojej odpovedi uviedol, že verejnosť bola oboznámená so schváleným 
rozpočtom mestskej časti na rok 2010, vrátane rozhodnutia zastupiteľstva, že bežné výdavky 
a investície do budov vo vlastníctve mestskej časti budú financované práve z peňazí 
získaných z odpredaného majetku. 
- budovy, ktorých predaj sa pripravuje, boli so značnými nákladmi zrekonštruované z peňazí 
daňových poplatníkov a v súčasnosti prinášajú príjmy z prenájmu vo výške približne 
1 000 000 EUR ročne. 

Starosta vo svojej odpovedi uviedol, že odpredávané budovy neboli zrekonštruované 
z peňazí daňových poplatníkov, ale z už spomínaného úveru, ktorý ich vlastníkovi poskytla 
v 90. rokoch zahraničná banka. Preto príjmy z prenájmu objektov spoločnosti R.B.I. idú, na 
splácanie tohto úveru, a bude to tak až do konca roku 2031. 
- o predaji sa rozhoduje v čase krízy, ktorá má výrazný negatívny vplyv na ceny nehnuteľnosti 
a počas ktorej nie je možné dosiahnuť pre mestskú časť výhodnú kúpnu cenu. 

Starosta vo svojej odpovedi uviedol, že o predaji sa rozhoduje v čase krízy, v dôsledku 
ktorej klesli ceny stavebných materiálov a ceny dodávateľských prác, čo plánujeme využiť na 
opravy budov vo vlastníctve mestskej časti, predovšetkým základných a materských škôl. 
Viaceré z nich sú národnými kultúrnymi pamiatkami, čo značne predražuje ich obnovu. Je 
otázne, či by z peňazí získaných z predaja budov v čase konjuktúry bolo možné zrealizovať 
väčšie množstvo stavebných prác, než aké máme v pláne uskutočniť. Navyše, v predávaných 
objektoch nachádzajúcich sa v pešej zóne prevažujú kancelárske priestory, o ktoré trvalo klesá 
záujem. Po otvorení stavebných komplexov Eurovea, River Park a pripravovanej zóny 
Chalúpkova, kde vzniknú ďalšie tisícky m2 kancelárskych priestorov, je veľmi 
pravdepodobné, že sa nezáujem ešte prehĺbi. 
 Nezanedbateľným faktom je aj to, že ak by spoločnosť R.B.I. v budúcnosti nebola 
schopná splácať úver v aktuálnej výške 7 000 000 eur, táto povinnosť by prešla na mestskú 
časť. Takéto zaťaženie rozpočtu si v súčasnosti a ani v budúcnosti mestská časť Bratislava – 
Staré Mesto nemôže dovoliť. 
 Preto nebol stiahnutý z rokovania návrh na odpredaj 100-percentného obchodného 
podielu mestskej časti v spoločnosti R.R.I. a to boli zrejme dôvody, prečo staromestskí 
poslanci napriek týmto argumentom osobne predneseným zástupcom organizátorov petičnej 
akcie na zasadnutí 8.6.2010 odsúhlasili predaj 100 % podielu mestskej časti v spoločnosti 
R.B.I. v pomere 25 za a 9 proti. 
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Petícia č. 4//2010  
Petícia  za obmedzenie prevádzkových hodín klubu Apollon na Panenskej ulici 
Podľa vyjadrenia občanov viac ako 6 rokov terorizuje klub Apollon neobmedzenými 

prevádzkovými hodinami obyvateľov ulíc Panenská, Štetinová a Konventná. Každý deň  je 
otvorený do ranných hodín. Návštevníci klubu svojim hlučným a vulgárnym správaním hrubo 
porušujú nočný kľud, čím narúšajú verejný poriadok. Rušia deti, starších občanov 
i pracujúcich, ktorí sa nemôžu hlavne cez víkend riadne vyspať. Napriek dlhé roky trvajúcej 
korešpondencii s miestnym úradom, nameraného hluku, sťažnosti občanov, vyvolávaniu 
polície, oficiálnej žiadosti o obmedzenie prevádzkových hodín, neprišlo k žiadnemu opatreniu 
zo strany miestneho úradu vo veci úprav prevádzkových hodín. Žiadajú o obmedzenie 
prevádzkových hodín klubu do 22.00 h. 
 Aj napriek tomu, že uvedená forma podania nebola v súlade so zákonom o petičnom 
práve, starosta sa petíciou zaoberal a v odpovedi uviedol: z histórie prevádzky APOLLON 
klubu je zrejmé, že zo strany m. č. bola snaha o obmedzenie prevádzkovej doby do 22.00 h. 
V júli 2008 bolo vydané takého rozhodnutie a na základe odvolania, po právnom audite sa 
muselo autoremedúrou zrušiť. Naviac snaha nášho miestneho zastupiteľstva ochrániť 
obyvateľov pred neprimeraným hlukom a vibráciami, vyjadrená vo VZN č. 1/2005 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a ochrane obyvateľstva pred 
hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov, je napádaná protestmi prokurátora 
z októbra 2008 a najnovšie opätovným protestom z júna 2010. V proteste prokuratúra namieta 
nesúlad VZN so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákonom č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov a nakoniec aj Ústavou Slovenskej republiky. 
 Starosta a mestská časť nemá zo zákona právomoc vykonať konanie o určení 
prevádzkovej doby a hudobnej produkcie a  vydať v takejto veci rozhodnutie. Môže stanoviť 
všeobecné pravidlá predajného či prevádzkového času, nie ukladať konkrétne povinnosti 
subjektom podnikajúcim v územnom obvode mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Podľa 
vyjadrenia Okresnej prokuratúry tiež pre mestskú časť  neexistuje právny titul vyžadovania 
písomností a dokladov, požadovaných v § 4, 5 a 6 VZN č. 1/2005 v znení neskorších 
predpisov. Rovnako zákon mestskú časť nesplnomocňuje k úprave právnych vzťahov na 
ochranu pred hlukom a vibráciami, opatreniami uvedenými v týchto paragrafoch. 
 Podľa protestu prokurátora na ochranu obyvateľstva pred hlukom a vibráciami slúži 
napr.  

a) žaloba na plnenie podľa § 80 písm. b) zákona č. 99/1963 Zb. občianskeho súdneho 
poriadku v znení neskorších predpisov, to znamená žaloba, smerujúca k zdržaniu 
sa určitého konania, 

b) § 57 ods. 20, ods. 47 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia, Ide o možnosť uloženia pokuty prevádzkovateľovi 
zdrojov hluku a vibrácií vo výške od 165 € do 16 596 € za porušenie povinnosti 
uloženej mu ustanovením § 27 ods. 1 tohto zákona. 

Garantmi týchto riešení nie je však príslušná územná samospráva, ale príslušný 
Okresný súd resp. Regionálny úrad verejného zdravotníctva. 
 V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2007, je mestská 
časť  v zmysle § 27 ods. 4 oprávnená len objektivizovať expozíciu obyvateľov a ich 
prostredia hlukom a vibráciami v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím 
predpisom podľa § 62 písm. m), pričom túto objektivizáciu môžu vykonávať len osoby 
odborne spôsobilé a tie, ktoré sú súčasne držiteľom osvedčenia o akreditácií podľa § 16 ods. 4 
písm. b). Mestská časť preto ani nemôže podnikateľom určiť povinnosť predkladať protokol 
o meraní hluku. Toto oprávnenie naša mestská časť realizuje objednávkou u externej, odborne 
spôsobilej a akreditovanej spoločnosti, ktorá bola vybratá na základe výberového konania 
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a v rámci finančných možností, pridelených na tento účel v rámci ročného rozpočtu našej 
mestskej časti.  
 Protesty prokurátora teda v danej veci konštatujú, že mestská časť a jej orgány nie sú 
a ani neboli oprávnené vydávať žiadne individuálne právne akty v podobe rozhodnutí 
o prevádzkovej dobe či potvrdení o splnení podmienok, ktorými by sa konkrétnym 
prevádzkam povoľovala prevádzková doba individuálne. 
 Mestská časť môže vykonávať úpravu predajného resp. prevádzkového času len 
formou všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým budú upravené práva a povinnosti 
pre prípadné druhovo vymedzené, avšak konkrétne neurčené subjekty. Jediným orgánom, 
ktorý môže v tomto zmysle určiť pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb je 
miestne zastupiteľstvo mestskej časti. V tomto smere dal starosta pokyn na prípravu nového 
VZN tak, aby jeho ustanovenia neboli v rozpore s príslušnými zákonmi, ktorých porušenie 
resp. nesúlad s nimi bol vyjadrený v protestoch prokurátora. 
  Za hluk spôsobovaný fyzickými osobami na verejnosti za múrmi prevádzkovej 
jednotky jej vlastník či prevádzkovateľ nenesie právnu zodpovednosť. Takýto hluk, rušiaci 
nočný kľud, je v zmysle našej legislatívy minimálne priestupkom proti verejnému poriadku (§ 
47 ods.1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
 neskorších predpisov). Podľa § 52 ods. a) zákona č. 372/1990 Zb., priestupky prejednáva ako 
správny orgán príslušný Obvodný úrad. K tomu je potrebná aj súčinnosť orgánov príslušného 
Okresného riaditeľstva policajného zboru, ktoré je povinné v zmysle § 58 až § 60  tohto 
zákona prijímať oznámenia o priestupkoch a tieto aj objasňovať, a to v lehote spravidla do 30 
dní odo dňa, kedy sa o priestupku dozvedeli. 
 
Petícia č. 5//2010  
 Petícia za zachovanie spolupráce MČ Bratislava  - Staré Mesto so spoločnosťou TV 
CENTRUM s.r.o. 
 Podpísaní občania žiadajú starostu MČ Bratislava – Staré Mesto, aby podnikol všetky 
kroky, ktoré by viedli k zachovaniu spolupráce MČ Bratislava – Staré Mesto so spoločnosťou 
TV Centrum s.r.o. 
 Podľa vyjadrenia starostu mestská časť Bratislava – Staré Mesto si nemôže dovoliť 
byť spoluvlastníkom spoločnosti, ktorá od svojho vzniku v roku 2006 vykazuje stratu 
v hospodárení. To bol aj hlavný dôvod, prečo staromestskí poslanci prijali uznesenie, aby 
mestská časť vystúpila zo spoločnosti TV Centrum, ktorej je 20-percentným vlastníkom. 
V roku 2009 táto televízia vykázala stratu vyše 86 tis. eur ( 2 600 000 Sk). Máme obavu, že 
v roku 2010, ktorý ešte nie je finančne uzavretý bude strata ešte vyššia. A to preto, že 
spoločnosť nebola schopná plniť ani len záväzky voči mestskej časti, čo sa 
v predchádzajúcich rokoch nestalo.. 
 Snahou mestskej časti nie je a ani nebolo zrušiť túto miestnu televíziu, ani jej 
akýmkoľvek spôsobom brániť vo vysielaní. Preto mestská časť ponúkla jej 80-percentnému 
vlastníkovi a konateľovi TV Centrum Ing. Jánovi Stanekovi veľmi výhodné podmienky na jej 
ďalšiu existenciu. Navrhnuté: 

- odkúpenie nášho 20-percentného podielu za nominálnu hodnotu 1 328 eur (40 000 
Sk), 

- odkúpenie vysielacej techniky, ktorú si televízia od mestskej časti od svojho 
vzniku prenajíma za zostatkovú cenu stanovenú znaleckým posudkom, 

- prenájom priestorov na Heydukovej 25, kde TV Centrum sídli, za sumu ňou 
akceptovateľnú. 

Taktiež mu bol ponúknutý splátkový kalendár na vyrovnanie dlžôb voči mestskej časti 
a zároveň odstúpenie od zmlúv, ktorými je TV centrum viazaná o. i. vyrobiť pre mestskú časť 
a odvysielať konkrétne dohodnuté programy. 
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Zrejme pre nepochopenie ponuky trvalo vedeniu TV Centrum niekoľko mesiacov, 
kým sa rozhodlo ju koncom októbra 2010 prijať. V súčasnosti ju už jej zástupcovia hodnotia 
ako veľmi korektnú. V budúcom období teda bude môcť táto lokálna televízia naďalej 
informovať o dianí v Starom Meste absolútne slobodne a nezávisle. Bude môcť uzatvárať 
zmluvné vzťahy, uchádzať sa o granty, rozširovať a modifikovať skladbu vysielacích 
programov podľa vlastného uváženia.  
 
Petícia č. 6//2010  

Petícia organizovaná spoločnosťou HEDAK, a.s. za zachovanie voľných parkovacích 
miest pre pacientov Polikliniky Mýtna v oblasti priľahlej k Poliklinike 
Vzhľadom k novej organizácii parkovania v okolí Poliklinika Mýtna, ktorá výrazne znížila 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti v Starom Meste, obyvatelia žiadajú, aby Miestny úrad 
Bratislava – Staré Mesto a Magistrát hlavného mesta Bratislava bezodplatne pridelili 
minimálne 50 parkovacích miest pacientom a návštevníkom Polikliniky Mýtna s ohľadom na 
skutočnosť, že Poliklinika užíva verejné priestranstvo za účelom podpory zdravia, 
humanitárnych a verejnoprospešných cieľov“. 
 V odpovedi starosta uvádza, že v mestskej časti zavádzame parkovací poriadok, ktorý 
je ústretový predovšetkým k jej obyvateľom – Staromešťanom.  Poliklinike však spôsobil 
problémy s parkovaním pacientov,  ktorí nemajú výhodu v podobe staromestskej rezidenčnej 
parkovacej karty. 
 Mestská časť si dala urobiť prieskum vyťaženosti parkovacích miest v okolí 
Polikliniky Mýtna. Po jeho vyhodnotení s vedením polikliniky sa dospelo k dohode. Na 
základe nej toto zdravotnícke zariadenie dostalo od mestskej časti 30 abonentských 
parkovacích kariet pre potreby svojich návštevníkov. Poliklinika tieto karty vydáva ľuďom, 
ktorí potrebujú počas vyšetrenia parkovať. Následne kartu vrátia, aby mohla slúžiť ďalším. 
 Mestská časť tak rozšírila pôvodných 20 voľných boxov na Benediktiho a Anenskej 
ulici o ďalších 30. Tie oprávňujú návštevníkov polikliniky odstaviť svoje vozidlo čase od 6.00 
do 16. 00 h na rezidentských parkovacích boxoch na uliciach Anenská, Benediktiho, 
Belopotockého, Slovanská, Björnsonova, Povraznícka a Fazuľová, teda v blízkom okolí 
Polikliniky Mýtna. Parkovaciu kartu musí vodič položiť na palubnú dosku nad volant – aby 
bola zvonku viditeľná. 
 Zároveň sa s riaditeľom polikliniky dohodlo stretnutie v budúcom roku 
s vyhodnotením situácie. V prípade nutnosti sa podniknú ďalšie kroky vedúce predovšetkým 
k spokojnosti pacientov navštevujúcich toto zdravotnícke zariadenie. 
 
Petícia č. 7/2010  

Petícia za zrušenie zmluvy s občianskym združením o. z. Blumentál 
Obyvatelia vnútrobloku Blumentál žiadajú mesto Bratislavu a jej mestskú časť Staré 

Mesto, aby zrušila zmluvu so združením o. z. Blumentál. Pán Kvasnica – zakladateľ a konateľ 
o. z. Blumentál svojim konaním poškodzuje záujmy väčšiny obyvateľov vnútrobloku a koná 
proti väčšine jej obyvateľov. Vyžaduje platby za parkovanie od tu bývajúcich obyvateľov, 
s čím obyvatelia vnútrobloku nesúhlasia. Tým, čo odmietajú zaplatiť za parkovanie sa 
vyhráža odťahovaním áut z pozemku, ktorého je vlastníkom Staré Mesto Bratislava. Žiadajú 
aj o odstránenie dodatkovej značky Vstup len pre členov o. z. Blumentál a doplniť zákazovú 
značku Zákaz vjazdu dodatkovou značkou Neplatí pre obyvateľov vnútrobloku Blumentál 
a dopravnej obsluhy, poprípade po dohode s dopravným inšpektorátom. 

Naša mestská časť uzatvorila s Občianskym združením „Blumentál“ zmluvu č. 
593/2010 o nájme pozemkov p. č.: 10298/1, 10298/3, 10309 a 10313 o úhrnej výmere 2124 
m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 10 v k. ú. Bratislava – Staré Mesto, tvoriacich 
vnútroblokový priestor medzi bytovými domami na Blumentálskej, Vazovovej a Krížnej ul. 
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v Bratislave, na ktorom sa nachádzajú spevnené plochy, detské ihrisko a zeleň. Pozemky boli 
prenechané nájomcovi za účelom zveľadenia obytnej zóny, zvýšenia kultúry bývania, 
vytvorenia priestoru na relaxovanie a voľno časové aktivity detí a mládeže z tejto lokality, 
aby sa zabezpečila čistota a poriadok na detskom ihrisku a zabezpečovalo sa dodržiavania 
prevádzkového poriadku detského ihriska. 

Ako prenajímateľ sme síce oprávnili nájomcu, aby prijal určité pravidlá, ktoré by 
podrobne regulovali statickú a dynamickú dopravu vo vnútrobloku, avšak v žiadnom prípade 
sme v zmluve neoprávnili nájomcu, aby regulovanie dopravy v tomto priestore akýmkoľvek 
spôsobom spoplatnil. 

To, že Občianske združenie „Blumentál“ žiada od obyvateľov vnútrobloku zaplatenie 
členského poplatku 100,00 €, ktorý je nutnou podmienkou pre udelenie povolenia parkovať 
vo vnútrobloku, je v rozpore s dohodnutým účelom uzavretej Zmluvy o nájme pozemku č. 
593/2010 a jej prvého dodatku č. 664/2010. 

Našou snahou je v rokovaní s OZ Blumentál dosiahnuť úpravu nájomnej zmluvy tak, 
že z jej predmetu budú vynechané komunikácie a parkovacie miesta p. č.: 10298/3 a 10313 
(t.j. zrušiť dodatok č. 1 k zmluve). Ak by tento návrh nebol zo strany OZ Blumentál 
akceptovaný, sme rozhodnutí zmluvu vypovedať. 
 



Sťažnosti prijaté v roku 2010 Príloha

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum 
odoslania 
odpovede

Lokalita Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 
sťažností Oblasť, zameranie

1/10 22.1.2010 26.1.2010 Palackého 20 Hluk z prevádzky Fitnescentra Odporučené obrátiť sa na RÚVZ, ktorý vykoná potrebné merania, resp. podať 
žalobu smerujúcu k zdržaniu sa určitého konania NE nočný kľud, prevádzka 

zariadení

2/10 26.1.2010 4.2.2010 Laurínska 19 Sťažnosť na správcu Bora 
Group, s.r.o - odstavená voda

Odporučené obrátiť sa na súd, MČ nemá zákonné kompetencie prešetrovať a 
riešiť vlastnícke vzťahy pri správe nehnut. vo vlast. fyzických alebo právnických 
osôb 

NE vlastnícke vzťahy

3/10 2.2.2010 17.2.2010 Brnianska 27
Neoprávnené parkovanie na 
prístupovej ceste do garáže vo 
dvore Brnianska 27

Majiteľ vozidla vyzvaný od upustenia parkovania na pozemku, v opačnom 
prípade MČ zabezpečí odtiahnutie vozidla OP doprava, správa 

komunikácií

4/10 15.2.2010 15.2.2010 
odp. mailom Šafárikovo nám. 7

E-mail - nepodpísaná sť. na 
rušenie nočného kľudu    
prevádzkou Nu Spirit Club 

E-mailom odporučené obrátiť sa na RÚVZ, ktorý vykoná potrebné merania v 
rámci svojich kompetencií, referátom obchodu a služieb vykonaný pohovor s 
konateľom prevádzky, sťažnosť odložená - neobsahovala náležitosti podľa § 6, 
ods.1, písm. a)

OD prevádzka rešt. zariadení, 
nočný kľud

5/10 15.2.2010 16.4.2010 Kozia 21
Nerešpektovanie odpovede na 
list v zákonnej lehote - 
Bytkomfort-Ba, a.s.

Sťažnosť bola pridelená na vybavenie stavebnému úradu. aj napriek tomu, že 
Ústrendý archív nám dodnes na naše vyžiadanie dokumentáciu nedoručil, zodp. 
pracovníčka upozornená, že na každú prijatú poštu treba písomne odpovedať, aj 
v tom prípade, ak nemá k dispozícií relevantné informácie

NE zamestnanci Miestneho 
úradu

6/10 19.2.2010 ANONYM MŠ Vazovova
Nedostatočná hygiena, 
zamestnankyňa odnáša 
čistiace prostriedky

Sťažnosť neriešená, v súlade s § 6, ods. 1, písm. a)  zák. č. 9/2010 Z.z. o 
sťažnostiach odložená - anonym OD školstvo

7/10 22.2.2010 16.3.2010 Vlčkova ul. 37

Neoprávnené odtiahnutie auta - 
žiadosť o prešetrenie postupu 
a vrátenie poplatku za odťah a 
blokovej pokuty

Neoprávneným odstavením motor. vozidla porušené ustanovenie § 25 ods. 1 
písm. c) zák. č. 8/2009, preto bolo vozidlo tvoriace prekážku odstránené podľa § 
43 ods. 4 písm. a) cit. zákona (odstav. vozidlo bránilo vo výhľade cez prechod 
chodcom aj vodičom). 

NE doprava, správa 
komunikácií

8/10 24.2.2010 9.3.2010 Palárikova 9 Blokovanie vyhradeného 
parkovacieho miesta

Vyhodnotené, že sa nejedná o sťažnosť, ale vyjadrenie názoru so žiadosťou o 
informáciu, v súlade s § 4 ods. 3 zák. č. 9/2010 vrátená adresátovi VR doprava, správa 

komunikácií

9/10 3.3.2010 15.3.2010 Obchodná 31 Rušenie nočného kľudu PJ 
Barbaron, t. č. Marbar, s.r.o.,

Spoločnosti uložená pokuta za nedodržiavanie VZN, naďalej vykonávaný 
monitoring prevádzky mestskou políciou, vytýčené ďalšie správne konanie OP prevádzka rešt. zariadení, 

nočný kľud

10/10 1.3.2010 29.4.2010 Gunduličova 1 

Hlučná prevádzka reštaurácie 
Animal´s Pub,   rušenie 
nočného pokoja, nepríjemné 
pachy z prípravy jedál a 
cigaretového dymu

Vyžiadané stanovisko od MsP, v ktorom je uvedené, že od začiatku roka 
neeviduje žiadnu požiadavku od obyvateľov na rušenie nočného kľudu,  či 
nedodržiavania prev. hodín. Stav. úrad doložil Rozhodnutie  na povolenie 
užívanie pre vzduchotechnicé rozvody. Odporučené hluk z prevádzky a rušenie 
nočného pokoja objektizovať meraním RÚVZ.

NE prevádzka rešt. zariadení, 
nočný kľud

11/10 9.3.2010 9.4.2010 Grösslingova 32 Hlučná klimatizačná jednotka 
na streche 

Stavebný úrad vykonal štátny stavebný dohľad, vykonané merania hluku RÚVZ, 
neprekročené prípustné hodnoty hluku, nezistené porušenie ustanovení 
stavebného zákona

NE stavebná činnosť
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Sťažnosti prijaté v roku 2010 Príloha

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum 
odoslania 
odpovede

Lokalita Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 
sťažností Oblasť, zameranie

12/10 10.3.2010 16.3.2010 Palackého 12
Odtiahnutie vozidla a 
sťažnosť na príslušníčku 
Mestskej polície

Sťažnosť na príslušníčku MsP postúpená náčelníčke MsP, sťažovateľka sa 
dopustila dopr. priest. podľa § 25 ods. 1 písm. n) cestného zákona, dopr. priest. 
zdokumentovaný, MČ trvá na úhrade nákladov za odtiahnutie

PO nepríslušná, postúpená

13/10 12.3.2010 19.3.2010
Car Towing, a.s., 
Klincová 37/B, 
Bratislava

Sťažnosť na zamestnancov
MČ nie je príslušná riešiť sťažnosti na zamestnancov Car Towingu,a.s., na zákl. 
žiadosti o utajenie sťažovateľa v zákonnej lehote sťažnosť vrátená v súlade s § 8 
ods. 3 zák. č. 9/2010

VR rôzne

14/10 18.3.2010 19.3.2010 Čajkovského ul. Odtiahnutie vozidla 

Od MsP vyžiadaný záznam o zistení priestupku, služobný záznam a 
fotofokumentácia Zistené, že vozidlo bránilo výkonu činnosti DPMB, 
nerešpektované dopr. značenie, išlo o oprávnený odťah, sťažnosť sa týkala inej 
osoby, než ktorá ju podala, bez splnomocnenia, sťažovateľ upovedomený, v 
súlade s § 6 ods. 1, písm, c) zák. č. 9/2010 sťažnosť odložená

OD doprava, správa 
komunikácií

15/10 22.3.2010 Michalská 19
E-mail - nepodpísaná sť. na 
rušenie noč. kľudu  - podnik 
PRIMI na Michalskej ul

Sťažnosť odložená v súlade s § 6 ods. 1 a) - neobsahovala náležitosti podľa § 5 
ods. 2 a 3 zák. č. 9/2010 OD prevádzka rešt. zariadení, 

nočný kľud

16/10 22.3.2010 30.3.2010 Obchodná 24

Sťažnosť správcu za 
vlastníkov bytov na 
nájomníka - zápach z bytu, 
skladisko zo spol. priestorov

Sťažovateľovi oznámené, že sťažnosť je odložená z dôvodu, že podanie nespĺňa 
ustanovenie uvedené v § 5 ods. 9 zák. č. 9/2010 (nedoložené úradne osvedčené 
splnomocnenie zastupovať sťažovateľov pri podaní sťažnosti a úkonoch 
súvisiacich s jej vybavovaním)

OD správa majetku, údržba 
domov, vlastnícke vzťahy

17/10 25.3.2010 20.5.2010 Prešernova 4

Hluk z prevádzky BE 
ABOUT, znečisťovanie okolia 
návštevníkmi, nedodržiavanie 
prevádzkovej doby

Sťažnosť odstúpená RÚVZ na vykonanie merania, doložený Protokol o meraní 
hluku, neprekročené povolené hranice, znečisťovanie okolia domu je povinný 
odstraňovať vlastník domu, resp. správca, rušenie nočného pokoja odpor. 
nahlasovať MsP, odporučené ďalšíe zákonné opatr. na ochranu pred hlukom a 
vibráciami - žaloba smerujúca k zdržaniu sa určitého konania

NE
prevvádzka rešt. 
zariadení, rušenie nočného 
kľudu

18/10 31.3.2010 20.4.2010 Povraznícka 18 Odtiahnutie vozidla

Od MsP vyžiadaná dokumentácia k odtiahnutiu vozidla, fotodokumentácia, ďalej 
požiadané právne odd. o vyjadrenie stanoviska - nesprávnym odstavením 
motorov. vozidla porušené ustanov. § 3 ods. 2 písm. b) a § 25 ods. 1 písm. n) 
zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. 

NE doprava, správa 
komunikácií

19/10 16.4.2010 29.4.2010 Novosvetská 10
Sťažnosť na nekonanie 
vypísaného konania o 
odstránení nepovol. stavby

O súčinnosť požiadaný stavebný úrad, ktorý doložil relevantné podklady, z 
ktorých vyplynulo, že advok. kanc. zastupujúca sťažovateľa zaslala MČ list,v 
ktorom sa ospravedľňuje z neúčasti na pojednávaní, z t. dôvodu bol stanovený 
náhradný termín konania

NE zamestnanci Miestneho 
úradu

20/10 4.5.2010 21.6.2010 Dvořákovo nábr. Neupravený chodník - výmole

11.6.2010 požiadaná sťažovat. o doplnenie sťažnosti. O vyjadrenie k sťažnosti 
požiadané odd. správnych činnosti, Komisia dopravy prijala uznesenie 
naplánovať opravu v koordinácii s Komisiou život prostr. (korene stromov 
zasahujúce do komunikácie). Zistené, že miesto havárie sťažovateľky nie je v 
správe MČ.

NE doprava, správa 
komunikácií
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Sťažnosti prijaté v roku 2010 Príloha

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum 
odoslania 
odpovede

Lokalita Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 
sťažností Oblasť, zameranie

21/10 27.5.2010 1.6.2010 Župné nám. 1

Sťažnosť na  majiteľa bytu  - 
skladovanie odpadu v 
spoločných priestoroch, huk, 
ktorým ruší nočný pokoj

Sťažovateľke odporučené  obrátiť na odd. život. prostr. Magistrátu hl. mesta v 
súvislosti so skladovaním odpadov v dome, rušenie nočného pokoja odpr. riešiť 
na Obvodnom úrade v súčinnosti s OR PZ Ba I.

VR domový poriadok, 
medziľudské vzťahy

22/10 10.6.2010 15.6.2010 Hviezdoslavovo nám.

Nepriechodnosť po stredovej 
komunikácií na 
Hviezdoslavovom nám. dňa 
31.5.2010

Odpoveďou na list oznámené, že v uvedený deň bolo rozhodnutím starostu 
povolené podujatie "Dni architektúry a dizajnu", priechodosť promenády 
zabezpečená cez vyznačený chodník po pravej a ľavej strane, promenáda 
vyčistená a uvoľnená nasledujúci deň

NE rôzne

23/10 22.6.2010 14.9.2010 Františkánske nám. 7

Hluk z divadla GUnaGU, 
rušivá  klimatizácia, 
využívanie kulisárne, hluk 
návštevníkov pred a po 
predstavení

Požiadaný Úrad verejného zdravotníctva SR o vykonanie laboratórnych meraní 
hluku  z prevádzky divadla a kúrenia na budove - nezistené prekročenie max. 
prípustných hodnôt. Kulisáreň je  súčasťou NP divadla, ktoré ho využíva v 
zmysle uzatvorenej zmluvy pre svoju činnosť

NE rôzne

24/10 23.6.2010 15.7.2010 Fraňa Kráľa 21 Doposiaľ neuskutočnený 
prevod bytu

Keďže spoluvlastnícke vzťahy v uved. dome sú veľmi komplikované (pri 
odpredaji časti bytov v r. 1993 do os. vlastníctva bolo opomenuté na existenciu 2 
garáži ako neodelit. súčasti domu) a chybne vypočítané spoluvlast. podiely na 
spoloč. čatiach a zariad. domu, sťažovateľka požiadaná o strpenie a 
zhovievavosť pri vybavovaní prevodu bytu do os. vlastníctva

NE zamestnanci miestneho 
úradu

25/10 20.7.2010 Mlynské Nivy 6
E-mail - nepodpísaná sť. na 
prevádzku Infferno - hluk, 
nedodržiav. prev. hodín

Sťažnosť odložená v súlade s § 6 ods. 1 a) - neobsahovala náležitosti podľa § 5 
ods. 2 a 3 zák. č. 9/2010 OD prevádzka rešt. zariadení, 

nočný kľud

26/10 20.7.2010
21.7.2010 

odstúpená na 
Magistrát

Dunajská 60

E-mail - nepodpísaná sť. na 
umiestnenie mobilných 
reklamných pútačov na 
Dunajskej 58 - 60

Z dôvodu, že správom komunikácií I. a II. triedy je Magistrát hl. mesta, sťažnosť 
e-mailom postúpená PO neprislušná, postúpená

27/10 26.7.2010 Mozartova 16
Postup stav. úradu pri 
vybavovaní ohlásenia 
stavebných úprav

Sťažnosť odložená v súlade s § 6 ods. 1 a) - neobsahovala náležitosti podľa § 5 
ods. 2 a 3 zák. č. 9/2010 OD zamestnanci miestneho 

úradu

28/10 27.7.2010 9.11.2010 Tvarožkova 4

Pozemok p č. 1272 - chodník, 
odstránenie bráničky, nesúhlas 
s prenájom časti pozemku 
verejnou obch. súťažou

Sťažovateľovi odpovedané na list, konanie úradu je v súlade s právnym 
poriadkom SR, k zmene podmienok prenájmu majetku MČ prišlo poslednou 
zmenou zkona o majetku obcí č. 138/1991 Zb, ktorá nadobudla účinnosť 
1.7.2009.

NE správa majetku, údržba 
domov, vlastnícke vzťahy

29/10 29.7.2010 12.8.2010 Grösslingova 10

a) neprizvanie zástupcov 
spoloč. vlast. bytov na výkon 
ŠSD; b) stavebný úrad nedal 
spoloč. vlast. bytov výsledok 
ŠSD

a) povinnosť zúčastniť sa ŠSD, vstupovať na stavenisko   je pre orgány ŠSD a 
nimi prizvaných znalcov; b) výsledok ŠSD zaslaný spoloč. vlast. bytov s 
ospravedlnením, chyba nastala nedopatrením z dôvodu prac. vyťaženosti 
zamestnankyne stav. úradu

a) NE             
b) OD

zamestnanci miestneho 
úradu
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Sťažnosti prijaté v roku 2010 Príloha

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum 
odoslania 
odpovede

Lokalita Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 
sťažností Oblasť, zameranie

30/10 29.7.2010

vyriešená 
ústnym 

rokovaním  
18.10.2010

Palackého 6
Sťažosť na postup starostu -  
uzavretie zmluvy o nadstavbe 
byt. domu

18.10.2010 rokovanie vo veci usporiad. právn. vzťahov za účasti podielových 
spoluvl. a nájomcov bytov. MZ 2.11.2010 schválilo uznes., aby mohla byť 
uzavretá zmluva o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, t.j. byty  
budú vo výlučnom vlastníctve hl. mesta v správe MČ a NP budú v podielovom 
spoluvlastníctve

NE správa majetku, údržba 
domov, vlastnícke vzťahy

31/10 30.7.2010 4.11.2010 Björnsonova 6 Neoprávnené rozhodnutie o 
ostránení motorového vozidla

5.8.2010 požiadaná MsP o vyjadrenie, 10.9.2010 zaslaná zápisnica o prešetrení 
sťažnosti a stanovisko, sťažovateľom porušené ustanov. § 25 ods.1 písm. q) zák. 
č. 8/2009 Z.z.

NE doprava, správa 
komunikácií

32/10 30.8.2010

15.11.2010 sť. 
pozvaný na 

osobné 
rokovanie,                  
21.1.2011 
odoslaná 
odpoveď

Vlčkova ul. 

Zanedbaná údržba garáže; 
sťažnosť na prac. staveb. 
úradu, ktorá odmietla dať do 
zápisnice pripomienky 
sťažovateľa v rámci ŠSD na 
stavbe - majiteľ garáže pri 
realiz. stav. prác svojvoľne 
zvýšil stavbu, čím znížil 
svetelnosť v záhrade 
sťažovateľa

15.11.2010 odoslaný list, v ktorom je sťažovateľ pozvaný na osobné 
prerokovanie. Na podnet sťažovateľa vykonala poverená prac. stav. úradu 
opakovaný ŠSD. Sťažovateľovi vysvetlené, že pripomienky je potrebné podať 
osobitne a písomne na stav. úrad, písomné stanovisko však ani počas výkonu 
ŠSD a ani neskôr stavebnému úradu predložené nebolo. Stav. úrad nedisponuje 
pôvodnou projektovou dokumentáciou. Zvýšenie nivelety atiky garáže je oproti 
prepoklad. pôvodnému stavu viditeľné, ale nepresahuje 20 cm. Podľa vyjadrenia 
stav. úradu nebol porušený stavebný zákon.

NE zamestnanci miestneho 
úradu

33/10 30.8.2010 21.9.2010 Šancova 30
Sťažnosť na konanie 
ohlasovne pobytu a odd. 
správnych činností

O písomné stanovisko požiadané odd. správnych činností, doložená Zápisnica z 
ústneho prerokovania správneho orgánu z 3.6.2010. Vzťah vyplývajúci z 
užívania nehnuteľnosti je občianskoprávnym vzťahom. Podľa § 2 ods. 1 písm. a) 
zák. č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a dopl. niekt. zák. pri výkone 
súdnictva, súdy  v SR prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci podľa 
predpisov o občiansko súdnom konaní. Ohlasovňa pobytu nemôže v týchto 
veciach nahrádzať súd. 

NE zamestnanci miestneho 
úradu

34/10 25.8.2010 4.11.2010 Nedbalova ul.
Svojvoľné predĺženie 
otváracích a zatváracích hodín 
- bistro VANESA

Na základe doložených potvrdení  o prevádzkovej dobe, času povolenej hudob. 
produkcie a povolenia exteriérového sedenia nezistené svojvoľné predĺženie 
prevádzkovej doby

NE prevádzka rešt. zariadení, 
nočný kľud

35/10 10.9.2010 Suché Mýto 19 Sťažnosť na zamestnankyne 
ohlasovne pobytu

Odd. správnych činností zaslané  listom zo 16.9.2010 sťažovateľovi - na zákl. 
stanoviska z Ministerstva vnútra SR, MČ vrátila trvalý pobyt späť. Sťažnosť 
odložená, neobsahovala náležitosti podľa § 5 ods. 3 zák. č. 9/2010 Z. z.

OD zamestnanci miestneho 
úradu

36/10 13.9.2010 9.11.2010 Mozartova 16 Sťažnosť proti odloženiu 
sťažnosti

Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti proti odloženiu sťažnosti odoslané 
9.11.2010 právnym odd., ktoré potvrdilo správnosť vybavenia predchádzajúcej 
sťažnosti

NE zamestnanci Miestneho 
úradu
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Sťažnosti prijaté v roku 2010 Príloha

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum 
odoslania 
odpovede

Lokalita Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 
sťažností Oblasť, zameranie

37/10 16.9.2010 22.9.2010 Panská 8 Spôsob užívania NP MČ SM nie je vlastníkom nehnuteľnosti, teda nie je príslušná posudzovať ani 
riešiť pomery pri užívaní jednotl. priestorov PO Neprislušná, postúpená 

38/10 20.9.2010 15.11.2010 Partizánska 2 Rušenie nočného pokoja 
prevádzkou Veľký Scherz

Riešenie sťažnosti odstúpené na ref. obchodu a služieb, v súlade s VZN č. 
6/2010, platného od 1.11.2010  (nové VZN určuje obmedzenú prev. dobu 
prevadzkárni v prípade, že bude opakovaným meraním, vykonaným v priebehu 
90 dní od uskutočnenia predchádzajúceho merania, preukázané prekročenie 
prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku pre noc), vykonávané policajné 
kontroly 

OP prevádzka rešt. zar., nočný 
kľud

39/10 27.9.2010 4.11.2010 Zámocká 24-28
Rušenie nočného pokoja z 
prevádzky susediacich 
reštaurácií

Keďže náš úrad nemá na uved. adrese prihlásenú a zaevidovanú žiadnu 
prevádzku, dňa 4.11.2010 odoslaná sťažovateľovi výzva na doplnenie podania v 
súlade s § 5 ods. 3) zák. č. 9/2010 a taktiež v zmysle § 5 ods. 9 uved. zákona je 
potrebné doložiť úradne overené splnomocnenie zastupovať sťažovateľa pri 
podaní sťažnosti a pri úkonoch súviasiacich s jej vybavovaním - na výzvu 
sťažovateľ nereagoval - v súlade s § 6 ods. 1 písm c) sťažn. odložená

OD prevádzka rešt. zar., nočný 
kľud

40/10 1.10.2010 15.11.2010 Obchodná 31 Rušenie nočného pokoja 
prevádzkou MARBAR

 Sťažn. odstúpená na ref. obch. a služieb na riešenie a sledovanie uvedenej 
prevádzky - VZN č. 6/2010 účinné od 1.11.2010 určuje obmedzenú prev. dobu 
prevadzárni do 22.00 h v prípade, že bude opakovaným meraním vykonaným v 
priebehu 90 dní od uskutočn. predch. merania preukázané prekročenie 
prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku pre noc. Nápravu je možné 
očakávať v lehote do 90 dní od vykonania prvého merania hluku.

OP prevádzka rešt. zar., nočný 
kľud

41/10 5.10.2010 18.11.2010 Jedlíkova ul
Rozmnožené hlodavce a kopa 
odpadkov na Jedlíkovej ul. pri 
ihrisku

Vykonaná kontrola verejného poriadku, sťažnosť opodstatnená. Požiadaný  
zmluvný partner VEPOS, s.r.o. v termíne do 19.11.2010 o zjednanie nápravy OP životné prostredie, verejný 

poriadok

42/10 6.10.2010 18.11.2010 Jedlíkova ul
Neporiadok na Jedlíkovej ul., 
celú noc otvorené detské 
ihrisko, hlodavce

Vykon. kontrola verej. poriadku, sťažnosť opodstatnená. Požiadaný  zml.partner 
VEPOS, s.r.o. v termíne do 19.11.2010 o zjednanie nápravy OP životné prostredie, verejný 

poriadok

43/10 6.10.2010
Dostojevského rad, 
Čulenova ul., 
Landererova ul.

E-mail  - vytv. parkoviská, 
málo trávnatej plochy Sťažnosť odložená v súlade s  § 5 ods. 7 zák. č. 9/2010 OD doprava, správa 

komunikácií, 

44/10 8.10.2010 15.10.2010 MČ Staré Mesto Zverejnenie nepravdivých 
údajov o pridelení 2 bytov

Odp. e-mailom kanc. starostu - na zákl. podkladov z archívu majet. odd. zistené, 
že sťažovateľvi bol pridelený byt  a ďalšia zmluva riešila pričlenenie podkrovia NE rôzne

45/10 18.10.2010 15.11.2010 Dunajská 27 Zmena trvalého pobytu po 
presťahovaní

Sťažovateľ požiadaný o osobnú návštevu úradu a predloženie potrebných 
dokladov, po ich preverení ref. evidencie občanov vykoná zmenu trvalého pobytu NE rôzne

46/10 25.10.2010 4.11.2010 Bohúňova 36 Uhynutý a zakopaný pes v 
obytnej zóne

Sťažovateľka netrvá na odpovedi, spolu s manželom psa vykopali a dali do 
kafilérie VR životné prostredie, verejný 

poriadok
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Sťažnosti prijaté v roku 2010 Príloha

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum 
odoslania 
odpovede

Lokalita Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 
sťažností Oblasť, zameranie

47/10 28.10.2010 18.11.2010 Čajkovského ul. Odtiahnutie vozidla

Od MsP vyžiadaná dokumentácia k odtiahn. vozidla, foto - nerešpekt. dopr. 
značka B 34-zákaz zastavenia (bránenie výkonu pravidelných kontrol 
technológie meniarne, nakladania a vykladania ťažkých meracích dielov, 
odstraňovania porúch a havárií DPMB)

NE doprava, správa 
komunikácií

48/10 4.11.2010 18.11.2010 Mozartova 16

Sťažnosť proti postupu stav. 
úradu - ohlásenie stavebných 
úprav - príloha k sť. č. 36/10 z 
13.9.2010

Ohlásenie stavebných úprav bolo doložené technicky nespôsobilým spôsobom a 
bez akéhokoľvek stavebno-technického popisu. Stavebný úrad konal v intenciách 
stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok, nekonal nad ich rámec

NE stavebná činnosť

49/10 6.12.2010 20.12.2010 Lazaretská ul. Neoprávnene odstránenie 
vozidla

O stanovisko požiadaná MsP, neoprávnené odtiahnutie. Rozhodnutím starostu 
odpustený peňažný dlh OP doprava, správa 

komunikácií

50/10 8.12.2010 21.2.2011 Kuzmányho ul. Neoprávnené odtiahnutie 
vozidla pred MŠ

Vydané Rozhodnutie starostky o zrušení nariadenia o odstránení vozidla - MČ  
spôsobila na Kuzmányho ul.  nesúlad v dopravnom značení, preto sťažovateľke 
vznikol nárok na vrátenie blokovej pokuty a nákladov na odstránenie vozidla

OP doprava, správa 
komunikácií

51/10 13.12.2010 27.1.2011 Špitálska 49 Fyzické napadnutie dieťaťa v 
MŠ

Vykonané prešetrenie udalosti, doložené svedectvá písomnou formou, spísaná 
zápisnica o prešetrení, učiteľka MŠ personálne riešená v intenciách ZP s 
prihliadnutím na obsah jej osobného spisu prednostom úradu - okamžité 
skončenie pracovného pomeru

OP školstvo

52/10 13.12.2010 29.12.2010 Hlboká cesta Zľadovatelá cesta, nebezpečná 
priechodnosť

Zabezpečný posyp z kamennej drvy bez chemických prímesí, dopor. v prípade 
nutnosti okamžitého riešenia  obrátiť sa na náš dispečing zimnej služby OP doprava, správa 

komunikácií

53/10 15.12.2010 29.12.2010 Gorkého 1
Hlučné čist. mechanizmy 
skoro ráno pred Ganymedovou 
fontánou 

Vyhodnotené, že sa nejedná o sťažnosť, ale návrh, resp. žiadosť, v súlade s § 4 
ods. 3 zák. č. 9/2010 vrátená adresátovi VR rôzne

54/10 23.12.2010 27.1.2011 Škarniclova 1

Odovzdanie vzdel. poukazu 
zákonnému zástupcovi 
neplnoletého žiaka aj s 
vyplnenou časťou za 
prijímateľa

Vykonané šetrenie, doložené vyjadrenia triedneho uč., riaditeľky školy, 
psychológa. Zistené, že sťažovateľka disponovala informáciou, že VP si musí 
vyzdvihnúť osobne v škole v určitom termíne, urobila tak až na zákl. telef. výzvy 
triedneho uč., pritom si  VP bez nevyplnených údajov nevyžiadala, následne 
podala sťažnosť na SŠI.

NE školstvo

55/10 29.12.2010 31.12.2010 Panenská 7 Sť. na konanie prísl. MsP - 
neopr. odstiahn. mot. voz.

Sťažnosť odstúp.na riešenie MsP- vyhod. ako neopodstatnená sťažnosť, 
sťažovateľ porušil § 52 ods. 2) zák. č. 8/2009 Z.z. o cest. premávke PO doprava, správa 

komunikácií

56/10 30.12.2010 13.1.2011 Baštová 6 a 8

Sťažnosť na postup 
Stavebného úradu 
"Rekonštrukcia meštianskeho 
domu, Baštová 6-8

Stavebné konanie o dodatočnom povolení zmeny stavby pred dokončením nie je 
uzatvorené. Keďže priamym účasníkom ústn. pojedn. spojeného s miestnym 
zisťovaním v januári 2011 je aj sťažovateľ, odporučené svoje stanovisko a 
prípadné námietky  písomne uplatniť najneskôr na tomto ústnom pojednávaní

NE stavebná činnosť

57/10 31.12.2010 2.2.2011 Tallerova 4 Výrub stromu pagaštanu 
konského

Výrub stromu z dôvodu obmedzenia prirodzeného osvetlenia bytov a ohrozenia 
kanalizačnej prípojky. Rozhodnutie - súhlas s výrubom stromu s podmienkou 
stanovenej náhradnej výsadby.

NE životné prostredie, verejný 
poriadok

Legenda: OP - opodstatnená, NE - neopodstatnená, PO - postúpená, OD - odložená, VR - Vrátená
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Oblasť, zameranie Počet sťažností

Doprava, správa komunikácií 13
Prevádzka reštauračných zariadení 11
Zamestnanci miestneho úradu 9
Rôzne 6
Vlastnícke vzťahy, správa majetku, údržba domov 5
Životné prostredie, verejný poriadok 4
Stavebná činnosť 3
Školstvo 3
Nepríslušné, postúpené 3

Doprava, správa komunikácií

Prevádzka reštauračných zariadení

Zamestnanci miestneho úradu

Rôzne

Vlastnícke vzťahy, správa majetku,
údržba domov
Životné prostredie, verejný poriadok

Stavebná činnosť

Školstvo

Nepríslušné, postúpené



Oblasť, zameranie Počet sťažností
Doprava, správa komunikácií 13
Prevádzka reštauračných zariadení 11
Zamestnanci miestneho úradu 9
Rôzne 6
Vlastnícke vzťahy, správa majetku, údržba domov 5
Životné prostredie, verejný poriadok 4
Stavebná činnosť 3
Školstvo 3
Nepríslušné, postúpené 3

Doprava, správa komunikácií

Prevádzka reštauračných zariadení

Zamestnanci miestneho úradu

Rôzne

Vlastnícke vzťahy, správa majetku,
údržba domov
Životné prostredie, verejný poriadok

Stavebná činnosť

Školstvo

Nepríslušné, postúpené
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