
S p r á v a 
o kontrole vybavovania sťažností a petícií 

v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2014 
 
I. ÚVOD 
 

Správu predkladám v súlade s § 18d ods. 1 a 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Plánu miestneho kontrolóra na I. polrok 2015, 
ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„miestne zastupiteľstvo“) uznesením č. 154/2014 z 28.10.2014 
 
 V roku 2014 sa činnosť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
riadila podľa nasledovných predpisov: 

- Organizačný poriadok prijatý Rozhodnutím č. 19/2013 starostky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto z 29.04.2013, ktorého účinnosť bola stanovená od 01.05.2013. 
Tento bol ešte v tom istom roku upravený Dodatkom Rozhodnutím č. 24/2013 
z 19.06.2013 s účinnosťou od 01.09.2013.  

 Vzhľadom na uvedené skutočnosti, mala riešiť problematiku sťažností a petícií 
doručených na miestny úrad v roku 2014 Kancelária starostky – Referát sťažností a petícií.  

Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Informáciu o organizácii samosprávy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „informácia“) k 01.01.2013 na zasadnutí dňa 
12.02.2013 uznesením č. 24/2013. Uznesením č. 89/2014 zo dňa 17.07.2014 zobralo miestne 
zastupiteľstvo na vedomie informáciu k 01.06.2014. V informáciách  sú uvedené všetky 
subjekty, ktoré v kontrolovanom období patrili pod miestny úrad, ako aj subjekty s právnou 
subjektivitou. Aj z tohto dôvodu kontrolu vybavovania sťažností a petícií riešim v 2 
samostatných kapitolách. 
 Sťažnosti sa v r. 2014 mali riešiť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. zo 04.12.2009 v z.n.p. 
(ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2010 a rozhodnutím starostky: 

- Od 15.04.2013 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie č. 1/2013 starostky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo 14. 01. 2013 „O postupe pri vybavovaní sťažností“ (ďalej 
len „rozhodnutia“).  

Problematika petícií nebola ani v r. 2014 upravená na podmienky mestskej časti, a tak sa celý 
proces vybavovania petícií mal riadiť podľa zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov.  
 
 
II. SŤAŽNOSTI 
 
II.1. Sťažnosti – Miestny úrad a útvary mestskej časti bez právnej subjektivity začlenené 
pod miestny úrad  
 V roku 2014 bolo na  referáte sťažností a petícií Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto evidovaných 26 sťažností. (zapísaných v centrálnej evidencii). Pre 
ilustráciu uvádzam počty evidovaných sťažností v 4., 5., a 6. volebnom období:  
 
4. volebné obdobie:  

Rok Sťažnosti 
2003 194 
2004 203 
2005 164 
2006 121 
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5. volebné obdobie:  

Rok Sťažnosti 
2007 78 
2008 93 
2009 48 
2010 57 

 
6. volebné obdobie:  

Rok Sťažnosti 
2011 105 
2012 121 
2013 48 
2014 26 

 
V nasledujúcej tabuľke (tabuľka A) sú uvedené počty a spôsoby riešenia sťažností. 
       
           Tab. A 

Spôsob vybavenia 
 

Počet sťažností 
 

OP  - opodstatnené 4 
NO - neopodstatnené 19 
ČO - čiastočne opodstatnená 3 
S p o l u  26 
 

Ako z uvedenej tabuľky vyplýva, z celkového počtu 26 evidovaných sťažností bolo 
v priebehu roka 2014 vyhodnotených: 4 sťažnosti ako opodstatnené, 19 sťažností ako 
neopodstatnených a 3 sťažnosti ako čiastočne opodstatnené.  
 Pri kontrole riešenia sťažností bol kladený dôraz na dodržiavanie zákona, ako aj na 
dodržiavanie rozhodnutí.  
 Na základe podkladov z centrálnej registratúry – podateľne bolo zistené, že cez 
podateľňu bolo na úrad doručených celkovo 103 písomností, ktoré boli označené ako 
sťažnosť, alebo z ich obsahu vyplývalo, že ide o sťažnosť. Všetky mali byť presmerované na 
referát sťažností a petícií, kde ich mala referentka zaevidovať a posúdiť, či spĺňajú náležitosti 
zákona a rozhodnutia starostky. V spisovej agende vedenej na referáte bolo založených 
a predložených ku kontrole len 26 spisov.  
 Vzhľadom na túto skutočnosť, ako aj na reálne možnosti kontrolného orgánu, sa 
nepodarilo zistiť, ako bolo riešených zvyšných 77 podaných písomností.  
 Tento fakt skresľuje aj štatistický pohľad a porovnanie vývoja sťažností v uplynulých 
rokoch.  
 Z hľadiska dodržiavania § 13 ods. 1 zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, podľa ktorého 
„príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní“ 
v spojitosti s § 9, podľa ktorého orgán „verejnej správy je povinný sťažnosť prijať. Prijatú 
sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní 
od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom 
upovedomí sťažovateľa“, kontrolou bolo zistené, že až na 1 sťažnosť, kedy bola sťažnosť 
vybavená po 62 dňoch, v ostatných prípadoch bol termín vybavenia sťažnosti dodržaný.   
     
V prílohe č. 1 je stručne popísaná genéza sťažností tak, ako boli evidované a riešené.  
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II.2. Sťažnosti – Zariadenia s právnou subjektivitou 
 
Prehľad počtu evidovaných sťažností  v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zariadeniach 
s právnou subjektivitou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:    
           Tab. B 

Počet sťažností v r. 2014 P. 
č. Zariadenie Celkom Opodstatnené Neopodstatnené 
1. Seniorcentrum 0 0 0 
2. Staromestská knižnica 0 0 0 
3. MŠ Šulekova 0 0 0 
4. MŠ Timravina 0 0 0 
5. ZŠ s MŠ Grösslingová 0 0 0 
6. ZŠ s MŠ Škarniclova 1 0 1 
7. ZŠ Hlboká cesta    3*) 1 1 
8. ZŠ Jelenia 3 0 3 
9. ZŠ Dubová  0 0 0 
10. ZŠ Mudroňova 0 0 0 
11. ZŠ Vazovova 0 0 0 
 Celkom   7* 1 5 
*) 1 sťažnosť nebola doriešená 
 
V prílohe č. 2 je stručne popísaná genéza sťažnosti tak ako boli evidované a vybavované.  
 
Ako vidno z nasledujúcej tabuľky (tabuľka C) až na 1 subjekt, mali ostatné subjekty 
vypracovanú smernicu na vybavovanie sťažností, podľa ktorých aj v prípade riešenia 
sťažností postupovali.  
          Tab. C 

Smernica na vybavovanie sťažností P. 
č. Zariadenie áno - nie Platnosť od dňa 
1. Seniorcentrum nie *) 
2. Staromestská knižnica áno od 01.10.2013 
3. MŠ Šulekova áno od 01.07.2010 
4. MŠ Timravina áno od 01.07.2010 
5. ZŠ s MŠ Grösslingová áno od 01.07.2010 
6. ZŠ s MŠ Škarniclova áno od 01.09.2010 
7. ZŠ Hlboká cesta áno od 01.03.2010 
8. ZŠ Jelenia áno od 01.01.2012 
9. ZŠ Dubová  áno od 01.09.2006 

10. ZŠ Mudroňova áno od 01.09.2010 
11. ZŠ Vazovova áno od 01.03.2010 
 
*) Smernica prijatá v roku 2014 s platnosťou od 01.01.2015 
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II.3. Sťažnosti – Záver 
 
II.3.1. Sťažnosti – Záver – Miestny úrad a útvary mestskej časti začlenené pod miestny 
úrad 
 S prihliadnutím na nedostatky uvedené v kapitole  II.1. treba prijať najmä systémové 
opatrenia, aby sa podobné nedostatky nevyskytovali.  
 Za najdôležitejšie považujem vyriešiť otázky: 

- registratúry - systémovo vyriešiť preukázateľnosť odoslania odpovede sťažovateľovi, 
- dôsledne dodržiavať, resp. aktualizovať Rozhodnutie č. 1/2013 na základe poznatkov, 

ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. 
 
II.3.2. Sťažnosti – Záver – Zariadenia s právnou subjektivitou 
 Oproti roku 2013 stúpol počet sťažností v roku 2014 z 2 na celkovo 7. Všetky boli 
smerované voči pedagogickým pracovníkom, resp. k výkonu ich funkcie. Podľa doložených 
podkladov bolo zistené, že všetkým bola venovaná primeraná pozornosť. Štatistické údaje 
(počet sťažností) sú do istej miery spôsobené tým, že v prípade 1 subjektu (ZŠ Jelenia) išlo 
o sťažnosti od toho istého sťažovateľa. Jednu sťažnosť prešetrovala aj ŠIC Bratislava 
s výsledkom neopodstatnenosti.  
 V rokoch 2012 a 2013 som poukazoval na skutočnosť, že v jednom subjekte nebola 
vypracovaná smernica na vybavovanie sťažností, čo sa v kontrolovanom období – rok 2014 
podarilo odstrániť, avšak až s účinnosťou 01.01.2015.  
  
III. PETÍCIE 
 
III.1. Petície – Miestny úrad a útvary mestskej časti bez právnej subjektivity začlenené 
pod miestny úrad 
 V roku 2014 bolo na  referáte sťažností a petícií miestneho úradu mestskej časti 
evidovaných  9 petícií. 

Na základe údajov z registratúry bolo zistené, že v kontrolovanom období, teda v roku 
2014 bolo na úrad doručených cestou podateľne 14 písomností, ktoré boli označené ako 
petícia, alebo sa v ich obsahu problematika petícií spomínala. Všetky tieto spomenuté 
písomnosti „prešli“ cez podateľňu a mali byť doručené na referát sťažností a petícií, kde ich 
príslušná referentka mala posúdiť z hľadiska zákona o petičnom práve a následne zaradiť ich 
do evidencie. V evidencii sa však nachádzalo len 9 spisov, teda v 5 prípadoch sa nedalo 
posúdiť, aký bol dôvod neriešenia ich ako petície. 

Problematiku petícií, ktoré boli evidované na miestnom úrade, referáte sťažností 
a petícií  charakterizuje Príloha č. 3.  

 
Podrobnejší popis a spôsob riešenia petícií: 

 
Petícia č. 1/2014 –  
Obsah petície: Petícia proti nevhodnému prístupu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto k soche P. O. Hviezdoslava – k umeleckej a historickej pamiatke 
Predkladateľ petície: Akad. mal. Karol Šrobár 
Dátum doručenia: 10.03.2014 
Spôsob doručenia: Petícia postúpená z Kancelárie Národnej rady SR 
Dátum odpovede: 14.03.2014 
Spôsob odpovede: list  
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Petícia podaná proti znevažovaniu sochy P. O. Hviezdoslava. Miestny úrad mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto vydal súhlas k dlhodobému umiestneniu veľkoplošnej obrazovky 
s prístreškom tesne pred sochu P. O Hviezdoslava na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. 
Obrazovka s prístreškom sochu nevhodne zakrýva. Znemožňuje tým, aby socha slúžila účelu, 
pre ktorý bola zhotovená. Obrazovka svojou veľkou plochou výrazne ruší historický vzhľad 
Hviezdoslavovho námestia, rozdeľuje priestor námestia na atraktívny pred ňou a podradný za 
ňou. Sochu P. O. Hviezdoslava tým obzvlášť surovým, nekultúrnym spôsobom znevažuje, 
degraduje na objekt nevhodný, nepotrebný, prežitý, určený k likvidácii.  
 Socha P. O. Hviezdoslava si pamätá I. ČSR, 2. svetovú vojnu, prvý slovenský štát, 
socialistický režim aj súčasnú samostatnú SR. Vždy bola ozdobou najreprezentatívnejšieho 
námestia Hl. mesta Slovenska – Bratislavy. Len v posledných rokoch sa sochy našich 
najvýznamnejších osobností dostávajú do nemilosti vedenia Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.  
 Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto už v nedávnej minulosti vážne 
uvažoval o zrušení Námestia Ľ. Štúra, o premiestnení sochy Ľ. Štúra na menej atraktívne 
miesto a teraz nevhodným umiestnením veľkoplošnej obrazovky dlhodobo znevažuje sochu 
P. O. Hviezdoslava.  
 Dlhodobé zneucťovanie pamätníkov najväčších synov národa zo strany samosprávy 
hlavného mesta by sa vo všetkých civilizovaných krajinách považovalo za neslýchaný 
škandál. Predstava prekrytia sochy sv. Václava na Václavskom námestí v Prahe je absurdná. 
 Miestny úrad odignoroval aj 165 výročie narodenia P. O. Hviezdoslava, ktoré si 
občania pripomenuli 2. februára t. r. Akékoľvek snahy o spomienkové kultúrne podujatia pri 
soche, veľkoplošná obrazovka znemožnila.  
 Účelom veľkoplošnej obrazovky je sprostredkovať verejnosti kultúrne a športové 
podujatia, ale tiež všestranne reprezentovať – propagovať Bratislavu a celú Slovenskú 
republiku. Je preto  nevhodné, aby sa prevádzkovateľ obrazovky, ktorý je zrejme zodpovedný 
za obsah vysielania, vyhýbal vo vysielaní názvu hl. mesta SR Bratislavy a nahrádzal ho 
menom Pressburg. Aj vo svojej e-mailovej adrese uvádza názov Pressburg a nie Bratislavu.  
 Mesto Pressburg nejestvuje na Slovensku už temer 100 rokov. Sentimentálne 
zdôrazňovanie názvu mesta  obdobia tvrdého národnostného aj mocenského útlaku Slovákov 
zo strany uhorskej vlády, ale aj zo strany Magistrátu mesta Pressburg, určite nie je prejavom 
priateľského vzťahu k Slovenskej republike. Od prevádzkovateľa jedinej veľkoplošnej 
obrazovky umiestnenej v úplnom centre hlavného mesta sa kladný vzťah k Slovenskej 
republika a jej dejinám očakáva.  
 Obrazovka už dlhší čas neplní svoju pôvodnú funkciu. Občania ju totiž ignorujú, 
nesledujú ani program v súčasnosti prebiehajúcej zimnej olympiády v Soči. Obrazovka 
vysiela ľudoprázdnemu námestiu. Dôkazom sú štyri fotografie nasnímané v čase vysielania 
troch obľúbených športových podujatí na ZOH v Soči (fotografie doložené).  
 Jediným účelom, ktorý si obrazovka stále plní, je likvidácia humanistického odkazu   
P. O. Hviezdoslava, ktoré museli v poslednom čase čeliť nedokonale zakrývanej nepriazni zo 
strany samosprávy Staré Mesta (ale aj iných organizácií), by mal byť dostatočným dôvodom 
k úvahám Národnej rady SR o spôsobe ochrany národných symbolov pred tými právnickými 
osobami, ktoré majú kompetencie aj právomoc týmto symbolom beztrestne ubližovať.  
  
Vyhodnotenie: Predkladateľovi bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie starostky zo 
14.03.2014, v ktorom  je uvedené, že k predmetnej veci sa predkladateľovi vyjadrili listom zo 
dňa26.02.2014. Veľkoplošná obrazovka, ktorá bola predmetom problému je už od           27. 
februára 2014 z pred sochy P. O. Hviezdoslava odstránená. Týmto bola petícia vybavená.  
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Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 4 pracovných dňoch, teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., 
podľa ktorého „príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby 
zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným 
spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od 
doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví 
v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
Petícia č. 2/2014 –  
Obsah petície: Kráľovské údolie – rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie 
Predkladatelia petície: Občania z Kráľovského údolia 
Dátum doručenia: 07.04.2014 
Spôsob doručenia: poštou 
Dátum odpovede: 03.06.2014 
Spôsob odpovede: list – predmetnou vecou sa zaoberalo vecne príslušné odd. dopravy, 
ktorého stanovisko bolo zaslané priamo vedúcou odd. dopravy.  
 
 Vodohospodárske stavby a.s.  listom z 26.03.2014 oznámili, že ako zhotoviteľ stavby, 
v zastúpení stavebníka Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, bude realizovať v termíne apríl 
až november 2014, rekonštrukciu rozvodov vodovodu a kanalizácie na ulici Kráľovské 
údolie. V oznámení  uviedli, že počas realizácie prác bude v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. 
miestna komunikácia Kráľovské údolie neprejazdne uzatvorená.  
 V predmetnom oznámení neboli uvedené informácie, alebo odkazy na príslušné 
stavebné  povolenie a ani na rozhodnutie o uzatvorení komunikácie, vydané kompetentným 
cestný organom, o ktoré by sme sa mohli oprieť a v tejto veci s nimi rokovať. Z daného 
dôvodu sa občania obrátili na pani starostku, ako predstaviteľku obce, v ktorej správcovstvo 
komunikácie Kráľovské údolie prináleží, so žiadosťou o pomoc a skoordinovanie postupu 
uvedených prác. Sú si vedomí nutnosti uskutočnenia príslušných rekonštrukčných prác vo 
vodohospodárskych zariadeniach. Súčasne, ale musia konštatovať, že požiadavka na 
dopravnú výluku v trvaní 8 hodín v priebehu dňa, je neprimeraná a neprijateľná. Dopravným 
výlukám sa nie je možné vyhnúť, ale s použitím premosťovacích prvkov a riadenou 
organizáciou dopravy je možné neprejazdnosť komunikácie znížiť na jednotlivé hodiny a nie 
celú pracovnú dobu. Sú  presvedčení, že stanovenie vhodného pracovného režimu POV 
v stavebnom povolení, rozkopávkovom povolení resp. povolení o zaujatí verejného 
priestranstva, uvedenú problematiku dokáže náležite riešiť.  
 Zhotoviteľom predložený systém dopravy, si mimo osobné obmedzenie obyvateľov 
vynúti neúmerné zvýšenie dopravnej záťaže v okolitých komunikáciách, najmä ich zaťaženie 
statickou dopravou, t.j. parkovaním vozidiel obyvateľov Kráľovské údolie, resp. ich návštev. 
To, že v uvedenej lokalite nie sú voľné parkovacie miesta nie je nutné uvádzať. Obyvatelia 
ulice Kráľovské údolie, ktorý v priebehu dňa nevyhnutne potrebujú svoj dopravný 
prostriedok, sa dostávajú do pozície, že musia parkovať mimo svoje bežné parkovacie miesto, 
čo vzhľadom na parkovacie kapacity okolia sa stáva neriešiteľným problémom.  
 Vzhľadom k tomu, že v priebehu prerokovania a povoľovania uvedených prác nemali 
obyvatelia o pripravovanej činnosti informácie a až týmto oznámením zhotoviteľa sa 
o uvedenej dopravnej uzávierke dozvedeli, žiadajú ako predstaviteľa správcu komunikácie 
o zásah do navrhnutej technológie prác, s cieľom zredukovať jej dopravnú výluku a opraviť ju 
na krátkodobé prerušenie prevádzky.  
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 Súčasne oslovili starostku s požiadavkou o súbežné riešenie dopravných možnosti 
samotnej komunikácie Kráľovské údolie. Cesta Kráľovské údolie sa od 50-tých rokov 
minulého storočia postupne menila z poľnej (vinohradníckej) cesty na prístupovú 
komunikáciu k jednotlivým samostatne budovaným objektom (rodinné domy, hotel SORA, 
zahraničné rezidencie). Tento dlho trvajúci proces zanechal aj svoj negatívny vplyv na 
samotnom tvare cesty a tá s postupujúcou výstavbou žiaľ, nemenila svoj pôvodný tvar, ale 
prevažne slepo kopírovala  dispozície poľnej komunikácie. Týmto spôsobom sa stalo, že 
v určitých miestach má cesta zúžený profil na prejazd len jedného vozidla a v prípade 
obojsmernej prevádzky je nutné, pri strete dvoch vozidiel, uskutočniť vyhýbanie cez 
chodníkové teleso. Pri posledných stavebných činnostiach v Kráľovskom údolí, došlo 
k zlepšeniu tohto stavu a to tým, že obrubník priľahlého chodníka bol v styku s komunikáciou  
sklopený a vytvoril možnosť kontinuálneho prejazdu pri vyhýbaní vozidiel. Táto úprava 
nenastala po celej dĺžke komunikácie, ale len v určitých, stavebnou činnosťou dotknutých 
miestach. Už predchádzajúcich predstaviteľov vedenia mestskej časti o uvedenom probléme 
občania informovali a žiadali ich o úpravu cesty a chodníkov (na ukľudnenú komunikáciu). 
Teraz, keď dôjde k výraznému zásahu do telesa komunikácie a jeho povrchu, včítane častí 
chodníkov a tieto budú narušené a spätne upravované, sú vytvorené vhodné podmienky 
pristúpiť k navrhovanej úprave – sklopeniu obrubníku ostaných častí chodníka. Uvedená 
úprava by sa a zrealizovala len na strane chodníka s právnymi číslami domov a vytvorila by 
dopravne bezpečnejšiu ukľudnenú komunikáciu.  
 V závere občania vyslovili presvedčenie, že pani starostka chápe ich požiadavky a ich 
opodstatnenosť , či už sa to týka skrátenia – redukovania dopravnej výluky alebo požiadavky 
na konečnú úpravu komunikácie Kráľovské údolie po rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie. 
Prosia o operatívne konanie, nakoľko plánované práce, a teda aj výluka dopravy majú začať 
podľa oznámenia od 1. apríla 2014.  
  
Vyhodnotenie: Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej odd. dopravy 
odoslanom 03.06.2014 a adresovanom prvej obyvateľke uvedenej na petícii, v ktorom je 
uvedené, že odd. dopravy opakovane rokovalo s investorom a dodávateľom stavby 
Rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu v Kráľovskom údolí.  
 Okrem pripomienok týkajúcich sa postupu prác a dopravných obmedzení viacerí 
občania upozornili na stav komunikácie pred rekonštrukciou a požadovali jej úpravu po 
ukončení rekonštrukcie.  
 O tejto požiadavke bolo rokované s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, ako 
dodávateľom stavby a za účelom vypočutia si názorov občanov bolo zvolané na deň 
20.05.2014 stretnutie. Pozvánky im boli doručené. 
 Taktiež zamestnankyňa referátu sťažností a petícií odoslala 04.06.2014 list adresovaný 
odosielateľovi uvedenom na doručenej obálke, v ktorom zaslala kópiu listu, ktorý bol 
odoslaný občianke uvedenej ako prvej na petícií.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 38 pracovných dní, čím bol porušený § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb., podľa 
ktorého príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil 
skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným 
záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia 
petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, 
príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote 
najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa 
primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
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Petícia č. 3/2014 –  
Obsah petície: Petícia za sprejazdnenie Hrebendovej ulice, Bratislava-Staré Mesto 
Predkladateľ petície: Občania, zastúpení petičným výborom 
Dátum doručenia: 04.06.2014 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 17.07.2014 
Spôsob odpovede: list  
 

Petícia bola organizovaná za účelom sprejazdnenia Hrebendovej ulice, ktorá bola stále 
obojsmerne uzatvorená. 
 Návrh na obojsmerné uzatvorenie Hrebendovej ulice podala mestská časť Bratislava 
Staré Mesto a tento návrh bol schválený v operatívnej komisii pri oddelení prevádzky 
a dopravy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy dňa 04.12.2007. Následne sa k sprejazdneniu 
vyjadroval Krajský dopravný inšpektorát, ktorý svojím vyjadrením zo dňa 09.09.2008 
a 05.05.2009 zamietol sprejazdnenie Hrebendovej ulice z dôvodu stavebno-technického stavu 
komunikácie a jej nevyhovujúcich parametrov. 
 Následkom fyzického zabránenia prejazdu cez Hrebendovú ulicu je podstatné 
obmedzenie miestnej dopravy, čo neprimerane sťažuje obyvateľom tento lokality prístup k ich 
bydliskám a spôsobuje neustále komplikácie v plynulosti cestnej premávky.  
 Uzatvorenie ulice z dôvodu nevyhovujúcich parametrov cestných komunikácií môže 
byť len dočasné a to na nevyhnutne nutnú dobu. Mestská časť nemôže takéto uzatvorenie 
ulice považovať za vyhovujúce a trvalé riešenie, ale je povinná riešiť stav komunikácií 
a dopravy tak, aby vyhovoval požiadavkám a potrebám danej lokality. Za účelom plynulosti 
a riadneho fungovania dopravy uvedeného územia je preto potrebné, aby došlo k opätovnému 
sprejazdneniu Hrebendovej ulice. Vyzývajú preto Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, aby 
zabezpečila  sprejazdnenie Hrebendovej ulice v Bratislave Starom Meste.  
 
 Vyhodnotenie: Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie starostky, 
v ktorom je uvedené, že vo veci petície za sprejazdnenie Hrebendovej ulice prijala Komisia 
pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok dňa 14.07.2014 per rollam toto 
uznesenie: 
Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok odporúča sprejazdnenie 
Hrebendovej ulice v Bratislave. 
Hlasovanie: prítomní 7           za: 5      proti: 0       zdržal sa: 2        nehlasoval:0 
 Na základe vyššie uvedeného MČ BA – Staré Mesto podá podnet na sprejazdnenie 
Hrebendovej ulice na operatívnu komisiu pre určovanie dopravných značiek a dopravných 
zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy, nakoľko súhlas na sprejazdnenie Hrebendovej ulice 
musí podliehať kladnému stanovisku dopravnej polície Krajského dopravného inšpektorátu 
v Bratislave a uvedenej komisie Magistrátu hl. mesta Bratislavy. Petícii bolo vyhovené.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 31 pracovných dní, čím bol porušený § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb., podľa 
ktorého príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil 
skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným 
záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia 
petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, 
príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote 
najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa 
primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
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Petícia č. 4/2014 –  
Obsah petície: Petícia za neprepustenie pani učiteliek MŠ Javorinská 
Predkladateľ petície: Rodičia a deti navštevujúce MŠ Javorinská a pracovníci MŠ Javorinská  
Dátum doručenia: 01.07.2014 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 02.07.2014 
Spôsob odpovede: list 
 

Podpísaní rodičia a obyvatelia mestskej časti Staré Mesto sa obracajú na Mestskú časť 
Bratislava-Staré Mesto so žiadosťou o prehodnotenie stanoviska k nepredĺženiu zmluvy pani 
učiteľke Lýdii Korčekovej a pani učiteľke Lívii Šišulákovej, obe pôsobiace v MŠ Javorinská. 
Sme za to, aby pani učiteľky mohli naďalej pôsobiť v materskej škole Javorinská. 
 S ich prácou sú nesmierne spokojní, pani učiteľky milujú svoju prácu, a čo je dôležité, 
ich deti milujú ich. Majú neoceniteľné skúsenosti, dlhoročnú prax a veľké srdcia. K ich 
deťom pristupujú s veľkou trpezlivosťou a láskou. Prispievajú k vysokej úrovni edukačného 
procesu v materskej škole. Dokazujú to aj nespočetné kvalitné výtvarné práce, ktoré s deťmi 
vytvorili, nádherne nacvičené vystúpenia, rôzne aktivity vyžadujúce ich  zaintersovanosť 
i mimo bežných pracovných povinností. Pani učiteľky aktívne pristupujú k svojmu povolaniu, 
kde ich práca je zároveň aj ich poslaním. Ich prepustením dôjde k strate, ktorá sa len ťažko 
bude kompenzovať. Okrem iného je aj ohrozený vysoký štandard edukačného procesu 
a plynulé fungovanie materskej školy.  
 
 Vyhodnotenie: Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie starostky, 
v ktorom  sa uvádza, že pani učiteľky, ktorých sa petícia týka, bola zamestnané v MŠ 
Javorinská 9 a mali podpísaný pracovný pomer na dobu určitú, do 30.06.2014. Obe 
zamestnankyne mali v súlade s § 48 ods. 2 Zákonníka práce 2x predlžený pracovný pomer na 
dobu určitú.  
 Na základe petície a vyjadrenia podpory formou petície a spokojnosti s menovanými 
učiteľkami bola prehodnotené rozhodnutie. Pracovný pomer im bude obnovený v najskoršom 
možnom termíne, t.j. od nového kalendárneho roka. Dovtedy bude spolupráca riešená formou 
dohody mimopracovného pomeru. Petícii bolo vyhovené.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 1 pracovnom dni,, teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., 
podľa ktorého „príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby 
zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným 
spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od 
doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví 
v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
Petícia č. 5/2014 –  
Obsah petície: Petícia občanovej Kozej ulice č. 27 – 29 na zmenu rozhodnutia Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 07. mája 2014 
Predkladateľ petície: Občania Kozej ulice 27 - 29 
Dátum doručenia: 07.07.2014 
Spôsob doručenia: Petícia postúpená z Hlavného mesta SR  
Dátum odpovede: 11.08.2014 
Spôsob odpovede: list 
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Občania sa obracajú na Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou 
o zmenu rozhodnutia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 07.05.2014, ktorým dáva 
výpoveď zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2007, predmetom ktorej je nájom časti miestnej 
komunikácie – chodníka, nachádzajúceho sa na Kozej ulici. Sú občania mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto a na Kozej ulici v bytovom dome č. 25 – 29 vlastnia 39 bytov, ktoré 
obýva 96 obyvateľov. Cez pozemok, ktorého sú vlastníkmi (parcelové číslo 754/2, List 
vlastníctva č. 5234 katastrálne územie Staré Mesto) prechádza mestská komunikácia – 
chodník, na ktorom po rôznych rokovaniach nakoniec s vtedajším starostom mestskej časti 
uzatvorili zmluvu o nájme, predmetom ktorej bolo 9 parkovacích miest označených 
dopravným značením. Parkovacie miesta využívajú nájomcovia – vlastníci bytov 
a nebytových priestorov so súhlasom všetkých spoluvlastníkov.  
 Dňa 07.05.2014 im bola doručený listom výpoveď zmluvy o nájme zo dňa 01.10.2007. 
Poukazujú, že je zvláštne, že vedúci právneho oddelenia a správnych činností toto 
rozhodnutie zdôvodňuje novou parkovacou politikou Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
na základe ktorej sa parkovacie miesta rušia a tiež verejným záujmom. V tejto súvislosti 
pokladajú za potrebné uviesť vyjadrenia predsedu dopravnej komisie pána Slavomíra Freša, 
ktorý uvádza v máji t. r., že očakáva, aby mesto schválilo  parkovaciu politiku a že bude 
apelovať na jej schválenie, lebo odkladanie prináša problémy pre občanov Starého Mesta. 
K problematike verejného záujmu uvádzajú, že predmetné parkovacie miesta sa okrem 
nájomcov – vlastníkov bytov a nebytových priestorov využívajú motorovými vozidlami 
zdravotných služieb, zásobovacích služieb pre obchody, lekáreň na Kozej ulici, parkujú tiež 
servisné vozidlá pre výťahy, elektriku, plyn a pre rôzne údržbárske práce. Parkujú na nich aj 
rodičia deti z materskej školy, aj keď je to proti ich vôli. Uvádzajú, že je veľmi dôležité 
uviesť, že parkovacie miesta na chodníku sú zároveň vstupným miestom pre tri vchody do 
nášho bytovému domu Kozia 25 – 29, cez ktoré sa priváža a odváža materiál, napr. nábytok 
a pod. alebo sú pristavované vozidlá záchrannej služby pre obyvateľov bytového domu 
nehovoriac ani o potrebách pohybovo postihnutých, zdravotne postihnutých, tiež o potrebách 
občanov nad 70 rokov. Preto argumenty o nevyužívaní parkovacích miest sú zavádzajúce, 
účelové a nepravdivé.  
 S uvedeným rozhodnutím Mestskej časti Staré Mesto ako vlastníci predmetného 
pozemku jednoznačne nesúhlasia a sú pobúrení, akou rýchlosťou a účelovou zmenou 
argumentácie dospeli zodpovední úradníci k bezdôvodnému rozhodnutiu a následnému 
jednostrannému zrušeniu zmluvy. 
 Uvádzajú, že sú  pripravení v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami 
spolupracovať poskytovaním požadovaných informácií a potrebných podkladov. Listom zo 
dňa 13.05.2014 požiadali starostku mestskej časti o stretnutie, na ktorom chceli predložiť 
vysvetlenia a argumenty pre uchovanie súčasného stavu. Pani starostka na uvedený list ani do 
dňa zaslania petície nereagovala. 

 
Vyhodnotenie: Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie starostky 

v. z. , v ktorom sa uvádza, že na ľavej strane Kozej ulice pred križovatkou s komunikáciou 
Palisády je osadené dopravné značenie IP16 P-reservé pre majiteľov boxov 1-9 a odťahové 
vozidlo. Toto dopravné značenie bolo osadené na základe zmluvy uzatvorenej medzi 
spoluvlastníkmi pozemku pod komunikáciou a MČ BA Staré Mesto zo dňa 07.05.2014. 
Vzhľadom na to, že takéto riešenie parkovania pre vymedzenú skupinu obyvateľov Kozej 
ulice sa vymyká zo systému novej parkovacej politiky prijatej miestnym zastupiteľstvom sa 
mestská časť rozhodla túto zmluvu vypovedať.  

Prakticky to znamená, že od 01.09.2014 bude na Kozej ulici platiť nové dopravné 
značenie, ktoré bude zvýhodňovať všetkých rezidentov mestskej časti, teda aj obyvateľov ich 
domu. Na základe tohto sa petícii nevyhovelo.  
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Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 25 pracovných dňoch, teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., 
podľa ktorého „príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby 
zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným 
spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od 
doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví 
v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
Petícia č. 6/2014 –  
Obsah petície: Petícia za vytvorenie parkovacích miest a zriadenie retardérov pred bytovým 
domom s popisným číslom 28 na ulici K železnej studienke, Bratislava-Staré Mesto 
Predkladateľ petície: Občania, zastúpení petičným výborom 
Dátum doručenia: 20.08.2014 
Spôsob doručenia: Podateľňa 
Dátum odpovede:  Petícia odstúpená Hlavnému mestu SR dňa 02.09.2014 
Spôsob odpovede: list 
 

V petícii občania uvádzajú, že miesto pred obytným domom je obsadzované autami zo 
súkromných firiem a okolitých inštitúcií. Parkovacie miesta nie sú oficiálne vytvorené. Vodiči 
motorových vozidiel parkujú podľa vlastného výkladu vyhlášky O cestnej premávke. 
Dochádza ku konfliktom medzi obyvateľmi domu a náhodnými parkujúcimi. Svojvoľné 
parkovanie obmedzuje výjazd z garáže tým, ktorí sú majiteľmi garážových státí  v dome s č. 
28. Neoznačenie parkovacích miest, parkovanie veľkých áut a rýchla jazda vodičov, ktorí 
využívajú cestu K železnej studničke, aby sa vyhli semafórom na križovatke Patrónka 
nedovoľuje bezpečný výjazd z garáže domu a hrozí riziko zrážky. Navrhujú inštalovanie 
retardérov, ktoré by prinútili spomaliť jazdu vodičov a zriadenie parkovacích miest pre 
obyvateľov s trvalým bydliskom K Železnej studienke.  

Podpísaní občania žiadajú, aby Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy ako vlastník 
komunikácie, zabezpečil zriadenie parkovacích miest pred bytovým domom 28 na ulici 
K Železnej studienke, ktoré by mohli užívať k parkovaniu áut obyvatelia domu s trvalým 
bydliskom na ul. K Železnej studienke 28 a inštalovanie retardérov pre spomalenia rýchlosti 
pred domom s popisným číslom 28. 
 

Vyhodnotenie: V liste podpísanom zamestnankyňou Referátu sťažností a petícií je 
uvedené, že pri prešetrovaní predmetného problému bolo zistené, že ulica K Železnej 
studienke patrí pod správu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava. Na základe uvedeného 
predmetná petícia bola odstúpená na priame vybavenie. 

Kontrolou bolo zistené, že petícia bola odstúpená na Magistrát hl. mesta do                 
7 pracovných teda, teda v súlade s § 5 ods. 3 zák. č. 85/1990 Zb., podľa ktorého „orgán 
verejnej moci, ktorému bola petícia doručená, je povinný petíciu prijať. Ak z obsahu petície 
vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa jej 
doručenia postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Ak nie je 
príslušný na vybavenie jej časti, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desiatich 
pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Pri 
postúpení petície podanej elektronicky postupuje orgán verejnej moci podľa osobitného 
predpisu“. 
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Petícia č. 7/2014 –  
Obsah petície: Petícia proti umiestňovaniu zberných kontajnerov na verejnom priestranstve 
v historickom centre mesta Bratislava a na Šafárikovom námestí a následnej výstavbe 
Predkladateľ petície: občania okolia Šafarikovho nám.  
Dátum doručenia:  18.08.2014 – Sťažnosť občanov Šafarikovho nám. a okolia – žiadajú 
pozastaviť výkopové práce z dôvodu neoprávneného výkonu týchto prác a nepokračovania 
v nich; 
   21.08.2014 – Odstúpené z Magistrátu hl. mesta sťažnosť, v ktorej 
občania žiadajú pozastaviť výkopové práce na Šafarikovom nám. 
   22.08.2014  - Postúpenie žiadosti o registráciu petície ohľadne 
odstránenia zberných kontajnerov na Šafárikovom nám. a okamžité pozastavenie výkopových 
a stavebných prác; 
   03.10.2014 – Odstúpené z Magistrátu hl. mesta – výzva občanov na 
odstránenie kontajnerov zo Šafárikovho nám.     
Spôsob doručenia: poštou 
Dátum odpovede: 19.09.2014 
Spôsob odpovede: list 
 

Na základe § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve občania okolia 
Šafárikovho nám. trvajú na odstránení zberných kontajnerov a bicyklov z verejného 
priestranstva na Šafárikovom nám. v Bratislave z dôvodu rušenia nočného kľudu obyvateľov, 
nedostatočného zachovania estetična parku  - zohyzdenia parku, znečisťovania okolia 
v historickej časti mesta a zabraňovania využívania miestneho parku deťom a okolitým 
občanom. 
 Projekt zberných kontajnerov na Šafárikovom námestí nespĺňa účel kultúry 
a stretávania sa mládeže v kultúrnom prostredí, ale naopak slúži k nelegálnemu zgrupovaniu 
sa bezdomovcov, užívaniu omamných látok a znemožňovanou využívania verejného parku 
občanom centra mesta. Nakoľko projekt nemá stavebné povolenie, trvajú na odstránení v čo 
najkratšom časovom intervale týchto zberných kontajnerov a na vrátení okolia do pôvodného 
stavu. Rovnako žiadajú o výsadbu stromčekov na Štúrovej ulici z dôvodu aktuálnosti 
rozkopávky Štúrovej ulice.  
 Taktiež žiadajú pozastaviť výkopové práce na Šafárikovom námestí z dôvodu 
neoprávneného výkonu týchto prác a nepokračovania v nich.       
 
 Vyhodnotenie: Zástupkyni predkladateľov bolo odpovedané: 
-  listom vedúceho odd. majetkového a investičného z 05.09.2014, ktorý odpovedá na 
sťažnosť – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebník riadne dňa 12.08.2014 
oznámila ohlásenie drobnej stavby – vodovodnej a kanalizačnej prípojky na parc. č. 8898/1 
v areáli parku na Šafárikovom námestí v Bratislave. Príslušný stavebný úrad k ohláseniu 
stavby nemal námietky. Rovnako kladné je vyjadrenie – povolenie príslušného cestného 
správneho orgánu zo dňa 15.08.2014. Ich sťažnosť a žiadosť na pozastavenie výkopových 
prác, z dôvodu neoprávneného výkonu týchto prác a nepokračovania v nich považuje preto na 
neopodstatnenú.  
- listom vedúcej kancelárie starostky z 19.09.2014, v ktorom bolo uvedené, že nakoľko 
výkopové práce boli ukončené, táto časť žiadosti sa stala bezpredmetnou. Na základe 
uvedeného možno v zmysle Zákona o petičnom práve konštatovať, že ich petícií v časti 
týkajúcej sa „pozastavenia výkopových prác“ vyhovujeme. 
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Čo sa týka požiadavky na odstránenie zberných kontajnerov, tieto sú súčasťou 
umelecko-komunitného projektu, slúžia na dočasné oživenie Śafárikovho námestia. Projekt 
realizuje renomované občianske združenie Urban Kontakt a je povolený Rozhodnutím 
o zaujatí verejného priestranstva, ktoré je platné do konca roka, č.j. 31.12.2014. Projekt sa 
stretol s pozitívnym ohlasom širokej verejnosti. Zatiaľ je možné konštatovať, že pozitívne 
reakcie prevyšujú negatívne. V tejto časti sa petícii nevyhovuje.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 17 pracovných dňoch, teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., 
podľa ktorého „príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby 
zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným 
spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od 
doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví 
v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
Petícia č. 8/2014 –  
Obsah petície: Petícia za odstránenie voľného úniku z kanalizácie  
Znenie petície: Nie sme v stredoveku, kde voľne tečúce splašky patrili k aróme ulíc, ale ... 
v roku 2014, bohužiaľ, je to realita, a ... v strede mesta. Napriek urgenciám podaktorých 
obyvateľov, ktorí používajú schody na „Hlbokú“ z Urbánkovej ulice, a to nie sú len jej 
obyvatelia, ale prechádzajú cez ňu aj iní ľudia, lebo je to len jedna ulica, ktorou sa dostanú 
k Hlbokej ceste a následne a aj ku kostolu, Horskému parku. Hlavne v čase víkendov sa stáva 
táto časť – Hlboká – frekventovaná, aj s tým smradom v súčasnosti. Infekcie, šíria sa: a to, čo 
popri schodoch steká – splašky? čo obsahujú. Pre naše deti je to cesta do školy.  
Vysvetlenie: popri schodoch z Urbánkovej ulice po pravej strane pod poklopom kanalizácie sa 
tvorí potôčik (smradľavý) už viac ako mesiac – minimálne, jeho intenzita sa mení .... smrad 
tiež.  
Preto žiadajú „kompetentných“, teda ľudí, čo vedia, ako tomu pomôcť a problém vyriešiť, aby 
sme sa nevrátili do stredoveku.  
Predkladateľ petície: obyvatelia  Urbánkovej ulice 
Dátum doručenia: 06.11.2014 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 26.11.2014 
Spôsob odpovede: list 
 
Obyvatelia Urbánkovej ulice  vo svojej petícií poukazujú na už dlhšiu dobu vytekanie 
splaškov z kanalizácie pri schodoch na Hlbokú cestu, ktorá je v správe Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. Otvor kanalizácie, spopod ktorého vyteká páchnuci prameň, je 
zakrytý nedostatočne. Akútnym problémom je však riešenie vytekania a smradu, ktorý tam je, 
pritom tadiaľto denne prejde množstvo ľudí, a nielen obyvateľov Urbánkovej ulice.  
Mnohí z obyvateľov už niekoľkokrát oslovili Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, Úrad 
životného prostredia, Staré Mesto, poruchový dispečing, nikto to zatiaľ neriešil. Žiadajú, aby 
obyvatelia Urbánkovej ulice, v zmysle Ústavy Slovenskej republiky/č. 27 ods. 1/ a zákona č. 
85/1990 Z. z. o petičnom práve, žiadajú mestskú časť Staré Mesto ako správcu komunikácie, 
aby vec prešetril a zabezpečil nápravu tohto stavu.  
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Vyhodnotenie: Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej odd. dopravy z 26.11.2014, 
v ktorom ich zástupkyňu informovala, že šachta je súčasťou združenej kanalizácie, ktorá patrí 
majiteľom objektov Urbánkova č. 8, 10, 19, 21. Rekonštrukciu, resp. opravu kanalizácie si 
preto musia obyvatelia týchto objektov zabezpečiť sami.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 13 pracovných dňoch, teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., 
podľa ktorého „príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby 
zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným 
spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od 
doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví 
v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
Petícia č. 9/2014 –  
Obsah petície: Petíciou žiadajú občania okamžité ukončenie nájomného vzťahu, ktorý 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto uzatvorila s nájomcom, spoločnosťou Smart factory, 
s.r.o., so sídlom Grösslingova 6, 811 09  Bratislava dňa 08.07.2014, na nebytový priestor č. 
11 v bytovom dome Grösslingová 6 – 8 Bratislava-Staré Mesto  
Predkladateľ petície: Vlastníci bytových a nebytových priestorov nachádzajúcich sa 
v bytovom dome Grösslingova 6-8, Bratislava-Staré Mesto, v zastúpení zástupcu vlastníkov 
bytových a nebytových priestorov 
Dátum doručenia: 01.12.2014 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede:  09.01.2015 
Spôsob odpovede: list 
 
Vlastníci bytových a nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v bytovom dome 
Grösslingova 6 – 8, Bratislava-Staré Mesto, sú. č. 2479, stojacom na pozemku parcela registra 
C číslo 2479 (Ďalej aj bytový dom), žiadajú o okamžité ukončenie nájomného vzťahu, ktorý 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto uzatvorila so spoločnosťou Smart Factory, sr.o., so 
sídlom Grösslingova 6, 811 09 Bratislava (Ďalej aj nájomca) dňa 8.7.2014, na nebytový 
priestor č. 11 v bytovom dome, o rozlohe  263,90 m2, ktorý bol  tejto spoločnosti prenechaný 
na účelom jeho využívania ako: centrum dizajnu „OBÝVAČKA“, kaviareň a reštaurácia a to 
za cenu 923,- Eur mesačne, t.j. 42,- Eur m2/rok. Nebytový priestor č. 11 je už viac ako 50  
rokov využívaný ako predajňa/obchodný priestor so skladovými priestormi v suteréne 
(posledným využitím daného priestoru bola známa a verejnosťou vyhľadávaná galantéria) 
a takto je aj stavebne aj technicky daný priestor riešený a skolaudovaný. Ako vlastníci bytov 
a nebytových priestorov daného objektu Grösslingova 6-8 sú presvedčení, že nájomca nie je 
oprávnený uskutočniť zmenu účelu užívania stavby. Ako obyvatelia, vlastníci a užívatelia 
bytov a nebytových priestorov sú ďalej presvedčení, že zmena účelu využitia nebytového 
priestoru na reštauráciu  resp. kaviareň spôsobí nad mieru primeranú pomerom, obťažovanie 
ich, ako vlastníkov – susedov a to najmä hlukom, prachom, parami, pachmi, pevným ako aj 
tekutým odpadom, berúc najmä v úvahu predpokladaný počet miest ako aj umiestnenie 
kuchyne (kuchyňa má byť podľa vedomostí vlastníkov orientovaná do vnútorného, 
štvorcového, uzavretého dvorčeka, do ktorého majú vlastníci bytov a nebytových priestorov 
okná, niektorí žiaľ i jediné okná, ktorými môžu vetrať a prijímať čerstvý vzduch a ktorý 
priestor bol doteraz relatívnym zdrojom najkľudnejšej časti tohto obytného domu). Súčasne sú 
presvedčení, že zo strany mestskej časti došlo k porušeniu právnych predpisov, nakoľko 
prenajala spoločnosti Smart factory, s.r.o. nebytový priestor nespôsobilý na dohodnutý účel 
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nájmu, nakoľko tento priestor nemohol byť prenajatý za účelom prevádzkovania kaviarne 
resp. reštaurácie. Prosia o okamžité riešenie predmetnej veci, aby nepokračovali prípadné 
stavebné aktivity nájomcu podľa nájomnej zmluvy a predišlo sa tak zbytočným investíciám 
nájomcu do tohto priestoru , a prípadnému uplatňovaniu si nároku na náhradu škody.  

Vyhodnotenie: Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu z 09.01.2015, 
v ktorom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zastúpení  ich zástupcu informoval, že 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto uzatvorila s nájomcom spol. Smart factory, s.r.o. 
Bratislava zmluvu o nájme č. 189/2014 na  nebytový priestor č. 11, Grösslingova 6 – 8, 
Bratislava. Nájomný vzťah je výsledkom obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej starostkou 
mestskej časti dňa 10.03.2014.  
 Dňa 09.01.2015 sa uskutoční štátny stavebný dohľad k posúdeniu rozsahu stavebných 
úprav súvisiacich s predmetom budúceho užívania nebytového priestoru.  
 V prípade zistenia nezrovnalostí a rozporov so zmluvou o nájme bude mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto postupovať v intenciách zákonov a zmluvy o nájme.  
 Mestská časť má záujem na vytváraní dobrých susedských a vlastníckych vzťahov. 
Samotné zriadenie aj reštauračného zariadenia v bytovom dome nepovažuje za najvhodnejšie 
riešenie. Napriek tomu počkáme na výsledok zistenia štátneho stavebného dohľadu. 
O výsledkoch a ďalšom postupe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto predkladateľov budú 
bezodkladne informovať.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 24 pracovných dňoch, teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., 
podľa ktorého „príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby 
zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným 
spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od 
doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví 
v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
III.2. Petície  – Zariadenia s právnou subjektivitou 

Prehľad petícií v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto v zariadeniach s právnou 
subjektivitou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:  
                    Tab. D 

Počet petícií v r. 2014 P. 
č. Zariadenie Celkom Opodstatnené Neopodstatnené 
1. Seniorcentrum 0 0 0 
2. Staromestská knižnica 0 0 0 
3. MŠ Šulekova 0 0 0 
4. MŠ Timravina 0 0 0 
5. ZŠ s MŠ Grösslingová 0 0 0 
6. ZŠ s MŠ Škarniclova 0 0 0 
7. ZŠ Hlboká cesta 0 0 0 
8. ZŠ Jelenia 0 0 0 
9. ZŠ Dubová  0 0 0 
10. ZŠ Mudroňova 0 0 0 
11. ZŠ Vazovova 0 0 0 
 Celkom 0 0 0 
 
Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, v zariadeniach s právnou subjektivitou nebola riešená 
žiadna petícia. 
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III.3. Petície  – Záver 
Ako z predchádzajúcich údajov vyplýva, v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bolo 

celkovo evidovaných 9 petícií, ktoré boli adresované Miestnemu úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 
 
III.3.1. Petície – Záver – Miestny úrad a útvary mestskej časti bez právnej subjektivity 
začlenené pod miestny úrad 

Z hľadiska  dodržiavania § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p., 
príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný 
stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným 
záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia 
petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, 
príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote 
najneskôr do 60 pracovných dní, ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa 
primerane postupuje podľa osobitného predpisu. Kontrolou dátumov odoslania bolo zistené, 
že z 9 evidovaných petícií, bolo v súlade so zákonom odpovedané v 7 prípadoch. 

Napriek tomu, že v zmysle platného organizačného poriadku v kontrolovanom období 
mal riešiť problematiku petícií referát sťažností a petícií, vzhľadom na dôležitosť oblastí 
petícií, kontrolný orgán vyjadruje presvedčenie, že odpoveď  (spôsob riešenia) občanom by 
mal podpisovať štatutár, v tomto prípade starostka a nie vedúca kancelárie, prípadne iný 
pracovník. Nedalo sa tak hodnoverne preukázať, že o petíciách je starostka informovaná.  
 Po zvážení všetkých horeuvedených skutočností je zrejmé, že danej problematike treba 
venovať v budúcnosti väčšiu pozornosť.   
 
III.3.2. Petície – Záver -  Zariadenia s právnou subjektivitou 
 V zariadeniach s právnou subjektivitou neboli evidované žiadne petície.  
 Možno konštatovať, že v tejto oblasti zariadenia s právnou subjektivitou nemajú 
problémy.  
 



Sťažnosti evidované v roku 2014
Miestny úrad - Referát sťažností a petícií

Príloha č. 1

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum odoslania 
odpovede Lokalita Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 

sťažností Oblasť, zameranie

01/2014 07.01.2014 17.01.2014 Miestny úrad Ba-
Staré Mesto

Zatvorenie úradu 23.12. a 
27.12.2013

Sťažnosť preposlaná z MV SR. Odpoveď zaslaná 
taktiež MV SR so žiadosťou o dručenie sťažovateľovi 
ako response na prijatý email, nakoľko doručenie na 
uvedenú adresu bolo zo strany MČ neúspešné. MiÚ bol 
zatvorený na základe príkazu č. 20/2013 prednostu 
MiÚ zo dňa 09.12.2013 z dôvodu postupujúcich 
stavebných činností na MiÚ - vstupné priestory na 
Vajanského nábr. a Medenej ul.  

          NE Zamestnanci miestneho úradu

2/2014 13.01.2014 13.03.2014 Ul. Bartoňova, Ba

Nevybavenie žiadosti o zriadenie 
dopravného značenia zo dňa 
28.05.2012 a nevybavenie sťažnosti 
na prieťahy pri vybavovaní žiadosti 
zo dňa 27.09.2012

Odd. dopravy zadalo dodávateľovi prác realizáciu 
predmetného vodorovného dopravného značenia. 
Vzhľadom k tomu, že v zimnom období sa vodorovné 
dopravné značenia nerealizujú, dodávateľ pristúpi k 
vykonaniu prác v najbližšom čase. 

OP Doprava, správa komunikácií

3/2014 16.01.2014 24.01.2014 Miestny úrad Ba-
Staré Mesto

Sťažnosť na Matričný úrad - 
zatvorenie úradu 23.12. a 
27.12.2013

Sťažovateľovi oznámené, že pohreb má občan 
možnosť vybaviť priamo na pohrebnej službe, na 
matrile sa vybavuje len úmrtný list.Oznámenie o 
zatvorení úradu bolo aj na webovej stránke, kde bolo 
uvedené aj aj usmernenie, že úmrtia a následne pohreb 
môžu pozostalí vybaviť priamo na pohrebnej službe. 

 NE Matričný úrad

4/2014 03.02.2014 03.02.2014 Jedlíkova 5 - 7, Ba
Inšpektor VP nesprávne  vyhodnotil 
parcelu a vyzval k odstráneniu 
nečistôt iného správu parcely

Vedúcim odd. ŽP, VP a čistoty zaslaný 
ospravedlňujúci list, správcovia správnej parcely 
vyzvaní na odstránenie odpadu a nečistôt. 

OP Životné prostredie

5/2014 03.02.2014  
11.03.2014 31.3.2014 Ľadova 1, Ba

Nepovolená stavba- pričlenenie 
terasy k bytu, prístavba terasy k 
bytovému domu

Opakovaná sťažnosť. V konaní nebol zistený rozpor 
stavby s verejnými záujami, škody spôsobené 
stavebníkom stavebnou činnosťou je povinný 
stavebník v zmysle OZ odstrániť na vlastné náklady, 
odporúčané, aby si sťažovateľka uplatnila 
preukázateľné škody u stavebníka alebo v občiansko-
právnom konaní. 

NE Stavebný úrad

1



Sťažnosti evidované v roku 2014
Miestny úrad - Referát sťažností a petícií

Príloha č. 1

6/2014 18.02.2014 02.04.2014 Radvanská 23, Ba Sťažnosť na nečinnosť stavebného 
úradu

Predmetom podania je žiadosť o zaujatie odborného 
stanoviska k rozsiahlym námietkam stavebníčky, ktoré 
uplatnila v konaní a ktoré boli doručené SÚ. 
Oznámenie o začatí konania sa nepodarilo riadne 
doručiť všetkým, niektoré zásielky sa vrátili 
neprevzaté. SÚ musel kontaktovať Register obyvateľov 
a Okr. súd so žiadosťou o oznámenie okruhu dedičov 
po zomrelých účastníkoch konania. Vo veci sa naďalej 
koná. 

Neopodstatnená                  
NE Stavebný úrad

7/2014

20.02.2014; 
opakovaná 
sťažnosť dňa 
14.11.2014

26.02.2014. Na 
opakovanú 
sťažnosť 
odpovedané 
12.12.2014

Hviezdoslavovo 
nám., Ba

Nevhodné umiestnenie javiskového 
pódia s veľkoplošnou obrazovkou 
texne pod sochou P.O. Hviezdoslava 
na Hviezdoslavovom nám. 
Nevhodný prístup MiÚ k umeleckej 
a historickej pamiatke. Žiadosť o 
demontáž, prípadne preloženie 
veľkoplošnej obrazovky

Mestská časť nie je kompetentným orgánom na 
posudzovanie a kontrolu dodržiavania zákona č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a nie je 
vecne príslušným správnym orgánom, ktorý rozhoduje 
o právach a povinnostiach právnických a fyzických 
osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu

ČO Ostatné

8/2014 26.03.2014 01.04.2014 Miestny úrad Ba-
Staré Mesto

Voľby - nezapísanie do zoznamu 
voličov

Sťažovateľ uviedol ako svoje bydlisko MiÚ Ba-SM, 
avšak v evidencii obyvateľov je uvedený ako obyvateľ 
MČ Rača. Sťažnosť postúpená m.č. Rača 

NE Ostatné

9/2014 07.04.2014 11.04.2014 Karpatská 10, Ba Technický stav bytu

Rekonštrukcia bytu a s ňou súvisiaca finančná 
investícia zo strany mestskej časti bola odsúhlasená, 
schválená a zaradená do rozpočtu m.č. Ba-SM na rok 
2014, MČ vyhlásila výberové konanie na prerábku 
vstupného priestoru, prerábku soc zariadenia, 
rekonštrukcie elektrozvodov, podláh, omietok, okien a 
plynových rozvodov. . 

NE Majetkové a investičné

10/2014 18.03.2014 18.06.2014 Bartókova 4, Ba

Nečinnosť orgánu verejnej správy - 
oprava porušenej hydroizolácie 
radových garáží - komunikácia III. 
A IV triedy

Sťažnosť odstúpená z Magistrátu hl. mesta SR. MČ 
oslovila súdneho znalca v oblasti stavebníctva, ktorý 
urobí znalecký posudok. Tento posudok bude 
podkladom pre rozhodnutie, do akej miery sa budeme 
podieľať na oprave stropu garáže. 

ČO Doprava, správa komunikácií

2



Sťažnosti evidované v roku 2014
Miestny úrad - Referát sťažností a petícií

Príloha č. 1

11/2014 15.05.2014 19.05.2014 Konventná 5, Ba Oprava dier na strešnej krytine

MČ nie je kompetentná  v danej veci poskytnúťpomoc, 
nie je vlastníkom ani správcom domovej 
nehnuteľnosti. Odporúčené obrátiť sa priamo na 
súčasného vlastníka nehnuteľnosti. 

NE Majetkové a investičné

12/2014 30.05.2014 09.07.2014 Rybárska brána 1, 
Ba

Porušenie zákona v dôsledku 
nečinnosti orgánu verejnej správy

Stavebný úrad opätovne oznámi opomenutým 
účastníkom kolaudačného konania, bude vychádzať z 
právneho stavu, ktorý vyplýva z aktuálneho LV.

NE Stavebný úrad

13/2014 13.06.2014 22.07.2014 Cintorínska 17, Ba

Polyfunkčný objekt DEL MEDIO, 
Cintorínska ul. - sťažnosť a podnet 
na výkon štátneho stavebného 
dohľadu

Na štátnom stavebnom dohľade bolo zistené, že 
stavebník uskutočňuje stavbu v súlade s projektovou 
dokumentáciou odsúhlasenou v konaní o povolení 
stavby. Závery svetlo-technického posudku sú 
nejednoznačné. 

NE Stavebný úrad

14/2014 12.06.2014 30.06.2014 Pri Habánskom 
mlyne, Gaštanová

Zabezpečenie čistoty a poriadku 
okolo nádob na separovaný zber 
odpadu na zbernom hniezde 
Gaštanová v Bratislave

Dňa 16.06.2014 bolo dočistenie zberného hniezda 
vykonané prostrednícktvom zmluvného partnera.. 
Sťažovateľ informovaný, že v prípade opätovného 
znečistenia volať referát ŽP, resp. ref. VP a čistoty. 
Sťažovateľ poprosený o spoluprácu pri hľadaní 
vhodnejšieho miesta pre zriadenie nového zberného 
hniezda.

OP Životné prostredie

15/2014 24.07.2014 22.09.2014 Michalská 5,7,9 Ba

Postup pracovníkov úradu pri 
určovaní jednorazovej osobitnej 
prevádzkovej doby pre prevádzkové 
jednotky na Michalskej 5 a 9

28.07.2014 výzva o doplnenie sťažnosti, odopoveď 
25.08.2014. O umiestnení prevádzky MČ nerozhoduje, 
a teda nemôže preventívne zakázať činnosť prevádzky. 
Úkony MČ na uskutočňovanie ktorých je v súvislosti s 
činnosťou PJ v zmysle príslušných právnych predpisov 
MČ kompetentná, majú represívny charakter, MČ k 
nim pristupuje po preukázaní porušenia VZN. Rušenie 
nočného kľudu a prostredia zdrojmi hluku, infrazvuku 
alebo vibrácií, ktoré sa používajú alebo prevádzkujú v 
interiérovej alebo exteriérovej časti prevadzkárne, 
prekročí prípustné hodnoty pre noc ustanovené 
osobitným právnym predpisom je primárne 
komptenciou Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v bratislave. .

NE Obchod a služby

3



Sťažnosti evidované v roku 2014
Miestny úrad - Referát sťažností a petícií
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16/2014 26.08.2014 14.09.2014; 
22.09.2014 Kozia 25 - 29, Ba

Sťažnosť na aroganciu moci 
starostky MČ Bratislava-SM a 
nesúhlas s výpoveďou zmluvy o 
nájme

V odpovedi právneho odd.  uvedené, že trojmesačná 
výpovedná lehota uplynula, ich zmluva sa dá 
vypovedať z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez udania 
dôvodu. Chodník, na ktorom sa nachádzajú parkovacie 
miesta, ako staavba je vo vlastníctve hl. mesta SR aako 
súčasť komunikácie III. triedy zverené do správy m. č. 
Mestskej časti ako správcovi, resp. hl. mestu SR ako 
vlastníkovi stavby - chodníka, na ktorom sa 
nachádzajú parkovacie miesta, vzniklo ex lege právo 
zodpovedajúce vecnému bremenu, ktorého obsahom je 
držba a užívanie pozemku pod chodníkom, na ktorom 
sa nachádzajú parkovacie miesto. Mestská časť na 
Výpovedi Zmluvy o nájme trvá, pokladáí ju za 
skutkovo aj právne správu a nebude ju brať späť a ani 
nemôže, keďže tento nájomný vzťah už zanikol.  V 
odpovedi kancelárie starostky uvedené, žestretnutia 
starostky s občanmi sa konajú pravidelne, každý 
pondelok, sťažovateľ bude vítaný a bude mu venovaná 
náležitá pozronosť.

NE Doprava, správa komunikácií

17/2014 16.09.2014 16.10.2014 Skalná 1, Ba

Urýchelné konanie vo veci 
usporiadania aktuálneho právneho 
stavu bytu po zomrelom 
nájomníkovi

Mestská časť otvorila byt, vykonala obhliadku a 
vymenila zámku. V blízkej dobe sa bude realizovať 
vypratanie bytu. Ospravedlnenie za časové prieťahy a 
spôsobené problémy.

OP Majetkové a investičné

18/2014 22.09.2014 24.09.2014 MŠ Timravina 8, 
Ba Podozrenie z klientelizmu Sťažnosť odstúpená na Št. školskú inšpekciu listom z 

24.09.2014. Sťažovateľka o odstúpení informovaná. NE Školstvo

19/2014 17.09.2014 10.10.2014 Miestny úrad Ba-
Staré Mesto

Nekonanie orgánu verejnejsprávy v 
predmetnej veci

15.07.2014 odstúpená žiadosť o potvrdenie o splatení 
pohľadávky z Magistrátu. Dňa 16.07.2014 v predstihu 
bolo vypracované potvrdenie o zániku záložného práva 
a dňa 22.07.2014 podané na kazastrálny odbor . Na 
žiadosti nebol telefonický ani mailový kontakt pre 
oznámenie o vybavení žiadosti, preto dňa 22.07.2014 
bolo podané na katastrálny odbor.

NE Zamestnanci miestneho úradu
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20/2014 02.10.2014     
14.11.2014

07.10.2014 
11.12.2014

Hviezdoslavovo 
nám., Ba

Postup úradu pri udeľovaní povolení 
na rôzne podujatia na 
Hviezdoslavovom nám - Beer Fest 
rušil predstavenia v ND.

Ospravedlnenie riaditeľovi ND. Vydanie súhlasu je 
podmienené súhlasným stanoviskom komisie pre 
posudzovanie žiadostí o zvláštne užívanie verejných 
priestranstiev a voľných pouličných aktivitách. Pri 
udeľovaní súhlasu bude MČ brať do úvahy program a 
organizátorov iných verejných podujatí limitovať. Nie 
je v kompetencii MČ zakázať užívanie verejných 
priestorov na verejné podujatia

ČO Zamestnanci miestneho úradu

21/2014 06.10.2014 20.10.2014 Ventúrska 8, Ba Skrátenie prevádzkových hodín 
podniku 1001 Night Club & Cafe 

Správne konanie o skrátení prevádzkovej doby 
prevádzkarne je druhom správneho konania, ktoré sa 
začínavýlučne na podnet správneho orgánu a nie na 
návrh účastníka konania. 

NE Obchod a služby

22/2014 09.10.2014 04.12.2014 Palackého ul., nám. 
E. Suchoňa

Prenájom parku - Palackého ul. - 
sťažnosť na neporiadok

MČ prehodnocuje zmluvy o upratovaní. Doteraz 
nebolo zazmluvnené čistenie pozemku, ktorý bol 
čistený len príležitostne. Nám E. Suchoňa spadá pod 
Magistrát hl. mesta SR, pre MČ je vhodnejšie zmluvu 
zrušiť. 

NE Životné prostredie

23/2014 10.10.2014 
11.12.2014

11.11.2014, 
07.01.2015

Miestny úrad Ba-
Staré Mesto

Prieťahy v správnom konaní - 
trvajúce 10 rokov.         Sťažnosť 
proti vybavovaniu sťažnosti. 

Konštatovanie o prieťahoch v správnom konaní v 
celkovej dĺžke 10 rokov sa nezakladá na pravde z toho 
dôvodu, že bez zavinenia stavebného úradu od podania 
návrhu na súd do doručenia právoplatného rozsudku 
uplynulo 8 rokov. 

NE Stavebný úrad

24/2014 03.11.2014 01.12.2014 Baštová 2, Ba Postup stavebného úradu v 
zastúpení zamestnankyne SÚ

Z obsahu podania označeného ako sťažnosť, najmä z 
požiadavky uvedenej v jeho závere vyplýva, že ide o 
námietku predpojatosti voči zamestnankyni tunajšej 
MČ uplatnené v správnom konaní o zmene v užívaní 
časti stavby bytového domu. Podanie bude vybavené v 
súlade so zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
z.n.p. Zo spisového materiálu, z vykonaných úkonov a 
dokazovaní vyplýva, že zamestnankyňa ich vykonávala 
v záujme spoľahlivého zistenia skutočného stavu veci. 
Jej postup neprejavuje objektívne známky, ktoré by 
mohli nasvedčovať jej predpojatosti pri prejednávaní 
predmetnej veci, a preto nebolo dôvodné ani 
odpodstatnené jej vylúčenie z jej prejednávania a 
rozhodovania. 

NE Zemestnanci miestneho úradu
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25/2014 03.11.2014 27.11.2014 Palisády 4, Ba Sťažnosť a Námietka zaujatosti voči 
zamestnancom stavebného úradu

Odpovedalo právne odd. Rozhodnutím o "nevylučení" 
zamestnancov správneho orgunu z prejednávania a 
rozhodovania vo veci povolenia zmeny dokončenej 
stavby. V rozhodnutí je podrobne vysvetlené a 
odôvodnené konanie zamestnancov SÚ - nemožno za 
predpojatého považovať zamestnanca len z dôvodu, že 
v konaní postupoval a rozhodol spôsobom, s ktorým 
účastník konnania nesúhlasí. 

NE Zamestnanci miestneho úradu

26/2014 05.12.2014 07.01.2015 ZŠ Hlboká cesta 4, 
Ba

Nepravdivé, prehnané 
vykresľovanie problémov žiaka a 
osobné invektívy a urážky, dlhodobé 
neriešenie nebezpečnej dopravnej 
situácie pred školou a s tým 
súvisiacej možnosti úložiska 
alternatívnyczh dopravných  
prostriedkov

Sťažnosť postúpená  zo Št. školskej inšpekcii, ktorá 
rieši sťažnosť v rámci jej kometencií v oblasti výchovy 
a vzdelávania. Dňa 07.01.2015 oznámené 
sťažovateľovi, žeZŠ je samostatným právnym 
subjektom. V riešení otázok právneho konania ju 
zastupuje riaditeľ školy. Z listu riaditeľky školy, v 
ktorom sa vyjadruje k sťažnosti ohľadom dlhodobého 
neriešenia dopravnej situácie pred školou a tým 
súvisiacej možnosti úložiska alternatívnych 
dopravných prostriedkov vyplýva, že priestorové 
možnosti školy sú veľmi obmedzené, škola je 
pamiatkovo chránená, v okolí školy nie je žiadny 
bezpečný chodník pre cyklistov.

NE Školstvo
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Sťažnosti evidované v roku 2014
Zariadenia s právnou subjektivitou

Príloha č. 2

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum 
odoslania 
odpovede

Subjekt Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 
sťažností Oblasť, zameranie

1. 25.06.2014 19.09.2014 ZS Škarniclova

Sťažnosť rodičov dieťaťa voči 
postupu učiteliek a vychovávateľky 
v ŠKD pri incidente, ktorý sa 
odohral medzi deťmi.

Pani riaditeľka si vyžiadala písomné stanoviská všetkých, ktorých sa 
sťažnosť týkala, aj stanovisko CPPPaPa školskej psychologičky. Sťažnosť 
bola neopodstatnená vo všetkých bodoch. Odpoveď s výsledkom prešetrenia 
sťažnosti p. riaditeľka zaslala sťažovateľom.

NE Zamestnanci ZŠ

2. 23.04.2014 24.04.2014 ZŠ Hlboká cesta Sťažnosť voči pani vychováateľke - 
nevhodný výber firmu pre deti v 
ŠKD

Pohovor s pani vychováateľkou. Tablet s firmom priniesla do školy žiačka 
3.B. Pani vychováateľka namiesto toho, aby firm zakázala, pozerala ho aj s 
deťmi. Uznala svoje nevhodné správanie.

OP Zamestnanci ZŠ

3. 02.06.2014 24.06.2014 ZŠ Hlboká cesta

Sťažnosť voči vychováateľke ŠKD 
na neprofesionálny a autoritu 
znevažujúci pedagogický prístup 
voči dcére. Sťažovateľka mala 
výhrady voči vychádzke detí do 
areálu votívnych tabuliek, ktorý sa 
nachádza v blízkosti školy. 

Pohovor s pani vychovávateľkou aj triednou učiteľkou. Sťažovateľka viedla 
otvorenú komunikáciu s vychovávateľkou prostredníctvom zrkadielka, 
oznamy vyznievali ako príkazy k práci pre pani vychováateľku, čo 
považujeme za zasahovanie do výkonu pedagogickej činnosti. Námietka na 
navádzanie na otázky náboženstva a viery bola neopodstatnená. 

NE Zamestnanci ZŠ

4. 01.12.2014

postúpená na 
MÚ 
05.12.2014, 
odpovedané 
25.02.2014

ZŠ Hlboká cesta

Sťažnosť voči triednej učiteľke 3. B. 
a riaditeľke školy:                                 
a) Nepravdivé, prehnané 
vykresľovanie problémov žiaka a 
osobné invektívy a urážky,                               
b) Dlhodobé neriešenie bezpečnej 
dopravnej    situácie pred školou  a s 
tým súvisiace možnosti úložiska 
alternatívnych dopravných 
prostriedkov.

Sťažnosť prešetruje ŠŠI, šetrenie nie je ukončené. Zamestnanci ZŠ

5. 09.06.2014 18.06.2014 ZŠ Jelenia Prešetrenie na správanie pedagógov.
Napriek tomu, že sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená, preradili 
žiaka do konca šk.roka do triedy, v ktorej daní pedagógovia, na ktorých 
smerovala sťažnosť neučia.

NE Zamestnanci ZŠ

6. 11.06.2014 23.06.2014 ZŠ Jelenia Sťažnosť na správanie pedagógov a 
žiakov.

Odoslaná výzva na spoluprácu, sťažnosť nespĺňala náležitosti § 5ods. 3 
zákona č. 9/2010 Z. z. v súčinnosti s § 16 daného zákona. Sťažovateľ v 
danej lehote nedoplnil sťažnosť.

NE Zamestnanci ZŠ, žiaci

7. 13.06.2014 18.06.2014 ZŠ Jelenia Sťažnosť na zamestnancov ZŠ Sťažnosť ne neopodstatnená, podložené výpoveďou 4 spolužiakov. NE Zamestnanci ZŠ

Legenda:  OP - opodstatnená, ČO - čiastočne opodstatnená, NE - neopodstatnená 1



Petície evidované v roku 2014 
Miestny úrad – Referát sťažností a petícií 

       Príloha č. 3 

P.č. Obsah petície Dátum 
doručenia 

Dátum 
odpovede Spôsob riešenia 

 
Počet podpisov 

1/2014 

Petícia proti nevhodnému prístupu 
Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto k soche 
P.O.Hviezdoslava – k umeleckej 
a historickej pamiatke 

21.02.2014  
*) 

10.03.2014 

 
14.03.2014 

**) 

Predkladateľovi bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie starostky zo dňa 
14.03.2014, v ktorom je uvedené, že k predmetnej veci sa predkladateľovi 
vyjadrili listom zo dňa 26.02.2014. Veľkoplošná obrazovka, ktorá bola 
predmetom problému je už od 27. februára 2014 z pred sochy P. O. 
Hviezdoslava odstránená. Týmto bola petícia vybavená.  
 

1 

2/2014 Kráľovské údolie – rekonštrukcia 
vodovodu a kanalizácia 07.04.2014 

 
03.06.2014 

 

Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej odd. dopravy odoslanom 
03.06.2014 a adresovanom prvej obyvateľke uvedenej na petícii, v ktorom je 
uvedené, že odd. dopravy opakovane rokovalo s investorom a dodávateľom 
stavby Rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu v Kráľovskom údolí.  Okrem 
pripomienok týkajúcich sa postupu prác a dopravných obmedzení viacerí 
občania upozornili na stav komunikácie pred rekonštrukciou a požadovali jej 
úpravu po ukončení rekonštrukcie. O tejto požiadavke bolo rokované 
s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, ako dodávateľom stavby a za 
účelom vypočutia si názorov občanov bolo zvolané na deň 20.05.2014 
stretnutie. Pozvánky im boli doručené. Taktiež zamestnankyňa referátu 
sťažností a petícií odoslala 04.06.2014 list adresovaný odosielateľovi uvedenom 
na doručenej obálke, v ktorom zaslala kópiu listu, ktorý bol odoslaný občianke 
uvedenej ako prvej na petícií.  
 

26 

3/2014 Petícia za sprejazdnenie Hrebendovej 
ulice, Bratislava-Staré Mesto 04.06.2014 17.07.2014 

**) 

Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie starostky, v ktorom 
je uvedené, že vo veci petície za sprejazdnenie Hrebendovej ulice prijala 
Komisia pre dopravu, manažment verejnej správy a verejný poriadok dňa 
14.07.2014 per rollam toto uznesenie: 
Komisia pre dopravu,  manažment verejnej správy a verejný poriadok  odporúča 
sprejazdnenie Hrebendovej ulice v Bratislave.  
Hlasovanie: prítomní 7     za: 5     proti: 0     zdržal sa: 2    nehlasoval: 0 
Na základe vyššie uvedeného MČ BA-SM podá podnet na sprejazdnenie 
Hrebendovej ulice na operatívnu komisiu pre určovanie dopravných značiek 
a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta Bratislavy, nakoľko súhlas na 
sprejazdnenie Hrebendovej ulice musí podliehať kladnému stanovisku 
dopravnej polície Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave a uvedenej 
komisie Magistrátu hl. mesta Bratislavy. Petícii bolo vyhovené.  
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4/2014 Petícia za neprepustenie pani učiteliek 
MŠ Javorinská  01.07.2014 02.07.2014 

**) 

Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie starostky, v ktorom 
sa uvádza, že pani učiteľky, ktorých sa petícia týka, boli zamestnané v MŠ 
Javorinská 9 a mali podpísaný pracovný pomer na dobu určitú, do 30.06.2014. 
Obe zamestnankyne mali v súlade s § 48 ods. 2 Zákonníka práce 2x predlžený 
pracovný pomer na dobu určitú. Na základe petície a vyjadrenia podpory 
formou petície a spokojnosti s menovanými učiteľkami bolo prehodnotené 
rozhodnutie. Pracovný pomer im bude obnovený v najskoršom možnom 
termíne, t.j. od nového kalendárneho roka. Dovtedy bude spolupráca riešená 
formou dohody mimopracovného pomeru. Petícii bolo vyhovené.  

65 

5/2014 

Petícia občanov Kozej ulice č. 27 – 29 
na zmenu rozhodnutia Mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa           
07. mája 2014 

07.07.2014 
 

11.08.2014 
**) 

Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie starostky v.z., 
v ktorom sa uvádza, že na ľavej strane Kozej ulice pred križovatkou 
s komunikáciou Palisády je osadené dopravné značenie IP 16 P-reservé pre 
majiteľov boxov 1-9 a odťahové vozidlo. Toto dopravné značenie bolo osadené 
na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoluvlastníkmi pozemku pod 
komunikáciou a MČ Bratislava-Staré Mesto zo dňa 07.05.2014. Vzhľadom na 
to, že takéto riešenie parkovania pre vymedzenú skupinu obyvateľov Kozej 
ulice sa vymyká zo systému novej parkovacej politiky prijatej miestnym 
zastupiteľstvom sa mestská časť rozhodla túto zmluvu vypovedať. Prakticky to 
znemená, že od 01.09.2014 bude na Kozej ulici platiť nové dopravné značenie, 
ktoré bude zvýhodňovať všetkých  rezidentov mestskej časti, teda aj obyvateľov 
ich domu. Na základe tohto sa petícii nevyhovelo. 

4 

6/2014 

Petícia za vytvorenie parkovacích 
miest a zriadenie retardérov pred 
bytovým domom s popisným číslom 
28 na ulici K železnej studienke, 
Bratislava-Staré Mesto 

20.08.2014 
 

02.09.2014 
**) 

V liste podpísanom zamestnankyňou Referátu sťažností a petícií je uvedené, že 
pri prešetrovaní predmetného problému bolo zistené, že ulica K Železnej 
studienke patrí pod správu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Na 
základe uvedeného predmetná petícia bola odstúpená na priame vybavenie.  

27 

7/2014 

Petícia proti umiestňovaniu zberných 
kontajnerov na verejnom priestranstve 
v historickom centre mesta Bratislava 
a na Šafárikovom námestí a následnej 
výstavbe 

22.08.2014 
 

19.09.2014 
**) 

Zástupkyni predkladateľov bolo odpovedané:  
- listom vedúceho odd. majetkového a investičného z 05.09.2014, ktorý 
odpovedá na sťažnosť – Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako stavebník 
riadne dňa 12.08.2014 oznámila ohlásenie drobnej stavby – vodovodnej 
a kanalizačnej prípojky na parc. č.8898/1 v areáli parku na Šafárikovom nám. 
v Bratislave. Príslušný stavebný úrad k ohláseniu stavby nemal námietky. 
Rovnako kladné je vyjadrenie – povolenie príslušného cestného správneho 
orgánu zo dňa 15.08.2014. Ich sťažnosť a žiadosť na pozastavenie výkopových 
prác, z dôvodu neoprávneného výkonu týchto prác a nepokračovania v nich 
považuje preto za neopodstatnenú. 
-listom vedúcej kancelárie starostky z 19.09.2014, v ktorom bolo uvedené, že 
nakoľko výkopové práce boli ukončené, táto časť žiadosti sa stala 
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bezpredmetnou. Na základe uvedeného možno v zmysle Zákona o petičnom 
práve konštatovať, že ich petícií  v časti týkajúcej sa pozastavenia výkopových 
prác“ vyhovujeme.  
Čo sa týka požiadavky na odstránenie zberných kontajnerov, tieto sú súčasťou 
umelecko-komunitného projektu, slúžia na dočasné oživenie Šafárikovho 
námestia. Projekt realizuje renomované občianske združenie Urban Kontakt a je 
povolený Rozhodnutím o zaujatí verejného priestranstva, ktoré je platné do 
konca roka, t.j. 31.12.2014. Projekt sa stretol s pozitívnym ohlasom širokej 
verejnosti. Zatiaľ je možné konštatovať, že pozitívne reakcie prevyšujú 
negatívne. V tejto časti sa petícii nevyhovuje.  

8/2014 Petícia za odstránenie voľného úniku 
z kanalizácie Urbánkova ulica 06.11.2014 

 
26.11.2014 

**) 

Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej odd. dopravy z 26.11.2014, 
v ktorom ich zástupkyňu informovala, že šachta je súčasťou združenej 
kanalizácie, ktorá patrí majiteľom objektov Urbánkova č. 8, 10, 19, 21.  
Rekonštrukciu, resp. opravu kanalizácie si preto musia obyvatelia týchto 
objektov zabezpečiť sami.  

17 

9/2014 

Petíciou žiadajú občania okamžité 
ukončenie nájomného vzťahu, ktorý 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
uzatvorila s nájomcom, spoločnosťou 
Smart factory, s.r.o., so sídlom 
Grösslingova 6, 811 09  Bratislava dňa 
08.07.2014, na nebytový priestor č. 11 
v bytovom dome Grösslingová 6-8 
Bratislava 

01.12.2014 
 

09.01.2015 
**) 

Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu z 09.01.2015, v ktorom 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v zastúpení ich zástupcu informoval, 
že Mestská časť Bratislava-Staré Mesto uzatvorila zmluvu s nájomcom spol. 
Smart factory, s.ro. Bratislava zmluvu o nájme č. 189/2014 na nebytový priestor 
č. 11, Grösslingova 6-8, Bratislava. Nájomný vzťah je výsledkom obchodnej 
verejnej súťaže vyhlásenej starostkou mestskej časti dňa 10.03.2014. 
Dňa 09.01.2015 sa uskutoční štátny stavebný dohľad k posúdeniu rozsahu 
stavebných úprav súvisiacich s predmetom budúceho užívania nebytového 
priestoru.  
V prípade zistenia nezrovnalosti a rozporov so zmluvou o nájme bude mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto postupovať v intenciách zákonov a zmluvy 
o nájme. 
Mestská časť má záujem na vytváraní dobrých susedských a vlastníckych 
vzťahov. Samotné zriadenie aj reštauračného zariadenia v bytovom dome 
nepovažuje za najvhodnejšie riešenie. Napriek tomu počkáme na výsledok 
zistenia štátneho stavebného dohľadu. O výsledkoch a ďalšom postupe mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto predkladateľov budú bezodkladne informovať.  

22 

 
  *) dátum doručenia petície do NR SR 
**) dátum odoslania odpovede nebol v spise preukázaný 
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