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Ev.č. Predmet Stav Problematika Spôsob vybavenia Opods.*
1/07 Rozkopávka na parkovisku na komunikácii "Cesta na Kamzík" postúpená doprava, správa komunikáciípostúpené na MiÚ MČ Bratislava- Nové Mesto - miestne príslušný správca komunikácie Neprísl.
2/07 Nezaslanie odpovede na žiadosť o odôvodnenie prieťahov v kolaud. konaní vybavená pracovníci Miestneho úradu zaslaná odpoveď na pôvodnú žiadosť, nedostatky vo vybavovaní korešpond. riešené s ved.oddelenia O

3/07
Rušenie nočného pokoja - obťažujúci zvuk z pretáčania rekl. tapiet v paneloch - 
citylightoch  na Gorkého ul.a žiadosť o ich odstránenie  

vybavená rušenie nočného kľudu
potrebné objektivizovať - odporučené obrátiť sa s podaním sťažn. na Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) - vykoná meranie hladiny hluku bezplatne na základe sťažnosti

N

4/07
Opak.sť.(164/04,12/05,149/05)-hluk spôsobovaný prac. ochrannej a strážnej 
služby pri Veľvysl.USA, rušenie noč. kľudu z PJ PORTOS a v jej okolí

vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud
opakovaná sť., rovnaký sťažovateľ, bez nových skutočností - podľa § 20 ods.2 zák. č.152/1998 Z.z. 
spísaný úradný záznam - správnosť vybavenia sa nekontroluje, sťažovateľ sa o tom neupovedomí

opak. 

5/07
Zaujaté konanie býv. starostu, žiadosť o pozast. jeho rozhodnutia vo veci 
nepridel. garsónky sťažov. v dome, v kt. je vlastn. iného bytu, Wilsonova 5

vybavená správa majetku, údržba domov
na garsónku je uzatv. nájomná zml. podpís. bývalým starostom, pozastav. rozh. nie je možné, pridelenie 
bytu vlast. už iného je nenárokovateľné, dohodnuté stretnutie sťažovateľa so starostom

N

6/07 Nezrovnalosti v oznámení o začatí konania - zmena účelu využitia NP vybavená pracovníci Miestneho úradu expedícia nového opraveného oznámenia o začatí konania vo veci zmeny účelu užívania NP O
7/07 PJ PEOPLES, Hviezd.nám-rušenie neprimeranou hlučnosťou po 22.00 h. vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud podľa sť. vykonaný zásah MsP, ale záznam MsP nemá v spis. ev., hluk potr. objektivizovať meraním N
8/07 Neúčasť pracovníka stav. úradu na ním vypísanom ústnom pojednávaní vybavená pracovníci Miestneho úradu zápisnica o prešetrení sťažn.- ústne konanie prebehlo, priložená prezenčná listina, protokol z konania N

9/07
PJ NU SPIRIT, Medená 16 - nedodržiavanie prevádzkovej doby do 22.00 h., 
rušenie nočného kľudu

vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud
oznámená a schválená prev. doba do 4.00 h. (nedeľa do 1.00 h.) v priloženom súhlase s prev. dobou 
podpísaní vlastníci., kt. súčasne podpísali aj sťažnosť, hluk potrebné objektivizovať meraním

N

10/07
Neprimeraný hluk na stavenisku na Leškovej ul.v dňoch prac. pokoja, vo 
večernom a nočnom čase

vybavená stavebná činnosť jednou z podm.stav.povol. je dodržať Nariad. vl. č.339/2006 (podrobnosti o prípustn. hodn. hluku, 
vibráciíí...), požiadať RÚVZ o meranie, na MiÚ v súvislosti so stav. hlukom rozprac. metod. pokyn

O

11/07
Nedôsl.preskúmanie veci prac. ref. kontr. a ver. por.-rušenie občianskeho 
spolunažívania a porušovanie práv vlastníka bytového domu, Šulekova 19

vybavená pracovníci Miestneho úradu
úradné konanie - priebeh a záver v zápisnici - uvedené, že v prípade nespojkonosti s riešením spr. orgánu 
je potrebné obrátiť sa na prísl. súd, jediné riešenie sporov je v občiansko-právnom konaní

N

12/07 Nefunkčnosť verejného osvetlenia na Lipovej ul. postúpená rôzne postúpené na Magistrát hl. mesta SR BA, kt. odd. cestného hosp. má v kompetencii ver. osvetlenie Neprísl.

13/07
Neustále poruš.domov. poriadku, žiadosť o urýchlenie riešenia súvisiacich 
súdnych sporov (vypratanie 2 bytov-neplatiči)  na Nobelovej 12 

vybavená domový poriadok,medziľ.vzť. organizácia práce súdov je v ich kompetencii, prieťahy v súdnom konaní neboli potvrdené, v prípade 
pocitu ohrozenia je potrebné sa obracať na OR PZ a požiadať o zásah príslušníkov PZ

N

14/07
Pokračujúca havarijná sit. v dome na Obchodnej 27-podiel.spoluvl. MČ a  
ELVIS,s.r.o.-zmena vykurovania na elektr.bez zapojenia na nízku tarifu

vybavená správa majetku, údržba domov
spoluvl. neprejavil záujem riešiť nevyh. stav kotolne spoločne s MČ plynofikáciou, MČ zabezp. na vl. 
náklady do 4 bytov užívaných MČ indiv.elektr.vykur., zmena sadzby je vecou ZSE a nájomcov

N

15/07 Nevyplatenie odmeny za sprostredkovanie inzercie do Prešporských novín vybavená rôzne inzertné služby pre Prešp.noviny zabezpeč.spol. EKORA, nebola uzatv. so sťaž. dohoda o vyk.práce N

16/07
Nespokojnosť účastn. kolaud. konania s vedením ústneho pojedn.- zmena dok. 
stavby - nadstavba, Dostojevského rad 23 - nedolož. potr. dokladov 

vybavená pracovníci Miestneho úradu
vyhodnoc. dokladov potrebných k vydaniu rozh. je v komp. stav. úradu, vydané rozhodn. o prerušení 
kolaud. konania do doby doplnenia dokl. stavebníkom, nebolo dokázané porušenie zákona

N

17/07
Odmietnutie referátu evid.občanov odhlásiť 5 čl. rodinu (bez ich súhlasu) prihl.v 
minulosti na trvalý pobyt na adrese sťaž. bez súhlasu vlastníka RD

vybavená pracovníci Miestneho úradu
vlastníkom RD bol aj zosnulý manžel sťažovateľky,  na zrušenie trvalého pobytu potr. súhlas vš. 
vlastníkov, teda až po ukončení ded. konania (po doložení nového LV), konané v súlade so zák. 

N

18/07 Porušenie právnych úkonov pri vydaní staveb. povolenia, byt Zámocká ul. vybavená stavebná činnosť konanie o povolení stavby prerušené do predloženia právopl. rozh. súdu (porušenie platn. zmluvy) N

19/07
Parkovanie vozidiel v pasáži Gajová-Grösslingová-bráni plynulému vjazdu a 
výjazdu vlastn. garáží, žiadosť o osadenie dopr. značky "zákaz zastavenia"

vybavená doprava, správa komunikácií
po odsúhlasení požiadavky v Operatívnej komisii odd. prevádzky dopravy na Magistráte hl. mesta SR BA 
a schvál. dopravným  inžinierom Dopravného inšpekt. PZ osadené dopr. značky

O

20/07 Prienik pachov z NP firmy COMAT do bytu sťažovateľky, Björnsonova ul. vybavená životné prostredie vykonaná obhl. RÚVZ, odb. prac. plynových zariadení a prac. MiÚ nebolo zistené šírenie zápachov N
21/07 Spaľovanie odpadu v záhrade RD na Hlavatého 1 postúpená životné prostredie postúpené na Magistrát hl. mesta SR Bratislava Neprísl.

22/07
Sťažnosť stavebníka na prieťahy v stavebnom konaní - nadstavba RD Ostravská 
19

vybavená stavebná činnosť na konaní vznesená požiadavka suseda (úč. konania) na doplnenie svetlotech.posudku, po jeho doplnení 
sused vyzvaný na oboznámenie sa s ním s určením termínu, po kt. bude vydané stav.povol.

N

23/07 Hluk spojený s PJ SPARX, Cintorínska ul.-hud. prod. po 22.h.najmä pia,so vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud monitorovanie prac. MiÚ a MsP, pri porušovaní VZN-postihy, PJ zabezp.meranie hluku-v poriadku O

24/07
Nedostat. úradné hod., uzatváranie priestorov proti stránkam- požiadavka 
voľného príst. k ved. prac., nekompetentnosť starostu-požiad. na jeho odvol.

vybavená rôzne
úradné hod. pre verejnosť (stránk. prac.) sú denne, 37 h./týž. zo 40 h. týžd. prac. času, priestory úradu sú 
príst.stránkam-potreba telef. spoj. s prísl. prac.,odvol.starostu -§13 a §13a z.č.369/1990 Zb.

N

25/07 PJ rýchleho občerst. BAGETA&KEBAB, Mariánska ul., rušenie noč. kľudu vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud súčasná prev. doba je so súhlas. vl. domu, potrebné odsúhl. novú prev. dobu nadpol. väčš. vlastn. N

26/07
Kúpa pozemku pod garážou na Sokolskej ul.- v r.2005 MČ ponúkla na 
odpredaj, v r. 2007 - zvýšené nájomné, zatiaľ sa nebude predávať vybavené správa majetku, údržba domov

nájomné určené rozh. starostu, zložité majetkoprávne uspor. -potreba riešiť predaj komplexne so vš. vl. 
garáží, podľa uznes.35/07 zákaz naklad. s majetkom MČ do schválenia potr. dokumentov

N

27/07 Hluk zo stavebnej činnosti - rekonštrukcia podkrovia obyt.domu, Zochova 18 vybavená stavebná činnosť na zákl. podnetu vypísaný ŠSD, sťažn. spolu so žiadosťou vykonať meranie hluku zaslaná na RÚVZ O
28/07 Poruš.dom.poriadku v náj.byte (fajčenie, neporiadok v spol. priest., noč.kľud) vybavená domový poriadok,medziľ.vzť. na majetk.odd. vykonaný os. pohovor s nájomn. Lermontovova 4 (záznam) - sľúbila vykonať nápravu O
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29/07
Organiz. parkov.a dopr. sit. v pešej zóne Židovská-Mikulášska -nerešpekt. pešej 
zóny, vchodov do domov vyznačenými park. miestami, dopr. značenie

vybavená doprava, správa komunikácií
dopr. znač. upravené po prerok. v Operat. komisii odd. prevádzky dopravy Magistrátu hl. mesta SR, park. 
uprav. po dohode s prac. ref. dopravy, výjazd zo Židovskej ul.na dunaj.nábr. uzatvorený 

O

30/07 ANONYM-zrušenie DJ na Javorínskej -žiadosť o preverenie a obj. posúdenie  vybavená rôzne uznesením č. 44/2007 schvál. 5 mil. Sk na projekt. dokument. a rekonštrukciu  DJ a MŠ Javorínska N

31/07
Postup stav. úradu vo veci vydania súhl. s udrž.prácami v NP, popri kt. mala byť 
zrekonštr. aj nepovol. stavba na spol. dvore na Radlinského 4

vybavená stavebná činnosť vykonaný ŠSD, stavba vo dvore povolená bývalým Obv.NV I pre stavebníka Rešt. a jedálne, podpísaná 
dohoda o prevode práv a povinn. z titulu cit. povol.-stavebníkom sa stal  terajší vl. NP 

N

32/07
ANONYM-sť.na riaditeľku ZŠ Dr. M. Hodžu s MŠ- nekontroluje 
zamestnancov, zlá činnosť krúžkov, počít. tried, ZŠ špinavá, rodinný podnik

vybavená školstvo
zápisnica o prešetrení sťažn.s uvedenými zistenými skutočnosťami pri prever. námietok, konšt., že skutoč. 
uvedené v sť. neboli podlož. patričným dôkaz. mater. a nebola zistená ich opodstatn.

N

33/07 Rušenie nočného kľudu - PJ Le Monde, Hviezdoslavove nám. vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud jednoráz.povol. akcia - uzavretá spol., správne konanie - porušené VZN, uložená peňažná pokuta O

34/07
Povolenie užívania vstupnej brány v podch. Dunajská 62-64 aj napriek 
vydanému predb. opatreniu Okr.súdu BAI-prikazuje stavebn. zdržať sa vš. 
činností brániacich prístup vozidiel do veter.amb. sťaž., nečinnosť ver.správy

vybavená stavebná činnosť
správnosť vydaného stav. povol. potvrdená KSÚ a MVRR SR, rozhodn. o povol.užív. stavby je v súlade 
so zák., zmluvou o prevode vl. NP (veter. ambulancia) zabezpečený prístup z Dunajskej 66, vykonanie 
predbež. opatrenia je potrebné vyžadovať u odporcu právnou cestou

N

35/07
ANONYM - sť. na ved. právneho odd. vo veci nájmu a predaja NP, Björnsonova 
2 - žaloba za účelom vypratania neoprávne užívaného NP

vybavená pracovníci Miestneho úradu
rozsudok Okr. súdu potvrdený v odvolacom konaní Krajským súdom, kt.vyhovel navrhovateľovi (MČ) -  
uložená povinnosť odporcovi (sťaž.) vypratať NP z dôvodu výpovede z nájmu

N

36/07 Výmena dopr. znač. a vjazd vozidiel na príjazdovú komunik. k Sokolskej 14 vybavená doprava, správa komunikáciírokovanie na MiÚ so sťaž. ohľadom doriešenia dopr. značenia, na kt. sa obe strany dohodli O

37/07
Nepridelenie náhr. bytu obyv., kt. bola v r. 1999 vysťahovaná z bytu na 
Murgašovej ul., v súč. býva v ubytovni Fortuna v MČ Dúbravka

vybavená rôzne
žiadosť o byt podaná a zaradená do evidencie až v r. 2006, vzhľadom na nedostatok bytov, MČ nemohla 
riešiť ani žiadateľov, kt. majú podanú žiadosť ešte pred rokom 1998 

N

38/07
Neustále vytápanie bytu sťažovateľa vlastníčkou bytu nad ním, požiadavka  na 
stavebný úrad o zjednanie nápravy, Palisády 52

vybavená správa majetku, údržba domov
MČ nie je vlasník nehnut., vykonanie skúšky odtok. miest a hľadanie príčiny zatekania vykoná odb. 
spôsobilá firma - nie je v komp. stav. úradu, potrebné podať žalobu o náhr. škodu na Okr. súd 

N

39/07 Rušenie nočného kľudu po 22.00 h. - PJ PORTOS, Paulínyho ul. vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud kontrolami vykonanými hliadkou MsP neboli zist. nedostatky, PJ bude naďalej kontrolovaná O
40/07 Nevyprataný CO kryt v dome na Vazovovej 16 vybavená správa majetku, údržba domovvyužívanie CO krytu na práčovňu (náj. zml.) zrušené, kontrolou zistené, že je vyprataný a voľný N

41/07
Umiestn. vysielača T-mobile na budove Gorkého 7-Laurinská 10, spochybnenie 
predložených dokladov na MiÚ pri ohlásení stavby 

vybavená stavebná činnosť k predlož. ohláseniu stavby MČ nemala námietky, platnosť náj. zml. na časť podkrovného priest. je 
potrebné riešiť súdnou cestou-vydanie predb. opatr. na zastavenie stavby do vyriešenia platnosti zml.

N

42/07 Hluk spôsobený pouličnými umelcami - Panská, Rybárska brána, Laurinská ul. vybavená rôzne voľné poulič. aktivity v doob. hod. zrušené, bude obmedzovaná hud. produkcia v uvedenej lokalite O

43/07 Nedodržanie hyg. noriem a prev. doby v PJ Milenium Cafe, Nám . SNP vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud
sť. postúpená na RÚVZ so žiadosťou o vykonanie celk. kontr. v rozsahu ich kompetencií, zároveň 
vykonávané kontroly MsP-uložená blok. pokuta za nedodržanie prev. doby (do 22.00 h.)

O

44/07
Osvetľovanie bytu  svet. reklamou , kt. je označená na PJ BRLOH, Heydukova 
ul., žiadosť o zníž. intenzity osvetlenia a vypnutie po 22.00 h.

vybavená rôzne
právne predpisy neboli porušené-označ. PJ nie je reklamou (zákon o reklame), v zák.o ver. zdrav. nie je 
limit. používanie osvetl., s prevádzk. dohodnuté vypínanie o 23.00 h.-monitorované MsP

N

45/07
Sť. na prac. stav. úradu a žiadosť o celkové prešetrenie postupu v konaní  - 
Rekonštrukcia garáže a dodatočné povolenie zmeny stavby, Smetanova 13

vybavená pracovníci Miestneho úradu
s vydaným dodat. povol. stavby zahájené priest. konanie so stavebníkom, vo veciach preverovania 
správnosti postupu konania stav. úradu je prísl. KSÚ, Slov. stavebná inšpekcia, Inšpektorát BA

N

46/07
Nesúhlas s otváracími  hod. po 22.00 hod. PJ AQA Restaurant&Pub, Fazuľová, 
ruš.noč.kľudu, žiadosť o určenie prev. doby do 22.00 h.

vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud
prev. doba po 22.00 h. bola so súhlasom vlastníka nehnuť., kontrolami vykonanými MsP-nebolo zistené 
ruš.noč.kľudu, na základe nesúhlasu majiteľa nehnut. zmenená prev. doba do 22.00 hod.

O

47/07  PJ APOLLON, Panenská ul. - rušenie nočného kľudu vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud kontrolami vykonanými hliadkou MsP neboli zist. nedostatky, PJ bude naďalej kontrolovaná O
48/07 Odtiahn. mot.vozidla aj napriek tomu, že malo papuču, vysoká cena za odťah vybavená doprava, správa komunikáciímot. vozidlo odtiahuté z dôvodu nerešpekt. ustanovení zákona o premávke na poz. komunikáciách N

49/07
Začatie exekúcie z dôvodu nezabezpečenia výkonu rozh. súdu oddelením 
školstva- úhrada pokuty pre Dopr. podnik zrážkou zo mzdy zamestn.

vybavená pracovníci Miestneho úradu
zrážka zo mzdy mala byť vykonaná až na základe obdržania tzv. "Upovedomenia"-vyrozumenie súdu o 
nadobudnutí právoplatnosti uznesenia, čo nebolo na MiÚ doručené

N

50/07
Umiestn. vysielača T-mobile na budove Gorkého 7-Laurinská 10, (iný sťaž. ako 
v 41/07) spochybnenie predlož. dokl. na MiÚ pri ohlásení stavby 

vybavená stavebná činnosť k predlož. ohláseniu stavby MČ nemala námietky, platnosť náj. zml. na časť podkrovného priest. je 
potrebné riešiť súdnou cestou-vydanie predb. opatr. na zastavenie stavby do vyriešenia platnosti zml.

N

51/07 Dopr. situácia a nepriechodnosť chodníkov pred stavbou na Slávičom údolí nevybavená doprava, správa komunikáciípostúpené na priame vybavenie odd. správnych činností, kt. ju do času kontroly neriešilo 

52/07
Konanie prac. ref. obch. a sl. - žiadala doložiť súhlas stav. úradu pri zmene účelu 
využitia  NP z obchodnej predajne na prevádzkareň pohostinstva

vybavená pracovníci Miestneho úradu
pri oznámení otv. hodín PJ v súlade s VZN o prav. času predaja v obchode a času prevádzky služieb a so 
stav. zákonom je potrebné doložiť fotokópiu dokladu o zmene využitia NP  

N

53/07 Správa domu a správca-Polyex, strecha v havarijnom stave, Lazaretská 13 postúpená správa majetku, údržba domovpostúpené na Magistrát hl. mesta SR BA-realizoval prevod vl. bytov a NP podľa z. 182/1993 Z. z. Neprísl.
54/07 Nehosp. a netransp. použitie fin.prostr. z rozpočtu spoločenstva "Vazovova" postúpená správa majetku, údržba domovpostúpné spoločenstvu vl. bytov a NP "Vazovova", MČ nemá zákonný dôvod na prešetr. sť. Neprísl.

55/07
PJ KOLUMBUS PUB, Panská ul.-obťažovanie vl. bytov a NP nadmern. hlukom 
z reprod. hudby, búchaním pri zásobovaní, hlučné správanie hostí

vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud
prev. doba do 22.00 h.aj s hud. prod. bola povol. na zákl. predlož. protokolu z mer. hluku (hluk nesmie 
prekrač.povol.hodn.-NV č.339/2006), po opätovnom zmeraní hluku riešené odd.správ.činn. 

N

56/07 Zničenú zeleň po rekonštr. plyn. potrubia dať do pôv. stavu, Záhrebská 7 postúpená životné prostredie postúpené SPP, a.s., BA, ako zodpovednému investorovi Neprísl.

Ev.č. Predmet vybavená Problematika Spôsob vybavenia Opods.*

57/07
Konanie správcu domu Družstvo KOTVA-nedost. odbornosť, okrádanie nájom. 
bytov, žiadosť o prever. jeho hospod., vyúčt. sl., Vajanského nábr. 9

vybavená správa majetku, údržba domov
v súlade so zák. 128/2002 Z. z.o št. kontrole vnút. trhu vo veciach ochr. spotr. je SOI oprávnená 
kontrolovať fyz. a práv. osoby poskyt. služby, kde je potr. podať podnet na vykonanie kontroly

N
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58/07
Premnoženie mačiek na ul. Živnostenská 4 - voľne sa pohybujú po dvore, vo 
vnút. priestoroch - krajč.dielňa divadla NS, znečisťujú chodby

vybavená správa majetku, údržba domov
v spolupráci so Slobodou zvierat zabezp. steriliz. mačiek v súlade so z.488/2002 Z. z. o veter. starostl., sť. 
postúpená Spoločenstvu bytov a NP vo veci upratovania spol. priest. a kŕmenia mačiek obyvat.

OČ
59/07 Nesúlad zvislého a vodor. dopr. znač. vyhr. park. miesta pre ZŤP Medená ul. vybavená doprava, správa komunikáciívodorovné znač. doplnené, neoznačenie boxu bolo zapríčinené nedostihnutím majiteľa mot. vozidla O

60/07
Kríky pri dome Vansová 2 zasah. do komunik., znovuosadenie dopr. zn. "Zákaz 
státia" na zač. Vansovej-Zrínskeho,osad. zábradlia schody Vansová 

vybavená doprava, správa komunikácií
správca domu prisľúbil orezanie kríkov aj napriek tomu, že neohrozujú premávku, dopr. značka osadená, 
požiadavka na osadenie zábradlia bude predložená Komisii dopravy pri MZ

OČ

61/07
Prieťahy v konaní o nariadenie zabezp.prác na dome Obchodná 52 - padajúca 
omietka, v r. 2004 vykonaný ŠSD, od vtedy sa nekoná

vybavená správa majetku, údržba domov
od r.2004 predajom NP zmenené vl. objektu, spoluvl. sú povinní nehnut. v súlade so stav. zák. udržiavať 
v dobrom tech.stave z fondu opráv, odporuč. na schôdzu vl.prizvať sť.a dohodnúť postup

O

62/07 Konanie v rozpore so zák. č. 211/2000 Z. z.- nedodrž. lehota na vybavenie vybavená pracovníci Miestneho úradu z podania nebolo zrejmé že sa jedná o žiadosť o spríst. informácie, pôvodná žiadosť vybavená N

63/07
ANONYM-v byte (Šancová 32) chovaný pes spôsobom, kt. nie je v súlade so 
zák. č.115/1995 Z.z. o ochrane zvierat v z.n.p.-uviazaný, nevenčený  

vybavená rôzne
úrad. zázn.-rokovanie s majit. psa, na zákl. zistenia prac. MiÚ pes dodat.prihlásený, požadované zabezp. 
primer. podm. pre psa-preverované, v prípade ich nespln. odst. na Reg.vet.a potr.správu

O

64/07
Nezákonný postup vo veci úz.a staveb. konania "Rezidenčný objekt Panenská 5"- 
neprizvanie vl. sused. nehnut. na konania ako dotknutej osoby

vybavená stavebná činnosť v súlade s § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v z.n.p. bolo začatie konania oznámené 
vlastníkom nehnuteľ.  verejnou vyhláškou, zverejnenou na úrad. tabuli a na int. stránke MČ N

65/07
Nezaslanie odp. na žiadosť o kúpu zľav. vyhradz. park. karty, prílohy zápisnic 
KD-uznes. z prerok. žiadostí na predaj park.kariet nezverejň. na int.

vybavená doprava, správa komunikácií
s ospravedlnením odp. na žiadosť, že nové parkovacie miesta na Dunajskej a Grösslingovej  nie sú k 
dispozícii, chyba vo zverejňovaní na int. str. odstránená, spôsobená nedost. výst. kontrolou

O

66/07 Prieťahy v konaní - rozhodn. o povol. stavby-nadstavba RD, Ostravská ul. vybavená stavebná činnosť rozhodnutie o povol. stavby prevzaté stavebníkom s ospravedl.-meškanie spôsobené org. problémami O
67/07 Prevádzkou stavby Polyf. domu Medená 9 obmedz. riadneho užívania bytov vybavená stavebná činnosť pri vydaní stav.povol.posudz.primeranosť obmedz., hluk nie je možné objekt.-norma zruš.bez novel. N

68/07
Parkovanie auta vlastníkmi bytu-Brnianska 27 vo dvore na prístupovej ceste ku 
garážam v osobnom vlastníctve - znemožnený prístup 

vybavená doprava, správa komunikácií
konzultácia s prac. CSO na MiÚ, po odsúhlas. požiadavky v Operat. komisii odd. prevádzky dopravy na 
Magistr. hl. mesta SR BA a dopravným inžinierom Dopravného inšpekt. PZ osadené dopr. značky

O

69/07 Rušenie nočného kľudu hlukom, kt. sa šíri z Justičného paláca postúpená rušenie nočného kľudu postúpené na prešetrenie a priame vybavenie GR Zboru väzenskej a justičnej stráže SR, Bratislava Neprísl.

70/07
Nemožnosť odkúpiť si byt v reštituovanom dome, diskriminácia voči vl. 
obecných bytov, kt. takúto možnosť mali, Lazaretská 2/B

vybavená správa majetku, údržba domov
byt pridelený v r.1991, reštituentom vydaný v r.1992, zák.č. 182/1993 účinný od 1. 9. 1993, v čase, keď 
už byt nebol obecným a tak nemohlo prísť k prevodu vl., o odkúpení potr. rokvať s vl. domu

N

71/07
Zdevastovaný stav Hlbokej ul., nánosy po búrkach, nevyrieš.odvodnenie, 
zničené schody, zábradlia, neakceptovateľný priebeh stavby Hlboká ul. 10

nevybavená doprava, správa komunikácií
v súlade s § 13 ods. 2 zákona o sťažnostiach predĺž. lehota na vybavenie na 60 dní od doručenia t. j. do 5. 
2. 2008, do času kontroly sťažnosť nebola riešená 

72/07
Neuskutočnené priest. konanie voči stavebníkovi (stav. práce bez stav. 
povolenia), Michalská 25

vybavená pracovníci Miestneho úradu
na zákl. predlož. mater. z vykonaného ŠSD podľa práv. odd. nebolo možné zahájiť priest. konanie z 
dôvodu nejednoznačnosti naplnenia jeho skut.podstaty podľa §105 stav. zák., nový ŠSD s fotodok.

N

73/07 Neoprávnené odtiahnutie auta z Gorkého ul.a  žiadosť o náhradu nákladov postúpená doprava, správa komunikáciípostúpené na priame vybavenie Okresnej stanici Mestskej polícii hl. mesta SR Neprísl.
74/07 Prevod vlastníctva NP - ateliér, Beblavého 4 nevybavená správa majetku, údržba domov postúpená na vybavenie kancelárii starostu, kt. ju do času kontroly neriešila
75/07 Prejazd nákl. áut zo stavby a naspäť po jednosmernej  Korabinského ul. vybavená doprava, správa komunikáciíkomunik. používaná neopr., MsP požiadaná o monitor., v prípade poušovania dopr. znač. pokuty O
76/07 Nezaslanie odpovede na žiadosť o vypratanie poval. priestorov, Leškova 2 vybavená pracovníci Miestneho úradu na žiadosť odpov. ústne 3 dni po podaní, o vyčist. sa musia postarať nájomn., kt. neporiadok spôsob. N

77/07
PJ Café Internet Orange, Obchodná 22/A - rušenie noč. kľudu jednorazovými 
akciami  - hlučná diskotéka

vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud
jednorazové predĺženie prev. doby nebolo oznámené, porušené VZN,  začaté spr. konanie, zápisnica z 
ústneho prerokovania, rozhodn.o pokute vo výške 10 000 Sk, PJ k 31.12.2007 zrušená

O

78/07 PJ Animal´s Pub Gunduličova 1-povolenie na nočnú prevádzku s hud. prod. vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud prev.doba do 22.00 h., hud. prod.do 18.00 h., začaté spr. konanie, MsP požiadaná o prav. kontrolu O

*  Opodstatnenosť sťažností :  O - opodstatnené   
                                                 OČ - opodstatnené čiastočne
                                                 N - neopodstatnené
                                                 Neprísl. - nepríslušné a postúpené
                                                  opak. - opakovaná sťažnosť v súlade s § 20 zákona č. 152/1998 Z. z.
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