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Ev.č. Predmet Stav Problematika Spôsob vybavenia Opods.*
1/08 Sťažovateľ prepadnutý a zbitý (spôsobená PN) v PJ Cirkus Barok vybavená rôzne MČ je kompetentná kontrolovať PJ v rozsahu VZN č.3/07, v súlade s kt.bude vykonaná kontrola N
2/08 Opak. sť.(69/07)-rušenie noč. kľudu štekotom psov z Justičného paláca vybavená rušenie nočného kľudu riešené v spolupráci s RÚVZ, výstavba nového psinca - minimalizovanie počtu psov O

3/08
ANONYM - odkúpenie RD zahraničnou spol. a zriadenie firmy v RD bez 
súhlasu obyvat. - ul. Na kopci

neriešená rôzne
sť. podľa § 8 z.č.152/1998 Z. z. o sťažnostiach neobsahovala údaje, kt. by nasvedčovali, že bol porušený 
právny predpis a preto sa nevybavovala

4/08 Možnosť zakúpiť si zľavnenú vyhradzov. park. kartu len do konca r. 2007 vybavená doprava, správa komunikáciívydaná zľavnená vyhradzovacia parkovacia karta za 10 tis. Sk s platnosťou do konca r. 2008 O

5/08 Zasahovanie oplotenia rozostavanej stavby  do chodníka - Slávičie údolie vybavená stavebná činnosť vl. začal so stavbou nového oplotenia, ale bolo mu zabránené bývalým vl. stavby, kt. načierno 
prevádzkuje v rozost. stavbe potraviny a bar - správne konanie na stav. úrade, trestné stíhanie  

O

6/08
Zmena dopr. značenia (zákaz zastavenia od 7.00-18.00 h.) na Zochovej ul. 30 m 
od križ. s Podjavorinskou vykonaná na objednávku  stavebníka

vybavená doprava, správa komunikácií
zmena (dopr. obsluha stavby) schvál.v Operat. komisii Magist. hl. mesta SR so súhlasom Kraj. 
dopravného inšp. KRPZ po dobu realiz. stavby -  v opačnom  prípade sa stavba nedá realizovať N

7/08
Rozkopané chodníky priľahlé k domom na Francisciho, Cintorínskej, Janáčkovej 
ul.- úraz, žiadosť o kompenz. fin. nákl. za ujmu na zdrav. stave

vybavená doprava, správa komunikácií
rozkopávka povolená, ale neukončená v stanov. termíne (začaté spr. konanie), zodpovednosť za úraz má 
spol., kt. mala povolenú rozkop. -  uplatňovať škody v občiansko-právnom konaní

N

8/08
Vydávanie povolení na vjazd do pešej zóny vlast. nehnut., kt. v nej nemá trvalé 
bydlisko a nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny vl. bytov a NP

vybavená doprava, správa komunikácií
zabrániť neoprávnenému parkovaniu na dvore nehnuteľnosti sú oprávnení vlastníci, MČ vzhľadom na 
vlastníctvo majetku nemá právnu legitimáciu v danej veci konať N

9/08
Rekonštrukcia obj. na Ventúrskej 16 - neoznámenie začatia stav. konania 
vlastníčke nehnueľnosti na Zelenej 8

vybavená stavebná činnosť oznámenie o začatí stav. konania a rozhodnutie o povol. stavby vzhľadom na veľký počet účastníkov bolo 
v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona doručované verejnou vyhláškou 

N

10/08 PJ BABARON, Obchodná ul. - rušenie noč. kľudu v riešení prevádzka rešt.zar,nočný kľud
ref. obch. a sl. rieši od r. 2005, konateľ nekomunikuje, nepreberá poštu, nedostavuje sa na správne 
konania, exekučne vymáhané pokuty, sťažovateľ odmieta podať žalobu

O

11/08 Zlé vyúčtovanie nákladov na služby za byt referátom ekon. zml. vzťahov vybavená pracovníci Miestneho úraduvyúčt. správne, preplatok  znížený o rozdiely predpisov, kt. neboli hradené v plnej výške N

12/08
PJ RICHMAN, Mariánska ul.- skrátenie  prevádzkovej doby do 22.00 h., 
odstránenie svet. reklamného zariadenia na múre domu

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
po doložení súhlasu nadpolov.väčšiny vlast. môže byť zmenená prev. doba podľa VZN č.1/2005, umiestn. 
reklamy je podm. súhlasom vlastn.a povol. stav. úradu - nevydané, bude začaté spr. konanie

O

13/08 Stav dvora domu na Beskydskej 10 - zápach, vzhľad vybavená správa majetku, údržba domovpodľa rozhodnutia stav.úradu vypratanie a zabezp. objektu, uznes. č.142/2008 schvál. predaj O

14/08
Zamurovaním verejného schodišťa vlastníkom domu na Hviezdoslavovom nám. 
16 znemožnený nájomníkom bytov prístup k el. ističom  

vybavená stavebná činnosť sprístupnenie ističov je potrebné si uplatňovať u vlastníka budovy, MČ nie je kompetentná v danej veci 
konať N

15/08
ANONYM - Lyžiarsky výcvik ZŠ Jesenského - účasť kamarátov a rodinných 
príslušníkov p. riaditeľky

vybavená školstvo
LV sa zúčastnila p. riaditeľka a 2 učiteľky ako inštruktorky, 1 externý inštruktor, všetci mali platné 
preukazy inštruktorov, v súlade so Smernicou o org. LV sa zúčastnila aj zdravotníčka

N

16/08
PJ The Lworld, Štefanovičova 18 - začatie prevádzky bez vyjadrenia vl. bytu v 
susedstve na č. 16, hluk do noci 

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
podľa stav. zákona sťažovateľ nebol účastníkom kolaud. konania, len územného a stavebného, v prípade 
nedodržania prev. času je potrebné volať Mestskú políciu, hluk je oprávnený merať RÚVZ

N

17/08 Dlhodobo zaparkované 3 autá pri križovatke Björnsonova-Belopotockého vybavená doprava, správa komunikáciíparkovaním neporušujú žiadne predpisy, majú EVČ - nie sú to vraky, patria obyvat. Björnsonovej ul. N

18/08
Sť. na postup odd. dopravy - nereagovalo na požiadavky vo veci zmeny dopr. 
značenia na ul. Mozartova 13-19

vybavená pracovníci Miestneho úradu
odpoveď zaslaná doporuč. listom na adresu uvedenú v požiadavke, kt. sa vrátil z dôvodu neznámeho 
adresáta, navrhovaná zmena nebola odsúhlasená z dôvodu zriadenia prechodu pre chodcov

N

19/08
PJ Cafe del Via, Kastelán na Židovskej ul.- hluk, prevádzková doba do 
neskorých nočných hodín, znečisť. okolia návštevníkmi

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
prevádzková doba a hud. produkcia na zákl. splnených podm. podľa VZN č. 1/2005, podľa kt. môže byť 
zmenená prev. doba po doložení súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov  

O

20/08 ANONYM - Hygiena (vši) a kradnutie zamestnankyne ZŠ Jesenského vybavená školstvo riešené riadieľkou ZŠ, vykonáva námatkové kontroly - neboli zostené nedostatky N
21/08 Opak. sť.(69/07, 2/08)-rušenie noč. kľudu štekotom psov z Justič. paláca postúpená rušenie nočného kľudu postúpené na RÚVZ Neprísl.
22/08 Opak. sť.(69/07, 2/08, 21/08)-rušenie noč. kľudu štekot. psov z Just. paláca postúpená rušenie nočného kľudu postúpené na RÚVZ Neprísl.
23/08 Neprimerané správanie prac. majetkového odd. k sťažovateľovi vybavená pracovníci Miestneho úradu uvedená prac. upozornená , sťažovateľovi zaslané ospravedlnenie O
24/08 Nezákonný postup prac. stavebného úradu - výzva na zastavenie prác vybavená pracovníci Miestneho úradu vykonaný ŠSD za účasti p. starostu a prednostu, postup pracovníka bol správny N

25/08 Uzatvorenie spodnej časti Hrebendovej ul., žiadosť o jej opätovné otvorenie vybavená doprava, správa komunikácií
uzavretie je len čiastkové riešenie, na kt. sa zhodla väčšina obyvat., zadefinovanie komunikácie ako 
verejnoprosp. stavby (požiadavka MČ) nebola do územného plánu zóny Machnáč zapracovaná

N

26/08
Nedodržanie uznesenia MZ o rozmiestnení letných terás - nedodržanie 
vzdialenosti od priečelia budov Michalská 3-5-7

vybavená prevádzka rešt. zariadení
postúpené ref. obch. a služieb, kt. ju riešilo osobne so sťažovateľmi, úplne vyriešené VZN č. 1/2009 
(účinné od 1.4.09), kt. sa dopĺňa VZN č. 9/2004 o pešej zóne

O

27/08
Opak. sť. (16/08) - PJ The Lworld, Štefanovičova 18 - nedodržiavanie 
prevádzkových hodín, rušenie nočného kľudu

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
prednosta MiÚ požiadal MsP o pravidelné kontroly dodrž. zákazu hud. produkcie po 18.00 h.a záverečnej 
do 22.00 h., v prípade porušenia sankcie (VZN), resp.spr.konanie,od 02/09 PJ zrušená

O
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28/08
ANONYM-Sústavné rušenie spolužitia a ničenie spol. majetku návštevníkmi 
bytu č. 3 na Grösslingovej 19

postúpená domový poriadok,medziľ.vzť. postúpená na priame vybavenie Obvodnému úradu BA I, MČ vzhľadom na majetkové pomery v dome 
nemá právne kompetencie stav riešiť Neprísl.

29/08
Nereagovanie na list z 8.11.2007 - 9 ročné zatápanie domu na Dunajskej 66 
splaškami, havária odstránená až v 3/2008

vybavená pracovníci Miestneho úradu
postúpené na priame vybavenie sekretariátu starostu, sťažnosť riešená osobným stretnutím s p. starostom

O

30/08 Rušenie noč. kľudu PJ na Beblavého ul., žiadosť o skrátenie prev. doby vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud postúpené na priame vybavenie ref. obch. a sl., vykonávané kontroly MsP, začaté správne konanie O
31/08 PJ CASTUM, Obchodná 36 - rušenie noč. kľudu - hlasná hudba v noč.hod. vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud post. na vybavenie ref. obch. a sl.,  meranie hluku RÚVZ u sťažovateľa., nič nenamerané O

32/08
ANONYM- hluk, rušenie noč. kľudu, poškodzovanie a znečisťovanie spol. 
priestorov podnájomníkmi bytu v dome na Mozartovej 16

neriešená domový poriadok,medziľ.vzť. potrebné riešiť sit. so spoluvl. bytu, resp. v obč.-spr. konaní, MČ nie je kompetentná (sťažnosť zaslaná 
súčasne  spoluvlastníkom predm. bytu, SBD BA I, OR Policajného zboru SR)

33/08 ANONYM - Ohrozovanie okolia strieľaním z bytu na Mozartovej 17 neriešená domový poriadok,medziľ.vzť. MČ nie je kompetentná riešiť (sťažnosť súčasne zaslaná OR Polic. zboru SR, SBD BA I)  
34/08 Škody spôs. stav. činnosťou na parcele susediacej s domom na Panenskej 22vybavená stavebná činnosť MČ nie je kompetentná riešiť, potrebné riešiť dohodou so stavebníkom, resp. v obč.-právnom konaní N
35/08 Zápach z bytu nájomníčky v dome na Grösslingovej 60  vybavená domový poriadok,medziľ.vzť. k 1.9.2008 ukončený nájomný vzťah, byt bude vyprataný, pravd. súdnou cestou O

36/08
Sť. majiteľky garáže na zmenu dopr. značenia v danom úseku-Mozartova 13, 
spôsobené obmedzenie vlastníckych práv (narušený vjazd do garáže) 

vybavená doprava, správa komunikácií
zmena dopr. znač.- zákaz státia a zastavenia na zákaz státia schvál. operatívnou komisiou pri odd. 
prevádzky Magistrátu hl. mesta SR so súhl. KDI KR PZ SR, neobmedzje vjazd do garáže

N

37/08
Umiestnením letnej terasy pred domom na Michalskej 3 znemožnený  
vlastníkom domu vjazd do dvora domu, žiadosť o nápravu v sezóne 2009

vybavená doprava, správa komunikácií
pri umiesň. ext. sedenia na sezónu 2009 bude zabezpečené nerušené užívanie vl. práv k uvedenej nehnut.- 
od 1.4.2009 platné VZN č.1/2009 -dopĺňa VZN o 9/2004 o pešej zóne (umožn. vjazd)

O

38/08 Nekosenie trávy v dvornom priestore medzi Záhrebskou a Björnsonovou ul. vybavená životné prostredie pokosenie trávy v dvornom priestore medzi Záhrebskou a Björnsonovou zabezpečené - VEPOS O

39/08 Vlhnutie bytu nájomníka v reštituovanom dome na Železničiarskej 10

40/08 PJ "Ako doma", Lovinského 11 - hlučné zábavy na terase, rušenie noč. kľudu vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud vykonaná kontrola, majiteľom prisľúbená náprava a zaslané ospravedlnenie vlastn. okolitých domov O
41/08 Spôsob odpredaja pozemkov parc. č. 4564 a 4565, Srnčia ul. vybavená správa majetku, údržba domovkomisie finančná a naklad. s majetkom konštat., že užšia súťaž prebehla korektne, nie je dôvod rušiť N
42/08 ANONYM-Rušenie obyvateľov DOR brechotom psa, kt.chová obyv. ubyt. vybavená sociálna oblasť osobnou návštevou DOR nebol zistený autor sť., nikto z obvat. sa nestotožnil s jej obsahom N
43/08 Opak. sť.(41/08) - spôsob odpred. pozemkov parc. č. 4564 a 4565, Srnčia ul. vybavená správa majetku, údržba domovkomisie finančná a naklad. s majetkom konštat., že užšia súťaž prebehla korektne, nie je dôvod rušiť N

44/08
Konanie prac. MiÚ pri získavaní a evidencii os. údajov z náj. zmlúv 
dokladaných podľa VZN č.1/2005 k oznámeniu o čase predaja, žiadosť o 
zaslanie info o stave spracúvania os. údajov sť. a o odpis spracúv. os.úd. 

vybavená pracovníci Miestneho úradu
kópiu NZ je potr. doložiť len z dôvodu získania info komu, na aký účel a čas je NP prenajatý, kópiu  NZ 
je možné zabezpečiť tak, aby ostatné údaje neboli k dispozícii, MČ s týmito údajmi inak nenarába, 
neeviduje ich, nespracováva

N

45/08
Zanedbávanie kosenia a odvozu organ. odpadu na pozemkoch medzi Sokolskou 
a Pražskou, nedostatočné čistenie Sokolskej ul.

vybavená životné prostredie
osobne prešetrené s nám. riaditeľa VEPOS, parcela pokosená, org. odpad odvezený do 3 dní, v čase 
obhliadky bola Sokolská ul. čistá, problémy s čistením spôsobujú zaparkované autá

O

46/08 Hlučné správanie nájomníkov bytu MČ, znečisť.spol. priest., Palárikova 4 vybavená správa majetku, údržba domovukončenie nájmu, potrebné obrátiť sa na správcu (neporiadok), políciu (hluk), Obv.úrad (priestupky) O
47/08 Rušenie pokoja v nedeľu stavebnýmí prácami na Karadžičovej ul. vybavená stavebná činnosť potrebné obrátiť sa so sť. na RÚVZ a požiadať ho objektivizovanie hladiny hluku meraním N
48/08 Opak.sť.(31/08) PJ CASTUM, Obchodná 36 - rušenie noč. kľudu vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud post. na vybavenie ref. obch. a sl.,  meranie hluku RÚVZ u sťaž., nič nenamerané O

49/08
Porušovanie domov. poriadku, poškodzovanie, znečisť. spol. priest.a  majetku 
nájomníkmi bytu na Jelenej ul. č. 7 vybavená domový poriadok,medziľ.vzť. výpoveď z nájmu, bez nároku na pridelenie byt. náhrady, vo veci poškodzovania majetku spoluvlastn. je 

potrebné situáciu riešiť trestným oznámením
O

50/08 Rekonštr. Tichej ul. na dvojprúd. komunik.- zásah do vl. práv sťažovateľa postúpená doprava, správa komunikáciípostúpené na Magistrát hl. mesta SR na priame vybavenie ako obstarávateľovi PD Neprísl.

51/08
Opak.sť.(9/07) PJ NU SPIRIT BAR, Medená 16-rušenie noč. kľudu hlukom z 
prevádzky, návštevníkmi na ulici pred PJ, vo dvore obyt. domu

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
prev. doba odsúhlas. podľa VZN č.1/05, merať hluk prostr. RÚVZ-MČ nemá tech. vybav. ani oprávnenie, 
prístup do dvora je v kompet. vlastn., hluk na verejn. priestr.- priestupok - ObÚ

N

52/08 Prihlásenie sť. na prechodný pobyt len do skončenia platnosti OP vybavená pracovníci Miestneho úradu zákon č.253/1998 Z. z. nespája dĺžku prech. pobytu s dĺžkou platnosti OP, občan si určuje sám O

53/08
Opak.sť. (44/08) - neposkytnutie požadovaných údajov - odpis a informáciu ako 
je s osobnými údajmi sťažovateľa nakladané

vybavená pracovníci Miestneho úradu
zaslané požadované údaje s uvedením, že sú založené v spisoch a nikde inde sa nezverejňujú, čo bolo 
potvrdené aj Úradom na ochranu os. údajov, kt. bol požiadaný sťažovateľom o vykonanie dohľadu

O

54/08
Zanedbanie oznamovacej povinnosti príbuzným zo strany ZOS Maróthyho 
týkajúcej sa zdravotného stavu opatrovanej

vybavená sociálna oblasť prešetrením zistené zlyhanie komunikácie medzi poskytovateľom služby a príbuznými, prijaté opatrenia, 
v prevádzkovom poriadku vyprac. štandard na komunikáciu s rodinnými príslušníkmi

O

55/08 Hluk spôsobený susedom (s.r.o.) ul. 29.augusta 4 - hudba, nočné zábavy vybavená rušenie nočného kľudu MČ nie je vlast. nehnut., nie je kompetentná, potr. obrátiť sa na RÚVZ, resp.ObÚ (priestupok) N

56/08
PJ ELVIS CAFFÉ, Karpatská 2 - rušenie nočného kľudu, žiadosť o skrátenie 
prev. hodín

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
prev. doba odsúhl. na zákl. predloženia vš. potr. dokl. podľa VZN 1/05, požiadaná MsP o monitorovanie 
PJ, v prípade poruš. VZN-pokuty, sťažovateľkou oznámené zjednanie nápravy

O

57/08 Nepovolené zaujatie ver. priestranstva, búracie a stav. práce, Štetinova 7 vybavená stavebná činnosť stav. práce neohlásené a nepovolené- správne konanie, kontrolou nebolo zist. zaujatie ver. priestr. O

58/08
Sprístupňovanie priestorov Divadla F7 neoprávneným osobám, hluk z 
nacvičovania hud. sk. v priestoroch kulisárne, z reprod. hudby z divadla

vybavená rôzne
ved. kult. odd. prijaté opatr.- výmena zámkov, kľúče len riaditeľ Gu naGU a správca F7, zákaz 
používania kulisárne na nacvič. hud. sk., meraním RÚVZ zist. hluk z kúrenia - odstránený

O

59/08 ANONYM - úprava záhradky RD, Palárikova ul.- burina, suché stromy vybavená životné prostredie MČ nie je  kompetentná skúmať, zasahovať a riešiť pomery os. vlastníctva občanov N
60/08 Nečistota v okolí stavby "CITY HOTELA" - Zochova, Kozia, Podjavorinská vybavená doprava, správa komunikáciíobhliadkou nezistené znečistenie, v prípade zistenia neporiadku - obrátiť sa na refer.ver. poriadku N

podanie nebolo vyhodnotené podľa § 3 zákona č. 152/1998 Z. z. ako sťažnosť, stav. úrad môže nariadiť podľa § 86 a § 87 stav. zákona vykonanie 
nevyhnutných úprav len vo verejnom záujme
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61/08  Vod.dopr.značením 4 park.miest zásah 0,5 m do park.boxu sť.,Moyzesova 4 vybavená doprava, správa komunikáciíobhliadka, zaslaná výzva na opravenie vodorovného dopr. značenia park. boxov, znač. upravené O
62/08 Ničenie trávnika pri kosení autom (jamy po kolesách ), Poľská 2 vybavená životné prostredie post. na priame vybavenie VEPOS so žiadosťou o vykon. nápravy, kt. to dal do poriadku O
63/08 Hromadenie odpadu vo dvore na ul. Mariánska 12 - stavebný, domový vybavená životné prostredie dom ani dvor nie je v správe MČ a nesusedí s ver. priestranstvom, potrebné riešiť s vlastníkmi N

64/08
PJ BARBARON, Obchodná 31 - rušenie nočného kľudu, prevádzka tanečnej 
školy 2x do týždňa pri otvorených oknách -  hluk z hud.produkcie 

v riešení prevádzka rešt.zar,nočný kľud
ref. obch. a sl. rieši od r. 2005, konateľ nekomunikuje, nepreberá poštu, nedostavuje sa na spr. konania, 
exekučne vymáhané pokuty, posl. spr. konanie 16.2.09 - konateľ sa nedostavil

O

65/08
Bránenie odvozu smetí z domu Hlboká 2 mechanizami zo stavby susedného 
domu  zaparkovanými na Hlbokej ceste

vybavená doprava, správa komunikácií
v 2 dňoch vykonaná kontrola, zistené parkovanie min. 4  mot. vozidiel prac. dodávateľa na stavbe 
susednej nehnut., požiadané o nápravu, opät. kontrolou (3 dni) nebolo zistené parkovanie

O

66/08
Veľký počet vyhr. park. miest pre Slov. sporiteľňu, zlý stav dopr.značiek, 
nedokončená oprava chodníka pred Slov. sporit.- Ul. 29. augusta

vybavená doprava, správa komunikácií
Ul. 29. augusta je komunik.II. triedy - cestným správnym orgánom je Magistrát hl. mesta SR, zmluvy na 
vyhradené park. miesta uzatvára Bratislavská parkovacia služba, s.r.o.

N

67/08
Opak. sť. (16/08, 27/08) - PJ THE LWORLD, Štefanovičova 18-nedodrž. 
prev.hodín, rušenie nočného kľudu, obťažovanie sťažov. búchaním hostí

postúpená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
podľa sťažov.situácia nezmenená ani po zásahoch MsP, z dôvodu naplnenia skutk. podstaty § 47, § 48 z. 
č. 372/1990 Zb.(priest. proti ver. poriadku) post. na konanie ObÚ BA I, od 02/09 PJ zrušená

Neprísl.

68/08 Vydanie stav. pov.-nadstavba Paláca Motešických v rozpore s legislatívou neriešená pracovníci Miestneho úradu sťažnosť neriešená z dôvodu späťvzatia sťažnosti sťažovateľom

69/08
Nedoržiavanie lehôt a sústavné porušovanie zákonnosti v stav. konaní 
"Administratívna budova Lamačská"

vybavená stavebná činnosť klaudačné konanie zastavené rozhodnutím stav. úradu, proti kt. sa účastník odvolal celý spis. materiál bol 
odovzdaný KSÚ a následne bude odovzdaný na MVaRR SR - spis nie je dost. na SÚ

N

70/08
Neodpovedanie na podnet vo veci podozrenia na nepovolené napojenie na siete v 
mieste garáží smerom na bytový dom Mozartova 15

vybavená rôzne
podanie v danej veci MČ neeviduje, MČ nie je správcom ani vlastníkom inžinierských sietí v danej 
lokalite, preto sa k danému problému nevyjadruje a ani ho nemôže kompetenčne riešiť N

71/08 ANONYM-Prevádzkovanie rešt. služieb OZ A4, nám. SNP 12 (býv. V-klub) postúpená prevádzka rešt.zar,nočný kľud postúpená MK SR ako vlastníkovi objektu, resp. zriaď. Národného osv. centra (býv. V-klub) Neprísl.
72/08 Nečinnosť majetkového odd. MČ - prevod bytu, Šípková 2 vybavená pracovníci Miestneho úradu potrebné doložiť doklady a žiadosť o prechod nájmu, v byte býva vnučka prenajímateľa (uzatv. NZ) N

73/08
Neporiadok na ver. priestranstve z rozost. stavby Polyfunkčný objekt, Slávičie 
údolie - objekt Potraviny, zaberanie chodníka oplotením, prevádzka potravín v 
rozostavanej a neskolaudovanej stavbe

vybavená stavebná činnosť
zistené zabratie chodníka oplotením - výzva na odstránenie, ObÚ potvrdil splnenie vš. podm. pre vydanie 
živnost. oprávnenia (doložená NZ nebyt. priest.), predb. opatr. súdu -zákaz nakladať so stavbou, RÚVZ 
požiadaný o vykonanie kontroly prevádzky, SÚ-správne konanie-užívanie bez povol.

O

74/08 Opak. sť.(69/08)  - neodvôvodnené prieťahy v správnom konaní vybavená stavebná činnosť vybavenie pôv. sť. preverené a oznámené, že bolo správne  - § 20 ods. 1 z.č. 152/1998 Z. z. N
75/08 Spôsoby jednania poslankyne MČ s OZ Svätý Jakub vybavená rôzne prešetrené Mandátovou komisiou MZ (zápisnica) - vyhodnotené ako ľudské nedorozumenie N
76/08 Rekonštr. garsoniek Grösslingova 48-hluk, neporiadok, neukonč. v termíne vybavená stavebná činnosť škody budú odstránené, dod.upozornený na hluk, prašnosť, prekážky na str. dodávat.- nedorž. termín O

77/08
Vyššia cena za prenájom garáže (NP), F. Kráľa 21 ako u rovnako veľkých 
susedných garáží, či je predm. nájmu aj pozemok

vybavená správa majetku, údržba domov
v cene prenájmu je len cena za NP, NZ za prenájom susedných garáží uzatv. skôr, postupne bude MČ 
prehodnocovať v súlade s Rozh. starostu, podpisom NZ vyjadrený súhlas s cenou

N

78/08 Opak. sť.(69/08, 74/08) - nekompetentné vybavenie neriešená stavebná činnosť sť. podaná v rovnakej veci, tým istým sť.-podľa § 20 ods.2 z.č.152/1998 - správnosť sa nekontroluje N

79/08
Montáž  zvodu dažď. vody na uličnú fasádu domu - Kozia 26 bez stav. 
povolenia resp. ohlásenia stavebnému úradu

vybavená stavebná činnosť správca domu pri zabezpeč. výmeny strešných žľabov a zvodov na dome sa nedospustil žiadneho 
priestupku voči ust. stav. zákona, vykonávané na zákl. požiadavky vlastn.(zápisnica zo schôdze vl.)

N

80/08 PJ Pub u Zeleného stromu, Grösslingova ul.-nedodrž.prev.h., ruš.noč.kľud vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud post. na vybavenie ref. obch. a sl., kt. sťažnosť riešili osobným pohovorom s majiteľom PJ O
81/08 Prenikanie chladu do príz. bytov cez otvorené pivničné okná, Grösslingova 5 vybavená rôzne pivn. okná sú spol. časťou domu vo vl.vlastníkov bytov a NP, MČ nemá dosah na ich používanie N
82/08 Škody zo stav. činnosti vl. nehnut. na Panskej 17 na nehnut. na Panskej 19 postúpená stavebná činnosť postúpená na vybavenie vl. nehnut. na Panskej 17, kt. oznámili MČ, že budú odstránené  Neprísl.

83/08
Závady v projekte a v realizácii výstavby oporného múru a príjazd. cesty na 
Šulekovej ul., neprizvanie k stav. konaniu, poškod. prípoky pitnej vody

vybavená stavebná činnosť stavba realiz. MČ, v súčasnosti sa ešte spracováva proj.dokum.a zabezp. sa úz. rozh.-vydáva MČ 
Petržalka, sť. bude prizvaný, pošk. prípojka z dôvodu neexist.proj. podkl., bude vybud. nová  

N

84/08
Závady v projekte a v realizácii výstavby oporného múru a príjazd. cesty na 
Šulekovej ul., neprizvanie k stav. konaniu, poškod. prípoky pitnej vody

vybavená stavebná činnosť stavba realiz. MČ, v súčasnosti sa ešte spracováva proj.dokum.a zabezp. sa úz. rozh.-vydáva MČ 
Petržalka, sť. bude prizvaný, pošk. prípojka z dôvodu neexist.proj. podkl., bude vybud. nová  

N

85/08
Závady v projekte a v realizácii výstavby oporného múru a príjazd. cesty na 
Šulekovej ul., neprizvanie k stav. konaniu, poškod. prípoky pitnej vody

vybavená stavebná činnosť stavba realiz. MČ, v súčasnosti sa ešte spracováva proj.dokum.a zabezp. sa úz. rozh.-vydáva MČ 
Petržalka, sť. bude prizvaný, pošk. prípojka z dôvodu neexist.proj. podkl., bude vybud. nová  

N

86/08
Závady v projekte a v realizácii výstavby oporného múru a príjazd. cesty na 
Šulekovej ul., neprizvanie k stav. konaniu, poškod. prípoky pitnej vody

vybavená stavebná činnosť stavba realiz. MČ, v súčasnosti sa ešte spracováva proj.dokum.a zabezp. sa úz. rozh.-vydáva MČ 
Petržalka, sť. bude prizvaný, pošk. prípojka z dôvodu neexist.proj. podkl., bude vybud. nová  

N

87/08
Nepovolenie stavby nepriehľadného oplotenia na pozemku, Sklenárska,ul. - 
rozkradnutý, zdevastovaný, žiadosť o náhradu škody

vybavená pracovníci Miestneho úradu
Úz. plán zóny Machnáč deklaruje ako neprístupný spôsob zástavby nepriehľ. oplotenie - nemôže byť 
vydané povol. na jeho stavbu, náhrada škody riešená št. orgánmi (podané trestné oznámenie sťaž.)

N

88/08
Neodpovedanie na žiadosť o odkúpenie pozemku pod garážou v lehote 30 dní , 
Na Kalvárii

vybavená pracovníci Miestneho úradu
v legislat. SR nie je stanovená lehota na písomné odpoved. žiadosti, podaná telef. informácia o zaradení 
predaja pozemku na rokovaie MZ a o jeho schválení, k podpisu zmluvy budú vyzvaní

N

89/08
Sť. majiteľky bytu na nájomníčku bytu MČ (vytápanie, rušenie nočného kľudu),  
Palárikova 10

vybavená správa majetku, údržba domov
s nájomníčkou bytu bola zrušená nájomná zmluva  a podaná žaloba na vypratanie bytu, MČ vykonáva 
rekonštrukciu sociálneho zariadenia 

O

90/08 Konanie správkyne domu na Vajanského 15, zamestnankyne Spoloč. vlastníkov postúpená správa majetku, údržba domovpostúpená na priame vybavenie predsedovi predstavenstva Spoločenstva vlastníkov Neprísl.
91/08 Prac. nedostatky, správanie a zneužívnie právomoci riaditeľky ZŠ Jesenského vybavená školstvo nepodložené tvrdenia boli prešetrené (zápisnica) a na zákl. predlož. dokladov odmietnuté N
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92/08
Priestory na Františk.nám. 7 - WOCH, Divadlo F 7, Space Galéria, podkr. 
prietory- hluk, smrad, úpravami bytu na 3.p. poškodený byt na 4.p. 

vybavená rôzne
prijaté opatr. na elimin. hluku spôs. návštevníkmi divadla a galérie, meranie hluku z priest. divadla bude 
zabezpečené, k prestavbe bytu potr.doložiť bližšie údaje, vydané kolaud. rozh.-PJ WOCH

O

93/08
Predĺženie prev. doby v rozpore s VZN č. 1/2005  PJ THE LWORLD, 
Štefanovičova 18- bez súhlasu vlastníkov

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
v sťažnosti nie je uvedené o aké konkrétne predĺženie prev. doby sa jedná, nie je možné sťažnosť prešetriť, 
od 02/2009 je PJ zrušená 

N

*  Opodstatnenosť sťažností :  O - opodstatnené   
                                                 N - neopodstatnené
                                                 Neprísl. - nepríslušné a postúpené
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