
Príloha

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

1/09
Nekonanie stav. úradu a nedodržanie zák. lehoty pri odstúpení odvolania 
stavebníka na KSÚ voči rozhodnutiu stavebného úradu MČ BA-SM

vybavená pracovníci Miestneho úradu
stavbou (vybud. etáž. kúrenia bez stav. povol., bez súhlasu väčšiny vl. bytov v dome na Donovalovej 1) sa 
stav. úrad zaoberá od r.2003, odvolanie podané oneskorene z dôvodu dlhodobej absencie odb. prac., 
konanie pokračuje podľa rozhodnutia KSÚ

O

2/09 Sť. na 2 učiteľky MŠ Špitálska- správanie sa k deťom, nesprávne inf.rodičov vybavená školstvo riaditeľkou písomne upozornené učiteľky na dodrž. prac.discipl. (Zákonník práce) a na etické správanie O

3/09
Znečisťovanie priekopy pod Michalským mostom z objektu na Župnom nám. 
2 prevádzkovateľmi NP a nájomníkmi bytov

vybavená
životné prostedie, verejný 
poriadok

vlastníkovi nehnut. zaslaná výzva odd. spr. činností, aby zabezp.vyčistenie priekopy, správne konanie s 
prevádzkovateľom rešt. zariadenia (porušené VZN č. 1/2005), uložená pokuta, priekopa vyčistená

O

4/09 Ničenie Panenskej ul. (výmoľ) prevádzkou stavby na Panenskej 23 vybavená stavebná činnosť výmoľ opravený, po skončení stavby bude stavebník vyzvaný na celkovú opravu komunikácie O

5/09
ANONYM-Vybudovanie turniketov v budove ObÚ BA na Staromestskej ul.-
nevyhovujú predpisom BOZP a PO, inštalované bez vedomia stav. úradu

6/09 PJ HAUSBAND, Justičná 11 - rušenie nočného kľudu, žiadosť o zrušenie PJ vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud zrušiť PJ môže len ObÚ, referát. obch.a sl.ohlasované MsP jednoráz. akcie s požiad. na vykon. kontrol O

7/09
PJ QUEENS PUB, Mýtna 35 - rušenie nočného kľudu, žiadosť o preverenie 
prevádzkových hodín a povolenia na hudobú produkciu

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
nebolo doteraz vydané potvrd. o prev. dobe, podnet na MsP a vyžiadané kontroly, zistená neoznám. hud. 
prod., zaplatená pokuta, konateľ poučený, vydané potvrd. o prev. dobe po splnení podm. podľa VZN

O

8/09
ANONYM - chovanie 2 neohlásených psov v byte na Skalnej 5, znečisťujú 
dvor a spoločné priestory domu

vybavená rôzne
majiteľka psov predvolaná na ústny pohovor, uložené spr. orgánom prihlásiť psov do evidencie a zaplatiť 
daň, požiadaná venčiť psov mimo dvor a o čistenie spol. priest. v prípade ich znečistenia

 O

9/09
Sť. učiteľky MŠ Špitálska na postup prešetrenia sťaž. č.2/09 riaditeľkou MŠ-
zaujatosť, neuvedené konkrétne v čom bola porušená prac. disciplína

vybavená školstvo
postupy riaditeľky nie sú v rozpore so Zákonníkom práce, nie je možné prešetriť zaujatosť riaditeľky 
postupmi a metódami podľa zákona č. 152/1998 Z. z. - jedná sa o protichodné tvrdenia 2 strán

N

10/09
PJ APOLLON, Panská ul.- rušenie nočného kľudu z prevádzky a na verejnom 
priestranstve pred prevádzkou

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
potvrd. o prevádzk. dobe bolo vydané na zákl. predlož. dokladov podľa VZN, opak. merania hluku 
nepreukázali rušenie noč. kľudu, rušenie na ver. priestr. -prísl. ObÚ, na ochranu pred hlukom-žaloba

N

11/09
Sť. na Bratislavskú správcovskú a servisnú spol., s.r.o.- nepredložené vyúčt. 
služieb a dod. tepla a tepl. úž.vody v zákonnej lehote na Grösslingovej  19 

vybavená správa majetku, údržba domov
MČ nie je zo zákona komp. zasahovať do výkonu správy, nie je spoločníkom v spol., nevlastní žiadny 
priestor v dome, riešiť občiansko-právnym konaním, nedostatky vo vyúčtovaní rieši SOI

N

12/09
Opakované narúšanie občianskeho spolunažívania v dome na Tabakovej 4 
vlastníčkou bytu - hlučným správaním rušený nočný kľud v dome

postúpená domový poriadok,medziľ.vzť. postúpené na Obvodný úrad BA I, odbor všeobecnej vnútornej správy - príslušný na prejednanie 
priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p.

Neprísl.

13/09 Neprofesionálny prístup pracovníčky Matričného úradu vybavená pracovníci Miestneho úraduprístup prac. bol v súlade s legislatívou, doposiaľ nikto nemal výhrady k jej práci a prístupu k občanom N
14/09 Nepostupovanie prac. referátu evidencie občanov v súlade so zákonom vybavená pracovníci Miestneho úraduneodôvodnené tvrdenie, pracovníčka postupovala v súlade s ustanoveniami prísl. zákonov N

15/09
Úmyselné prieťahy v odpredaji bytu na ul. Palisády 41 do osobného 
vlastníctva 

vybavená správa majetku, údržba domov
budova na ul. Palisády 41 je podľa stav. zákona rodinným domom s 2 bytmi, obec nie je povinná previesť 
vl. bytu podľa  z. č. 182/1993, predaj len podľa Občianskeho zákonníka za cenu znal. posudku

N

16/09
Z dôvodu neoznačenia povolenej uzávierky na Korabinského ul. počas  
rozkopávky (realizácia VN prípojky) poškodený súkr. majetok a pozemok

vybavená doprava, správa komunikácií
MČ vydané povolenie na zvl. užívanie komunikácie III. tr. a  na uzávierku ulice, kt. obsahuje aj projekt 
dopr. značenia, náhradu škody je potrebné si uplatňovať u stavebníka, resp. investora stavby

N

17/09
Nekompetentnosť prac. MiÚ (stránkové prac., odd. úz. plánu, stav. úrad, 
majetkové odd.) vo veci podania informácie o zanedbanom a z časti zrušenom 
detskom ihrisku na Dunajskej ul.

vybavená pracovníci Miestneho úradu
z rozlohy býv. ihriska z r. 1998 je MČ zverených len 142 m2 pozemku, vlastníkom pozemku na kt. je dnes 
detské ihrisko je hl. mesto, polyf. objekt s poz. na Dunajskej 15 je v súkr. vlastníctve (odpredané MČ v 
r.1998), budova kúrie a pozemku je vo vl. hl. mesta,  prac. nemohli mať informácie k dispozícii

N

18/09
PJ The L world, Štefanovičova 18 - nezákonný postup vo veci vydania 
potvrdenia o jednorázovom predĺžení prev. doby 

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
potvrdenie vydané v súlade s VZN č. 1/2005 o pravidlách času predaja a času prev. služieb - splnené 
podm. na prevádzkovanie v nočnom čase, k 28.2.2009 prevádzka zrušená

N

19/09 Nerešpektovanie "Parkovacej politiky" - vyhradenie park. miesta pre ZŤP vybavená doprava, správa komunikáciíparkovací box prenajatý predbežne na dobu 1 roka O

20/09

1.Vjazd a parkovanie vozidiel v pešej zóne Židovská-Mikulášska ul.- park. 
mimo vyznač. miesta, nepoužiteľnosť rezid. kariet, zrušiť 20 vyhr. park. miest 
a povoliť park. len na rez. kartu, zvýšiť kontroly, vyznačiť ďalšie park. 
miesta; 2. rušenie nočného kľudu z PJ,  na ver. priestr. pred reštauráciami-
konzumácia alkoholu, hlučná konverzácia, znečisť. okolia, poškodz. áut

vybavená
1. doprava, správa komunik. 
2. prevádzka rešt.zar.,nočný 
kľud

1. zrušiť park. miesta nie je možné z dôvodu platných zmlúv, parkovacie miesta v uvedenej lokalite boli 
realizované na základe proj. dokumentácie schválenej Dopravným inšpektorátom KR PZ v BA, dopr. 
inžinier situovanie ďalších neodporúča, kontrolu parkovania v zóne s dopr. obmedz. vykonáva BPS Park, 
a.s. v spolupr. s MsP; 2. konzumácia alkoholu na ver. priestranstve je priestupok, kontrolu VZN vykonáva 
MsP, hluk z prevádzky-sťažnosť na RÚVZ, kt. môže uložiť pokutu, alebo podať žalobu 

N

21/09 Poškodená vozovka  a chodníky ul. Na Štyridsiatku stavebnou činnosťou vybavená doprava, správa komunikáciíkomunikácia uvedená do vyhovujúceho technického stavu O

22/09
Zriad. parkoviska na pozemku vedľa domu na Banskobystrickej 8 do vydania 
úz. rozh. na stavbu polyfun. budovy, zvýšená intenzita dopravy

vybavená doprava, správa komunikácií
vykonaná obhliadka, začaté správne konanie, kt. bolo zastavené-podnet odpadol, ústne pojedn. na kt. 
konateľom uvedené, že stav. úpravy neboli vykonané a parkovisko je len dočasné do vydania úz. rozh.

O

Sťažnosti prijaté v roku 2009

podanie sa podľa § 4 zákona č. 152/1998 Z. z. nepovažuje za sťažnosť, postúpené na stav. úrad na preverenie označených skutočností, vykonaný 
ŠSD, ObÚ BA vyzvaný preukázať, že zmena dokončenej stavby bola v súlade s verejnými záujmami 
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23/09 Opravou komunik. na zákl. sť.č.4/09 nebol daný vjazd do domu do pôv.stavuvybavenádoprava, správa komunikáciíoprava komunik. zabezp. tak, aby bol jej stav spôsobilý na bezp. prev. dopravy, vjazd daný do pôv. stavu N
24/09 PJ CLUB 80, Ventúrska ul.- hluk, nedodrž. prev. doby, nepovol. ext. sedenie vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud PJ nie je evidovaná na MiÚ, nemá potvrdenú prev. dobu, opatrenia na uvedenie do súladu s VZN O
25/09 Dom na Beskydskej 10 - devast. obyv., kt. narúšajú ver.poriadok a zákon vybavená správa majetku, údržba domovbyt.dom vyradený z majetku MČ na zákl. kúpnej mluvy z 10.3.2009, vklad do katastra 15.4.2009 N

26/09
PJ BARBARON, Obchodná 31 - rušenie nočného kľudu, hlučné správanie sa 
zákazníkov, popíjanie pred barom, vyhadzovanie pohárov z okna, hlučné 
púšťanie hudby, nerešpektovanie napomenutí MsP

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud

ref. obch.a sl. rieši od r. 2005, konateľ nekomunikuje, nepreberá poštu, nedostavuje sa na spr. kon., 
ukladané pokuty v hornej hranici sadzobníka, neplatí, vymáhané exekučne, odst. aj na RÚVZ-vrátil, z 
dôvodu, že sa jedná o nepravid. aktivity, kt. nie je možné hodnotiť podľa vyhlášky MZ SR č.549/2007 
Z.z.(o príp. hodn. hluku a požiadavk. na objektiviz. hluku), zabezpečenie ver. poriadku je uložené obci

O

27/09

Vrátenie nájomného 11 nájomcom z 22 v dome na Vajanského nábr.9, kt. 
zaplatili po výzve MČ po zrušení kúpnej zmluvy s Družstvom KOTVA, 
pričom neskôr bola podpísaná dohoda medzi KOTVA a MČ, že nároky z 
doteraz nezapl. náj. zanikajú ale peniaze tým čo zaplatili vrátené neboli

vybavená správa majetku, údržba domov

podľa dohody sa MČ vzdala nároku na dlžné nájomné, kt. nebolo zaplatené do dňa jej podpisu, 
nájomného, kt. bolo zaplatené sa MČ nevzdala, zo strany právnej zástupkyne Družstva KOTVA bola pri 
podpise dohody deklarovaná ochota kompenzovať nájomcov, kt. si sv. dlhy zaplatili a MČ vychádzajúc z 
tohto prísľubu pristúpila k predm. dohode

N

28/09
Neochota prac. referátu ver. poriadku riešiť požiadavku občana - odstránenie 
zberných nádob na separ. odpad z chodníka, Mozartova 13,15

vybavená pracovníci Miestneho úradu
problematiku odpad. hosp. rieši Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, MČ nedisponuje v tejto oblasti 
žiadnymi zák. právomocami, na čo sa snažila prac. upozorniť, ale občan trval na riešení prostr. MiÚ

N

29/09 Nám. M. Benku-voľný pohyb psov, bez náhubku, neodstr. exkr. majiteľmi vybavená životné prostr., ver. poriadokMsP požiadaná o zvýšený výkon kontrolnej činnost v uvedenej lokalite O

30/09
Neustále porušovanie VZN č. 11/2008, kt. sa určujú pravidlá pri stav., 
rekonštr.a udrž.prácach hluk zo stav. činn. v skorých rann.hod., Mišíkova ul.

vybavená stavebná činnosť MsP požiadaná o vykonanie kontroly (negatívne záznamy), stav. upozornený na dodrž. VZN, v prípade 
opakujúcich sa porušení je potrebné kontaktovať MsP - pokuty, priestupkové konanie

O

31/09
Ohrozovanie vl. bytov hlukom (nočný kľud) z klimat. a vzduchot. zariadení 
nad pasážou Laurinská-Gorkého, zariad. umiestn. bez súhlasu vlastníkov 

vybavená rušenie nočného kľudu
vydané stav. pov., v súčasnosti je povolené predčas. užív. stavby, doložené záväzné stan. RÚVZ, meracím 
protok. preukázané že VZT sv. prevádzkou neprekrač. lim. hl. hluku, potr. obrátiť sa na RÚVZ

O

32/09
Opak. sť. (7/09)-PJ QUEENS PUB, Mýtna 35 - rušenie nočného kľudu, 
nočné hud. produkcie, diskotéky

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
na zákl. predlož. dokladov, súhlasov vl. nehnut., meraní hluku splnené podm. podľa VZN č. 1/2005 a 
vydané potvrd.o prev. dobe, kt. je denne do 04.00 h., MČ môže konať na zákl. záznamov MsP, možné 
podať sť. na RÚVZ - vykoná meranie hluku, podať žalobu podľ obč. súd. poriadku

N

33/09
Opak. sť. (73/08)- Neporiadok na ver. priestranstve z rozost. stavby Polyf. 
objekt, Slávičie údolie - objekt Potraviny, zaberanie chodníka oplotením

vybavená doprava, správa komunikácií
v r. 2008 stav. úradom ulož. a vlastníkom zapl. pokuta, odd. spr. činností začaté spr. konanie-bez 
povolenia na zvláštne užív. komunikácie zabratý chodník-chodník spriechodnený odstránením oplotenia

O

34/09
PJ Peoples, Hviezd. nám.- hluk na letnej terase v nočných hodinách - hlučné 
správanie návštevníkov, hrkotanie stoličiek na drevenej podeste

vybavená postúpená
rozhodnutím vyzvaný prevádzkovateľ zrušiť drevenú podestu ext.sed., kt. nebola povolená, rušenie noč. 
kľudu riešiť aj podaním sť.na RÚVZ - vykoná meranie hluku, môže uložiť pokutu

O

35/09
Údržba dets. ihriska na Žabotovej ul.- nadmerné polievanie po 10.00 h., čo 
znemožňuje mamičkám s deťmi ho využívať vybavená rôzne

oslovený dodávateľ, polievať začínajú o 9.00 h-DI je veľké a kvôli polohe značne znečistené, nie vždy je 
možné upratať do 10.00 h., v prípade ďalších problémov osloviť priamo dodávateľa O

36/09 Preplnené - nedostupné e-mailové schránky mestskej časti vybavená rôzne mail odoslaný z nedôveryhodného zdroja, jeho prijatiu zabránila antispamová ochrana siete MČ N

37/09
Umiestnenie stav. unimobun. a mob.toalety pred predajňou Marína Rinaldi, 
Laurinská ul.-zamedzenie obch. činnosti, žiadosť o umiest. na protiľah.str.

vybavená stavebná činnosť výmena dlažby je z dôvodu bezpečn.obyvat., chodníky k priľahlej komunik.sú celé priechodné, umiestn. 
zariad. staveniska je podmienkou stavby, je na pozemku v spr. MČ, protiľahlá str. je súkr. pozemok 

N

38/09
PJ Amphora, Malý trh - rušenie nočného kľudu, smrad šírený vetraním do 
ulice, žiadajú uviesť, kto dal povolenie na prevádzku v dome

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
prev. doba oznámená na MiÚ je do 22.00 h., hud.prod.do 18.00 h., využitie NP na PJ je povolené stav. 
úradom od 07/2004, nedodrž. prev. doby - hlásiť MsP, sť. na RÚVZ-môže zmerať hluk a uložiť pokutu 

N

39/09
Sť. nájomníka bytu v dome na Obchodnej 29 na vyše ročné neriešenie opravy 
zatekajúcej strechy  správcom  nehnuteľnosti H-PROBYT

vybavená správa majetku, údržba domov
zaslaná výzva správcovi na vykonanie opravy strechy, aby bolo zamedzené zatekanie do bytu 
sťažovateľovi, strecha opravená

O

40/09
Porušenie práv nájomníka bytu v dome na Srnčej 4 pri predaji nehnuteľn. s 
pozemkom verejnou obch. súťažou (žiadosť o prevod bytu od r. 1997)

vybavená správa majetku, údržba domov
nebolo možné pri odpredaji bytu aplikovať zák. č.182/1993 Z.z.-nejedná sa o bytový dom, VOS v súlade s 
legisl., zmena vl. nehnut. nemá za následok ukonč. nájmu, podľa OZ môže vypovedať NZ len nájomca

N

41/09 PJ Segner Lounge a Coctail bar, Michalská 7 - rušenie noč. kľudu, otv. hod. postúpená prevádzka rešt.zar,nočný kľud post. na RÚVZ so žiadosťou o objektiviz. rušenia noč.kľudu meraním hluku a zaslaním protokolu na MiÚNeprísl.

42/09
Nesúhlas s výsadbou javorov v lok. Slávičie údolie-odbočka Hrebendova, bez 
vytýčenia podzem.NTL plynovodného vedenia, napriek pripom. vlastn.

vybavená životné prostredie
podľa zápisu od SPP na uved. pozemkoch nie je plynovod, z náčrtu od SPP nie je možné lokalizovať cit. 
NTL prípojku, geom. zameranie plynov. predlož. pri kolaud. bolo potrebné odovzdať SPP a Magistrátu

N

43/09
PJ Destination, Panenská 27 - rušenie noč. kľudu, preveriť vš. potrebné 
povolenia na prevádzku nočného baru vo dvore nehnuteľnosti

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
nočný bar na zákl. zmluvy o nájme NP s vl. nehnut., pri oznámení prev. doby doložené meranie hluku-
neprekračuje povol. limity, možné podať sť. na RÚVZ-vykoná meranie hluku, môže uložiť pokutu

N

44/09
PJ TWENTIES a DRINK BAR , Klariská ul. - rušenie nočného kľudu, 
nesúhlas s prev. dobou po 22.hod.

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
PJ osadili nové okná, klimatiz., starosta zo zákona nemá právomoc vykonať konanie o určení prev. doby, 
možné podať sť. na RÚVZ-vykoná meranie hluku, môže uložiť pokutu, alebo je možné podať žalobu 

N
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45/09
PJ AKO DOMA, Lovinského  ul. - rušenie nočného kľudu, nevykonaný 
záznam zo zásahu MsP, zabezpečiť prev. dobu len do 22.00 h. 

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
starosta zo zákona nemá právomoc vykonať konanie o určení prev. doby, MČ vydáva len potvrdenie o 
splnení podm., možné podať sť. na RÚVZ-vykoná meranie hluku, môže uložiť pokutu, alebo je možné 
podať žalobu, sť. s odpoveďou a so žiadosťou o preverenie žiadosti zaslané aj náčelníčke MsP 

N

46/09
Sť. na postup pri vydávaní rezidentských parkovacích kariet BPS Park, a.s., 
pri kt. je potr. vydať potvrdenie MČ o trvalom pobyte a EVČ vozidla

vybavená doprava, správa komunikácií
schvál. parkovacia politika MČ, podľa kt. je umožnené bezpl. parkovanie staromešť. po uhrad. registr. 
poplatku, na 1 byt-1 karta, BPS Park, s.r.o.nemôže overiť doklad o trvalom pobyte, preto potvrd. od MČ N

47/09
PJ Šport Pub Machnáč, Nábr. L. Svobodu - nedodržiavanie povolenej prev. 
doby, rušenie nočného kľudu

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
v r. 2009 nedoručený žiadny úr. záznam MsP, možné podať sť.na RÚVZ-vykoná meranie hluku, môže 
uložiť pokutu, alebo je možné podať žalobu, MsP požiadaná o vykon. kontrol z dôvodu objektivizácie 

N

48/09
Opak. sť. č. (41/09) - PJ Segner Lounge, reštaurácia & coctail bar,  Michalská 
7 - rušenie nočného kľudu, nesplnenie podm. súhlasu vlastníkov bytov a NP 
pri oznámení o otváracích hodinách po 22.00 h.

vybavená prevádzka rešt.zar,nočný kľud
z predl. dokl. pri oznám. o otv.hod. bolo usúdené, že sa jedná o 1 priestor a 1 spol. PJ, kontrolou zistené, 
že sa jedná o 2 PJ,coctailbar nebol posudzovaný (§5 VZN-otv. hod.po 22.h.), spr. konanie-coctailbar otv. 
len v piatok a v sobotu pre uzavr. spol., na zmenách týkajúcej sa prev. doby pracujú

O

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