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Ev.č. Predmet Stav Problematika Spôsob vybavenia Opods.*
1/05 Stav.úpravy v byte podiel.domu na Somolického 2 neefekt. konanie stav.úr. vybavené stavebná činnosť vykonaný št. stav. dohľad, vykonané stav. práce, ktoré nepodliehajú ani ohlas. povinosti N

PJ -PICADILLO, Palackého 18 - prevádzková doba a rušenie noč. kľudu, prevádzka rešt.zar, nočný kľud postúpené odd.správnych činností, stretnutie zástupcov výboru vlastn.bytov a konateľky,
nepovol. stavebná činnosť - nadstavba objektu stavebná činnosť výzva v zmysle stavebného zákona s okamžitou platnosťou stav. práce zastaviť

3/05 ANONYM - Sťažnosť na zamestnancov Domova dôchodcov vybavené sociálna oblasť prešetrené hl. kontrolórom,spísaná zápisnica o prešetrení, všetky námietky neopodstatnené N
4/05 Odborná spôsobilosť pracovníkov odd. územného rozhod. a stav. poriadku vybavené pracovníci Miestneho úradu odborná spôsob. podložená dokladom o vzdelaní a osvedčením o osobitnej odb. spôsobilosti N
5/05 Nedostatky zistené v divadle WEST počas predstavenia vybavené rôzne divadlo WEST je občianskym združ., MČ nemá v kompetencii ovplyvňovať jeho prevádzku N
6/05 Konanie R.B.I.- správca nehnut. na Moyzesovej 8-nesúhl. s vypoved. nájmu vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov neuzatvorená náj. zmluva, neoprávnené užívanie priest., zaslaná výzva na uvoľnenie priest. N
7/05 Parkov.cudzích na vyhradenom boxe, nevyhrad. boxu na zásob.-Čajakova 18 vybavené doprava, správa komunikácií postúpené odd.spr.činn, dodrž. dopr. znač.-vec polície, požiadať o schválenie sklopných zábran O
8/05 Opak. sťažnosť na neriešenie vlhnutia bytu (č.46/04, 121/04), Obchodná 23 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov post.na úsek spr.NM, poskyt.náhrad.bytu počas opráv bytu t.č.v nájme, 50 % zľava na nájomnom O
9/05 Sprístupnenie osob. údajov na internet.str.MČ-nadobudnutie bytu do os. vl. vybavené rôzne požiadaný Úrad na ochr.os.údajov o stanov.-rozhodnutie o uvedení do súladu s § 6 z.č.428/2002 O
10/05 Lahôdky - Štefánikova 24-nepovol. stavba-rozšírenie-spojenie NP a bytu vybavené stavebná činnosť vyk. ŠSD, počas konania zmena vlastn., oznám.o zač.konania o odstr.stavby, ulož.pokuta prevádz. O
11/05 Zmena charakt.využitia priľ.záhrady k stavbe domu na parkov., Palisády 42 neriešené stavebná činnosť hodnotené ako anonymná, bez uvedení údajov o porušení právnych predpisov, zamietnutá N
12/05 Opak.sť.-prevádzka PORTUS, Paulínyho ul., ruš. noč. kľudu z prev. a v jej okolíodstúpené prevádzka rešt.zar, nočný kľud odstúpené Reg. úradu ver. zdravotníctva na priame konanie  N
13/05 Konanie učiteľky MŠ Beskydská (nútenie k popoludň. odpoč., fyz.trest.) vybavené školstvo prešetr. riad. MŠ a odd.škol., písomné upozorn. zriaďovateľa na nedodržanie Vnút. poriadku MŠ O
14/05 Postup MČ-odvol.voči rozh.MČ o zamietn.výrubu strom. na pozem. VŠMU vybavené životné prostredie doplnený spis OÚŽP v rámci odvol. konania, MČ nie je oprávnená konať do rozhodn. OÚŽP O
15/05 Nájomca v podielovom dome formou sťažnosti žiada o revital.domu a bytu vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov post.na úsek spr. NM, so spoluvlastn. odsúhlas.plán opráv,opravy v byte riešiť so správcom O
16/05 Konflikt medzi zamestnancom ZŠ Škarniclova a rodičom žiaka ZŠ vybavené školstvo podľa § 4 ods.1 zákona č. 152/1998 Z. z. sa nejedná o sťažnosť, posúdené ako osobný konflikt N
17/05 Likvidácia zelene-výstavba paroviska (GARNI Hotel Matyšák), Pražská 15 vybavené stavebná činnosť výrub povol.,ulož. povinnosť vykon. náhr. výsadbu ( 3-nás. mn.),začatie úz.konania-ver.vyhl. O
18/05 Nedodržiavanie platných právnych predpisov riaditeľkou ZŠ Lazaretská vybavené školstvo právne normy riaditeľkou neboli  porušované, sťažnosť podaná po rozviazaní prac. pomeru N
19/05 Negat.vplyvy stavby GARNI Hotel (parkovisko, podz.obj.) na život.prostr. vybavené stavebná činnosť prípr.úz.konania-oznám.ver.vyhl.-uplatniť pripom, stav.úr. povinný vydať rozh.pri spln.zák.podm. O
20/05 Sťažnosť rodičov 1.A triedy ZŠ Lazaretská na konanie riaditeľky školy vybavené školstvo postúpené odd. školstva na priame vybavenie, nebolo potvrdené porušnie právnych noriem N
21/05 Nadstavba domu-napojenie plynu novovybud.bytov, Záhradnícka 4-6-8 vybavené stavebná činnosť právopl.úz.rozh.a stav.povol.,súčasťou je súhlas SPP-napojenie bytov na pôvodný rozvod plynu N
22/05 Neochota pracovníčky matriky - nevystavenie matrič.dokladu na počkanie vybavené pracovníci Miestneho úradu matričné doklady na počkanie sa vystavujú len v súrnych prípadoch a u elektronicky evid.obč. N
23/05 Zmena stavby pred dokončením - nesúhlas, Hviezdoslavovo nám. č. 13 vybavené stavebná činnosť výhr.zo sťažn.-v rozhodn.stav.úradu-ústne prerok.s miestn.zisť, na kt.sa sťaž.odmietol zúčastniť O
24/05 Nedostatočné čistenie Bartókovej ulice od snehu, adresované VEPOSU vybavené doprava, správa komunikácií z dôvodu št.návštevy prezidenta USA a Ruska-nasadenie prac.a techniky do užšieho centra O
25/05 Zrušenie zdravotníckeho zariadenia na Bezručovej ul. vybavené rôzne MČ nemá kompetenciev rezorte zdravotn.- odporučené smerovať sťažnosť na MZ SR N
26/05 Neustále zatekanie strechy-nedostat.opravy, žiadosť o nápravu,St.vinárska 5 nevybavenéspr.a údržba domov, náj.bytov odst.správcovi nehn. - R.B.I. so žiadosťou o preverenie a zabezpečenie opráv, chýba odpoveď
27/05 Prevádzka STEIN, Krížna 59 - sústavné rušenie nočného kľudu po 22.00 h. odstúpené prevádzka rešt.zar, nočný kľud odst. Reg. úradu ver. zdravot. na priame konanie, kt. bola telef. oznámená náprava sťažovateľom N
28/05 Parkov.na Gondovej ul.-rozdiel. podm.parkov.pri zakúp.park.karty po 1.3.05 vybavené doprava, správa komunikácií parkovisko prenajaté BPS, prevádzkové poriadky vydáva samostatne, nový účinný od 1.3.05 N
29/05 Práca stav.úradu - nevydanie stav.rozhodnutia jednému z účastníkov konania vybavené stavebná činnosť povolenie zmeny stavby ešte nebolo vydané pre nekompletnosť podkladov stavebníka N
30/05 ANONYM-agresívne správ. majiteľa rešt.zar.AMSTERDAM,Prepoštská neprešetr. prevádzka rešt.zar, nočný kľud nie je v kompetencii MČ N
31/05 Postup spol. MEOPTA, správa a údr. bytov-Bukureštská 1, Železničiarska 3 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov MČ nie je oprávnená konať, zmluvné vzťahy vl.bytov a spol.sú právnym vzťahom týchto strán N
32/05 Čistenie komunikácie Lazaretská ul. vybavené doprava, správa komunikácií komunik. prenajatá BPS, s.r.o.-upozornená na nedostatky, zvýšená kontrola inšp.ver.poriadku O
33/05 Nesúhlas s opätovným sprevádzkovaním trhu na ul. Malý Trh vybavené rôzne daný sľub predstav.MČ o vrátení trhu z Poľnej ul. po skolaud. stavby, bude len 50 % z pôvodn. O
34/05 Sť. rodičov 1.A tr. ZŠ Lazaretská na riaditeľku-zvolanie a obsah ZRPŠ vybavené školstvo nie je v kompetencii zriaďov.ovplyvňovať riad.ZŠ vo veci zvolania ZRPŠ a jeho obsahu N
35/05 Opak.sť.-prevádzka Music club SPOJKA,  ruš. noč. kľudu, Vajanského nábr. vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud rozhod.starostu MČ-prev.doba len do 22.00 h.,požiad.MPSVaR(majiteľ nehn.)o zjedn. nápravy O
36/05 Osvetľov.bytu na Grösslingovej ul. inform.zar. OTP Garancia-Klemensova ul. vybavené stavebná činnosť porušený stav.zákon-zariadenie realiz.bez rozh.stav.úradu - zahájenie správ. konania O
37/05 Nepristavenie veľkokap. kontajnera v avizovanom čase na Radvanskej ul. vybavené rôzne kontajner pristavený v aviz. čase,t.j.od 4.4.-7.4., sťažnosť na nepristavenie v čase od 2.4.-3.4. N
38/05 Stavba rod.domu na hraničnej čiare, od medzi k medzi, Mudroňova 88 vybavené stavebná činnosť postúp.stav.úr., vykon. ŠSD, prizvaná Slov.stav.inšpekcia,sťaž.má možn.písomne žiadať zistenia O
39/05 Žiadosť o prešetrenie sťažn. č.29/2005 z dôvodu nezastavenia stav.prác nevybavenéstavebná činnosť stav.úrad požiadaný o vyprac. stanoviska, kt. malo byť zapracované do zápisnice z prešetrenia

40/05
Neriešenie probl.s techn.stavom podiel.náj.domu, zachovávať poradie dôležitosti 
opráv, Hviezdoslavovo nám. 11

vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov
v podiel.dome nie je tvor. fond opráv-činnosť zabezp.z nájomn.,spoluvl.v exek.,podiel v r.2003 
predaný exek.-ešte neschv.súdom, opravy po dohode spoluvl.tzn., keď bude  nový spoluvl. 

N

41/05 Produkcia živej hudby z prev. Sport Pub Machnáč, Nábr.L.Svobodu 42 odstúpené prevádzka rešt.zar, nočný kľud odst.Reg.úr.ver.zdr.,kt.sťažovat.ozn., že hluk už nepozoruje, medzitým sa už odsťahovala N
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42/05 Sťažn.na obsluhu prev. Krušovická izba na Bielej ul.-prosba o zverejn.v tlači vybavené rôzne skúsenosť zákazníčky zverejnená v Prešporských novinách č. 8/2005 N
43/05 Nereag. na oznámenie-reliz. stavby v rozpore so stav.povol.,Tajovského 33 vybavené stavebná činnosť vykonaný ŠSD, začaté spávne konanie, odpoveď omylom zaslaná na nesprávnu adresu O
44/04 Počínanie prac.bezp.služby v čase podujatia na Primaciálnom nám. vybavené rôzne podujatie organizované Magistrátom hl. mesta, MČ nedávala súhlas na zaujatie ver. priestr. N
45/05 Absencia odp. košov na psie výkaly, nepravid. vyprázdň.odp. nádob, Palisády vybavené rôzne komunik.v spr. Magistr.hl.mesta-zabezp. aj vyprázdň.košov, psie nád.inštal.v hist.časti MČ O
46/05 Opr. chodníka na Žižkovej ul.-v čase rekonštr. Nábr.L.Svobodu bude nebezp.vybavené doprava, správa komunikácií podľa katastra-spevn.krajnica, úsek bol spevn.betón.vysprávkou, vyprac.projekt.dok.-možné nahl. O
47/05 Rušenie nočného kľudu obyvateľov brechajúcim psom, Na hrebienku 13 vybavené rôzne pes neregistr.,odd.spr. činn. vyzve majiteľa na konanie vo veci registr.a o rušení noč.kľudu O

48/05
Odcudzenie plynomeru, odstav. elektr.en.,vykonáv.stav.prác na budove Nám. 1. 
mája č. 7 spol. VMC International, s.r.o.bez zverejn.oznamu

vybavené stavebná činnosť MČ nemá kompetencie konať vo veci odcudzenia plynomeru a odstav. el. energie, priestory sú vo 
vlastn.VMC International, stav. práce prebiehajú na zákl. právopl. rozhodn. stav.úradu

N

49/05 Spochybnenie stav.povolenia na výstavbu obyt.a rod. domu, Sklenárska ul. vybavené stavebná činnosť vydané právopl.stav. povol., územné rozhodn.preskúmané a potvrdené KSÚ, MVaRR SR N
50/05 Nekontrolovaný chov mačiek  - nečistota, zápach,  Medená 24 odstúpené domový poriadok,medziľ.vzť. odstúpené na Obv.úrad BA I na priame vybav.-zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch N
51/05 Stav.činnosť-Sklenárska ul.-znemožn príst., pošk. záhr.chatky stav.odpadom vybavené stavebná činnosť investor ANNO, s.r.o.upozorn. stav.úradom so súčasným odst. sťažn.na priame a urýchl. vybav. O
52/05 Prev.Caffe MILLENIUM-užívanie terasy bez popl., ruš.noč.kľud., Nám SNP vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud zvláštne užív.komunik. II. tr.na Nám SNP povoľ. primátor, odporuč.obrátiť sa na Magistr.hl.mesta N
53/05 Nevh. správanie suseda - Mýtna 40-ruš.noč.kľudu búchaním,cigararet.dym odstúpené domový poriadok,medziľ.vzť. odstúpené na Obv.úrad BA I na priame vybavenie N
54/05 Opak.sťažnosť (48/05)-demolačné práce bez stav. povol.,Nám. 1.mája 7 vybavené stavebná činnosť všetky priestory vo vlastn.VMC International., stav. práce na základe právoplatn. stav. povol. N
55/05 Prenáj.pozem.vlast.nehn.na Palárikovej 14 a nie obyvat.nehn.Palárikovej 12 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov pozemok je samostatná parcela v správe MČ, je jej výhradné právo komu prenajme pozemok N
56/05 Prekopávanie lopty z ihriska na ZŠ Mudroňova do susuedného pozemku vybavené školstvo vybudovanie mini futbalového ihriska s umelou trávou bližšie k budove školy O
57/05 Opak.sť.(69/04) na dlhoroč.nemožnosť odkúp.bytov do os.vl.,Nedbalova 10 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov nebol vynesený právopl. rozsudok vo veci reštitučného sporu N
58/05 Stavby obytn. a rod. domu, Sklenárska ul., nesúlad s úz. plánom Machnáč vybavené stavebná činnosť odst. stav.úradu, vydané úz. rozh., preskúmané KSÚ, kt. rozhodn.potvrdil a odvolania zamietol N
59/05 Rozkopávka Hrebendovej ul., trvá vyše pol roka, vytvorený hlboký výmol vybavené doprava, správa komunikácií v areáli povolená výstavba RD, možné ďalšie rozkop.,oprava bude zabezpeč.ku dňu kolaud.RD O
60/05 Prevádzka PEOPLES-rušenie noč.kľudu v rámci ext.sedenia, Hviezdosl.nám. nevybavenéprevádzka rešt.zar, nočný kľud post.odd.spr.čin.,služ.zázn.-stret.MsPa čl.doz.rady domu,kt.názor v rozp.so sťaž.,chýba odpoveď 

61/05
Rekonštr.obj. SORAVIA OFFICE, Štúrova 4-sťažn.spoluvl.sused.obj.na 
Medenej 35-neprizvanie na stav. konanie, búracie práce odstreľovaním

vybavené stavebná činnosť odstúpené na priame vybav. stav. úradu, oznámenie o stav. konaní pre veľký počet účastn. doruč. 
verejnou vyhláškou, odstrel v rozpore so stav.povolením, st.úrad práce zastavil 

O

62/05 ANONYM-Pizzéria, Zámocká ul.-ruš.noč.kľudu, exter.sed.bez povol. MČ vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud postúp.na oddelenie správnych činností, odpoveď pri opak.sťažnosti č. 67/05 O
63/05 Správanie obyv.bytu - Vajanského 15/c-poškodz.domu,ruš.pokojn.bývania odstúpené domový poriadok,medziľ.vzť. odstúpené na Obv.úrad BA I na priame vybav.-zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch N
64/05 Pochybnosti vo vyúčtovaní za teplo správcom domu vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov pripomienky je potrebné adresovať správcovi domu N
65/05 Údržba zelene medzi domami Nábr. L. Svobodu 18-20 - dlhodobo nekosené vybavené životné prostredie vlastníkom pozemku je Hl. mesto SR, nezverený MČ, je potrebné sa obrátiť sa na Hl.mesto N
66/05 Pizzeria ANGELO,Zámocká 3 -ruš.noč.kľudu, čistenie potrubia kys.sírovou na vedomieprevádzka rešt.zar, nočný kľud adresované Reg. úradu verejného zdravotníctva, MČ poslané len na vedomie
67/05 Op.sť.(62/05)-Pizzeria ANGELO,Zámocká 3 -ruš.noč.kľ, poruš. prev. doby vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud post.na odd.spr.činn, kontrola, konanie ohľadne poruš.VZN č.1/2005, monitor.dodrž.prev.doby O
68/05 Parkovanie v okolí Polikliniky Mýtna - ul.Anenská, Benediktiho, Mýtna vybavené doprava, správa komunikácií parkov.miesta prid.so súhl.oper.kom.odd.dopr.Magistr.hl.mesta, kontrol.nezist. poruš.pr.noriem N
69/05 Nepravdivé a zavádz.tvrdenia prac.odd.spr.činn.v zápise o odroč. spr.konania vybavené pracovníci Miestneho úradu k prerušeniu konania došlo na základe súhlasu oboch strán N
70/05 Nevyprázdňovanie odpadkových košov na ul. Čapkovej a Urbánkovej ul. vybavené rôzne odstúpené VEPOS-u, prijaté opatrenia, smetné nádoby vyprázdnené, nedostatky oznámiť O
71/05 Postup MiÚ pri odpredaji spoločného dvora vlastn.bytov, Paulínyho 1 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov vo dvore 4 garáže, vyprac.geom.plán na odčlen. pozemku pod nimi, nie sú majetk.vysporiadané O
72/05 Vysoká spotr.el.en.za spol.priest.-Obchodná 23-postup H-probytu pri prešetr. vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov vykonaná obhl.-čierny odber nezist., elektromer voľne príst., možnosť kontr.spotreby aj obyvat. N
73/05 Rekl.transparent rešt.GREMIUM umiest. medzi domami  na Gorkého 6 a 11 vybavené stavebná činnosť o povol. na umiestn.transparentu nebola MČ požiadaná, vlastník rešt. bude vyzvaný stav.úrad. O
74/05 Poškod.bytu na Mickiewiczovej 3 rekonšt.domu na Mick.1 a Radlinského 2 vybavené stavebná činnosť sťažnosti je potrebné smerovať na vlasníka domu, v kt. má sťažovateľ prenajatý byt N
75/05 Postup stav.úradu pri poskyt.stav.pov. -nadstavba objektu Blumentálska 16 vybavené stavebná činnosť predĺženie lehoty stavby v súlade so stav.zákonom, nie je rozpor medzi zmluv.o nadst.a proj.dok. N

76/05
ANONYM-upozornenie na špinu pri ceste ul.Nad Lomom smerom na Bukovú 
ul. spôsobenú bezdomovcami

vybavené rôzne
v Prešp.novinách  zverejnená žiadosť,aby vlastníci pozemkov zabezp. ich očist.a zamedzili vstup 
bezdomovcom, MsP požiadaná o monitorovanie stavu týchto pozemkov

O

77/05 Rozš.komunik.Nábr.arm.gen.L.Svobodu-zabezpeč. doprav.bezpeč.chodcov vybavené stavebná činnosť stav.pov.vydával Magistr.hl.mesta, odstrán.možného nebezp.chodcov v komp.stavebníka-Magist. N

78/05
Šírenie vlhkosti z domu na Beskydskej 10 (správca nehnuteľnosti  firma 
KARMAZ) do  2 bytov v dome na Čajakovej 1

vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov
úsek spr. nehnut majetku vyzval fy Karmaz, predložiť v termíne info o príčinách  a odstránení 
vlhkosti, pričom úsek zabezpečí dohľad nad vyriešením

O

79/05 Znečisť.ver.priestranstva pred SND a pri pamätn. Sov. armáde výkalmi psov vybavené rôzne zabezpeč.denné čistenie fy INEXSYS, dodrž.VZN 1/2003 o podm.držania psov kontroluje MsP O
80/05 Umiestnenie podnik.prev.(tlačiareň) v priest. skolaud.ako byt, Frant.nám.7 vybavené stavebná činnosť vykonaná neohl.kontr., klim. jednotky bez povol. prevádzky, vypísaný ŠSD, prizvaný OÚ BAI O
81/05 Poškod.bytu na Klariskej 8 z dôvodu prestavby podkrovia, podnet na ŠSD vybavené stavebná činnosť stav.pov.vydané so súhl.ost.vlastn.,stav.úrad nemá oprávn.riešiť majetk.ujmy v súvisl. s prestav. N
82/05 Stav. úpravy bez povol.-prev.rýchl.občerst.fy SEHATEX v N, Karadžičová 57 vybavené stavebná činnosť ŠSD-úprava priest.bez stav.povol.-výzva k predlož.dokl.,že dod.pov.st.nie je v rozp.s ver.záujmom O
83/05 Sťažn.učiteľky ZŠ Lazaretská na jednanie riaditeľky voči jej osobe z 23.6.05 vybavené školstvo k 30.6.ukonč.prac.pomer sťažovateľky-dohoda, že celá predch.korešp.sa považuje za vyb.a skonč. N

Ev.č. Predmet Stav Problematika Spôsob vybavenia Opods.*
84/05 Žiadosť o stav. povol. na RD na Karabinského ul.-neoprávn.žiadanie dokl. vybavené stavebná činnosť šetrením nebol zistený nesúlad v konaní stav. úradu v súvislosti s vydaním úz.rozh.a stav.povol. N
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85/05 Vystup. prac.odd.spr.čin.pri vedení priest.kon.-nesúhl.s účasť.inej os.na kon. vybavené pracovníci Miestneho úradu účast.konania má byť len konateľ (z.č.372/1990 Zb.), zastupov. inou os. len na zákl.over.splnom. N
86/05 Vykonávanie stav.prác v byte na ul.29.augusta 18 - bez stav. povolenia nevybavenéstavebná činnosť postúpené na priame vybav. stav. úradu, chýba informácia o vybavení
87/05 Sť.obyv.na hlučné správanie susedov v byt.dome na Hviezdoslav.nám.16 odstúpené domový poriadok,medziľ.vzť. odstúpené na Obv.úrad BA I na priame vybav.-zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch N
88/05 Nedodrž.prev.doby a hluk(klimat.)-PJ CLUB RESTAURANT,Lazaretská 21 vybavenéprevádzka rešt.zar, nočný kľud majiteľ.PJ-blok. pokuta, kontr.zistené, že nie je inštal.klimat.,v prípade hluku-obrátiť sa na RÚVZ O
89/05 Nepovol.búracie práce-oporný múr na účel. komunik., Drotárska cesta nevybavenéstavebná činnosť odstúpené stav.úradu na priame konanie, chýba informácia o vybavení
90/05 Námietka voči času a spôsobu prestavby domu na Panskej 6 vybavené stavebná činnosť stav.pov.vydané,v súč.právnom poriadku neexistuje zákaz výkonu práce v dňoch prac.pokoja N
91/05 Hluk z diskotéky SMIRNOFF na Šafárikovom nám.-obyv. z Dobrovičovej ul vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud odporuč. obrátiť sa s podaním sťažn. na Reg.úrad ver. zdravot.,nie je v komp.MČ riešiť ot.hluku N
92/05 Hluk z diskotéky SMIRNOFF na Šafárikovom nám.-obyv.z Tobruckej vybavenéprevádzka rešt.zar, nočný kľud odporuč. obrátiť sa s podaním sťažn. na Reg.úrad ver. zdravot.,nie je v komp.MČ riešiť ot.hluku N
93/05 Hluk z diskotéky SMIRNOFF na Šafárikovom nám.-obyv. z Dobrovičovej ul vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud odporuč. obrátiť sa s podaním sťažn. na Reg.úrad ver. zdravot.,nie je v komp.MČ riešiť ot.hluku N
94/05 Hluk z diskotéky SMIRNOFF na Šafárikovom nám.-obyv. z Dobrovičovej ul vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud odporuč. obrátiť sa s podaním sťažn. na Reg.úrad ver. zdravot.,nie je v komp.MČ riešiť ot.hluku N
95/05 Rušná výstavba polyfunkčného domu na Dunajskej ul. v dňoch prac. pokoja vybavené stavebná činnosť stav.pov.vydané,v legisl.nie je zákaz výk. práce v dňoch prac.pokoja, mer.hluku-Reg.úr.ver.zdr. N
96/05 Op.sť.č.2/05-PJ PICADILLO-nedodrž.prev.čas, ruš.noč.kľ.,nepov.ext.sed. vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud  upravená prev.doba do 22.00 h.,ext.sedenie MČ nepovoľovala-nemá zver.poz., začaté správ.kon. O
97/05 Nemožnosť vybav.audiencie u starostu-ruš.noč.kľ.,obyvateľka z Paulínyho ul. vybavené rôzne zaslané oznámenie s uvedením termínu prijatia u p. starostu O
98/05 Pripom.nájomn.garáže k stav.úpr.domu sused.s garážou na Porubského ul. vybavené stavebná činnosť poz.s garážou v prenájme na zákl. zmluvy s VEPOSOM-nie je možné byť účastn. stav. konania N
99/05 Nepovolené stav.práce pri prestavbe bytu na Obchodnej 24 vybavené stavebná činnosť vykonaný ŠSD, stavba realizovaná bez stav. povolenia, zaslaná výzva k zastaveniu stav.prác O
100/05Búranie a stav.práce v byte na Jelenej 1 - hluk, stav. povolenie vybavené stavebná činnosť drobné stav. úpravy ohlásené a evidované stav.úradom, po ich skončení vykonaný ŠSD N
101/05Arogantné a nevhodné správanie mestského policajta odstúpené rôzne odstúpené Meststkej polícii hl. mesta SR na priame prešetrenie N
102/05Prevádzka klimatitačnej jednotky v NP v dome, Vysoká 28 odstúpené stavebná činnosť odstúp.Reg.úradu ver.zdrav. na priame vyb.-posúdenie užívania klim.zar.je v jeho kompetencii N
103/05Nekonanie stav.úr.-nereag.na žiadosť o vykon. ŠSD-stav.činn.,Tvarožkova 5 vybavené stavebná činnosť ŠSD-stav.činnosť bez stav.povol.,výzva na zastavenie, zaháj.konanie o priest.v súl.so stav.zák. O
104/05Podozr. z naruš.statiky stav.úprav.admin.pr.v dome na Vajanského nábr.17/b vybavené stavebná činnosť stav.úpr.ohlásené, podozr. z naruš.statiky nie je doložené znal.posudkom znalca z odb.statiky N

105/05
Sť.na pracovníčku na ref. život.prostr.ohľadne nespr.info.o vlastn. parciel pred 
FCHTP STU, Kollárove nám.- nepokosená burina na pozemku

odstúpené rôzne
pozemky nie sú majetkoprávne vysoriad.-nemajú LV, na zákl. evidenčn. listu je ich správcom a 
držiteľom Hl. mesto SR,oddelenie cestn. hosp.- má uvedené pozemky v priamej starostl.

N

106/05Zničenie zelene pri dome stav. firmou TRADE STAV, Blumentálska 16 vybavené životné prostredie pozem.vo vl. Hl. mesta SR nezverený MČ, MČ nemá kompetenciu v danej veci konať N
107/05Nekon. prac.MiÚ vo veci žiadosti vyprat. časti domovej nehn. Nedbalova 14 vybavené pracovníci Miestneho úradu sťažov.-vlastník domu, náj.vzťahy v predm. priest. sú už  ukončené, riešiť v obč.-pávn.konaní N
108/05Nepln. povinn.správcu domu-nereagov.na upoz.na nedost., Železničiarska 10 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov nehnut. sa nachádza v celosti vo vl. fyzických osôb (časť majetkom správcu), MČ nekompet. N
109/05Hluk, ruš.noč.kľudu a úprava prev.času -PJ Plzenský dvor, Cintorínska 26 vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud meranie hluku-Reg.úr.ver.zdr.,po dolož.protol.z mer.hluku bude MČ konať v súl.s VZNč.1/2005 N
110/05Premávka cez podch., znepríst.dvora pre vjazd áut fy TECTON, Záhrebská 4 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov TECTON uzatv. náj.zml.na pozemok, vec.brem.-zabezp.práva ver.prechodu, nemožné obmedziť O
111/05Splnenie ohlasovacej povinnosti rekonštrukcie bytu, Svetlá 3 vybavené stavebná činnosť stavebné úpravy ohlásené a odsúhlasené stavebným úradom MČ N
112/05Nečinn.stav.úr.MČ-upoz.na poruš.stav.zák.-oplotenie pozem.-Havlíčkova ul. nevybavenéstavebná činnosť postúpené stav. úradu na priame vybavenie, chýba informácia o vybavení
113/05Zničenie zelene a drevín pred objektom na Blumentálskej 16 vybavené stavebná činnosť pozemok, kde došlo k znič.zelene je vo vl. Hl.mesta SR, MČ nie je zverený-nemá komp. konať N
114/05Chátrajúci dom a priľahlý dvor v správe R.B.I., Špitálska 31 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov R.B.I.-asanácia domu, uprat.dvora musia zabezp.obyv., kt.ho užívajú bez súhl.správcu,aj Špit.33 O
115/05Nedodrž.podm.stav.povol.dodávateľom nadstavby obj. Blumentálska 16 vybavené stavebná činnosť ŠSD-dod.vyzv.k zabezp.obj.ektu,aby nedoch. k zatekaniu do bytov, škody uplatn.v obč.práv.kon. O
116/05Nedodržanie 30 dňovej lehoty pri odpovedi na žiadosť zaslanú na stav.úrad vybavené pracovníci Miestneho úradu nie je v právn.poriadku stan.30 dňová lehota na vyb.žiadosti, telef.kont.pracovn.a dohodnúť rieš. N
117/05Spôsob realiz.a hluk pri st.čin.-nadst. byt.domu-obj.spevn.plocha,Mýtna 7 odstúpené stavebná činnosť odst.Reg.úr.ver.zdrav.-MČ nemá zákonné, či prenes.komp.merať, či objektiviz.hladinu hluku N
118/05Odstránenie kovovej brány-čier. stavby z pozemku v spr. MČ, Tvarožkova vybavené stavebná činnosť brána postavená s vedomím MČ a vlastn.priľahlých poz., ohlás.stavba-nevyžaduje stav.povol. N
119/05Prevod vlastníctva bytu v nehnuteľnosti Palisády 10 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov prevod vlastn. bytov, NP a poz. schvál.uznes. Mestského zast.hl. mesta č. 815/2005 v 10/2005 O
120/05Zruš.prístup.chodníka k záhrad. Bôrik-Tümmlerov záhon oplot.novej parcely vybavené stavebná činnosť MČ nie je vlastn.parciel, po obdrž. žiadosti o umiestn.komunik.s prísl.PD, bude stav.úr.akcept. N
121/05Rekonštr.NP-Lahôdky nad rámec ohlásenia, zmena úč.využitia Tallerová 2 vybavené stavebná činnosť vykonaný ŠSD-práce nad rámec ohlás.,výzva o dodatočné povol.stavby, zahájené spr.konanie O
122/05Prestavba obj. Štúrova 16-prašné technol.,bez prac.pomôcok a stan.prac.doby vybavené stavebná činnosť vyd. stav.povol.,práca bez prac.pomôc.-inšpekcia práce, stav.úrad nie je oprávn.nariadiť prac.dobu N
123/05Ohroz. zákazn.Bambus.záhr.v exter.sedení stav.mech.pri rekonštr.Hlavn.nám. vybavené rôzne exter.sedenie povol., vl.pozemku-Hl.mesto SR-uskut.rekonštr.,MČ neparticipuje na rekonštr. N
124/05Postup MČ-nevyvesenie vodoprávneho povolenia OÚŽP na úr.tabuli vybavené pracovníci Miestneho úradu OÚŽP zaslal MČ sv.rozh.bez požiadavky na vyvesenie, Rozh.vyves.na úr.tabuli Magistr.hl.mesta N
125/05Nedodr.prav.prev.PJ OHOHOO,Laurinská 19, hlasitá hudba cez deň aj noc vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud vykonávané kontr.odd.spr.čin.v spolupr.s MsP,objektiviz.preukáz.hlučn.-meranie Reg.úr.ver.zdr. O
126/05Nevyhovenie opak.žiadosti o kúpu pozemku o vým.65 m2, Ostravská ul. vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov pozem.zver. do spr.MČ, rozhodn.o predaji je vo výluč.komp.MČ bez zák.práva odvol.zo str.žiad. N
127/05Šírenie zápachu z bytu na prízemí domu na Tabakovej 6 vybavené domový poriadok,medziľ.vzť. obyvat. bytu je jeho vlastn.,odporúč. obrátiť sa na Reg.úrad ver.zdrav., podanie žaloby na vl.bytu N
128/05Neobdrž. šeku na úhradu dane z nehnut.do14.9.2005,daň.prizn.podané včas vybavené rôzne lehota na vyrubenie dane bola v roku 2005 stanovená zákonom do 30.9. N

Ev.č. Predmet Stav Problematika Spôsob vybavenia Opods.*
129/05Prebudovanie chodn. na Slovanskej ul.pri šk.ihrisku Vazovova na parkovisko vybavené doprava, správa komunikácií PD a realiz.-NBS, dopr.znač-odd. dopravy Magistr.hl.mesta,MiÚ zabezp.zmenu PD a realiz. O
130/05Opak.sť.č.32/05- zabezpeč.pravidelného čistenia komunikácie Lazaretská ul. odstúpené doprava, správa komunikácií odst.BPS na priame vyb.,zabezp.čist.na prenaj.park.miest.,nezodp.za znečist.vozovky a chodn. N
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131/05Neprevzatie dov.lístkov a spr.listu prac.podateľne MiÚ od prac.ZŠ Lazaretská vybavené pracovníci Miestneho úradu prac.ZŠ neinf.,že okrem dov.lístkov na podpis má aj spr.list, preto bola odoslaná na odd.školstva N
132/05Postup ved.odd.školstva-vybav.žiadosti o dovolenku riaditeľky ZŠ Lazaretská vybavené pracovníci Miestneho úradu postup ved.oddelenia školstva bol v súlade s kompetenciami a povinnosťami ved.odelenia N
133/05Rodič žiaka 4.tr.ZŠ Lazaretská-rušenie ZŠ, presun žiakov na iné ZŠ v MČ vybavené školstvo odst.na priame vybav.odd.škol.-pokles žiakov od zač.šk.roka, riaditeľ-zodp.za odb.a pedag.úroveň O
134/05Poruš. poriadku a ruš.noč.kľudu rešt.zar.U zeleného stromu, Grösslingova vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud vykon.kontr.odd.spr.čin., pri objektiviz.preukáz.hlučn.-meranie Reg.úr.ver.zdr-opatr.v súl.s VZN N
135/05Výstavba novostavby v rozpore so stavebným konaním, Hummelova ul. nevybavenéstavebná činnosť postúpené stav. úradu  na priame vybavenie, chýba informácia o vybavení
136/05Výstavba osobného výťahu v rozpore s PD, Grösslingova 71 vybavené stavebná činnosť prešetrené na tvári miesta, stav.úrad požiad.o vykon. ŠSD a prever. realiz.stavu so st.povol.a PD O
137/05Opak.sť.(10/05)-neoprávnené prevádzkovanie lahôdok, Štefánikova 24 vybavené stavebná činnosť post.stav.úradu, kt.to kvalifikuje v súlade so stav.zák.ako správny delikt-opak. ukladanie pokuty O
138/05Súčasná cestná situácia a náprava cestnej regulácie, Havlíčkova ul. nevybavenédoprava, správa komunikácií prilož.vypracovaná odpoveď, nepodpísaná, bez dokladu o expedovaní
139/05Zneuž. vyhrad.park.miest aj v iné ako v urč.hod.pre PJ GREMIUM,Gorkého 11vybavené doprava, správa komunikácií oprávnenosť parkovania kontr.BPS a Mest.polícia, na nedost.je potrebné upoz.ich pracovníkov N
140/05Opak.sť.č.125/05 -hluk, ruš.noč.kľudu-PJ OHOHOO, Laurinská 19 nevybavenéprevádzka rešt.zar, nočný kľud post.na priame vyb.odd.spr.činn.,pril.úr.zázn.hliadky PZ zo zásahu v PJ, chýba odpoveď
141/05Stavba parkov.PJ CARIBICS na pozem.Rím.-kat.far.úr.bez jeho ved.a st.pov. nevybavenéstavebná činnosť postúpenéstav. úradu na priame vybavenie, chýba informácia o vybavení
142/05Zabezpečenie dopr.značenia zakazujúceho státie na Údolnej ulici vybavené doprava, správa komunikácií dopr.znač.schvál. v operat.komisii odd.dopravy Magistr.hl.mesta, VEPOS pož.listom o jeho realiz. O
143/05Búranie dlažby na ext.terase,Búdkova ul-hluk aj v dňoch pr.pokoja,pošk.plot vybavené stavebná činnosť v súč.legisl. neexistuje zákaz výkonu práce v dňoch prac.pokoja, náhr.škody-občian.-pr.konanie N
144/05Retardér naVlčkovej ul-nezodp. normám, nemá plyn.nájazd a reflex.označ. vybavené doprava, správa komunikácií v správe VEPOS-u, zabezpečené uvedenie retardéra do súladu s PD dodávateľskou spol. O
145/05Opak. problémy s dodávkou tepla a tepl.vody v nájomnom byte,Obchodná 27 na vedomiespr.a údržba domov, náj.bytov oznáme.odst. na ús.spr.NM spolu s listom správcu-H-PROBYT,s.r.o.na Terming.-zabezp.teplo
146/05Nadmerná hlučnosť a rušenie noč.kľudu-PJ BARBADON, Obchodná 31 vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud odst.na od.spr.čin.,OÚ BA I,Reg.úr.ver.zdr.,vykon. kontr.-nedodrž. prev.čas, blok.pokuta,spr.kon. O
147/05Nadmerná hlučnosť zo stav. činnosti na objekte Hviezdoslavovo nám. 15 odstúpené stavebná činnosť odst.Reg.úr.ver.zdrav.-MČ nemá zákonné, či prenes.komp.merať, či objektiviz.hladinu hluku N
148/05Znečist.okien obyv.bytov umel. snehom-Laurinská10-natáčanie telev.spotu vybavené rôzne natáčanie bolo povolené rozh.starostu MČ, náhradu nákladov uplatňovať u filmovej spoločn. N
149/05Opak.sť.12/05-PJ PORTUS, Paulínyho ul., ruš. noč. kľ. z prev. a v jej okolí vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud vykon. kontr. MsP-blokové pokuty, kontaktovaná majiteľka PJ-prísľub, že príjme účinné opatr. O
150/05Nekonanie,resp.nespr.konanie MČ vo veci poval.priest.domu,Björnsonova 6 vybavené stavebná činnosť kon. na okr.súde o neplatn.zml.o výst.bytu, MČ nie je vlastn.st.priest.,môže konať až po rozh.súdu N
151/05Znečistenie lokality Slávičie údolie-neodstr.pokosená tráva, odpadky vybavené doprava, správa komunikácií vykonaná obhl.lokality,vyhot.fotodokument.,nebolo zaznam.znečistenie v rozsahu uvádz.v sťažn. N
152/05Rekonštrukcie bytu bez stavebného povolenia, Lužická 6 vybavené stavebná činnosť vykonaný ŠSD, vykonané stav.práce (udržiavacie),kt. nepodliehajú ani ohláseniu na stav.úrad N
153/05Prenajatie NP, osadenie tabule SEXSHOP a premaľovanie fasády, Ľadová 1 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytovnáj.zasiahol do vl.práv spoluvl.spol.častí domu bez ich súhl.-namietať u vlast.NP,al. na Okr.súde N
154/05PJ POHODKAFE, Klariská 12,nedodr.prev.h.,ruš.noč.kľ.,zruš.predĺž.prev.h. nevybavenéprevádzka rešt.zar, nočný kľud odst.na priame konanie od.spr.čin., obyv.a prevádzkovateľ pozvaní na konanie-chýba výsledok
155/05Op.sť.96/05-nedodrž. rozh.o úprave prev.doby PJ PICADILLO,Palackého ul. nevybavenéprevádzka rešt.zar, nočný kľud odst. na priame konanie odd.spr.činn., chýba informácia o vybavení
156/05Konanie správcu domu(H-PROBYT), Grösslingová 57-poradie opráv domu vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov podiel.dom bez NP, nájomn.pokrýva len najnutn.výd., poradie opráv je na rozhodn.spoluvl. O
157/05Nekonanie stav.úradu vo veci nepovol.stavby oplotenia, Búdkova cesta 15 vybavené stavebná činnosť vydané rozhodnutie o dodatočnom povolení stav.úprav, zahájené priest.konanie v súl.so stav.z. O

158/05
ANONYM-ZŠ Jesenského-zlé org.zabezp.vých.-vzdel.procesu, priestor. obmedz.-
prenáj., poskyt.telocv.cez vyuč.na reklamu, probl.s hygien. (vši)

vybavené školstvo
rieš.od.škol., pís.vyjadr.riadit.-priest.obmedz.spôsob.rekonštr.strechy (zatekanie)-ukončená, 
prenáj.telocvične realiz.v sobotu, vykonaná hyg.kontrola bez záznam.,vš.zmluvy sú riadne uzatv.

N

159/05
ANONYM-činnosť riaditeľky ZŠ Škarniclova-branie úplatkov, pitie zamestn.na 
pracov., zamestnávanie rodiny riaditeľky, správanie školníka

vybavené školstvo
obsah anonymu prešetrovaný odd.školstva, písomné vyjadrenie riaditeľky školy k jednotl. námietkám, 
neboli potvrdené závažné obvinenia

N

160/05Priebeh úst.kon.spoj.s miestn.zisť.-začatie stav.konania-rekonštr., Medená 5 vybavené stavebná činnosť nebolo zistené poruš. prísl. zákonov zo str.stav.úradu, na opak.miestn.zisťovania niet dôvodov N

161/05
Neumožnený vstup na Nedbalovu ul. v čase, kedy bolo vydané rozh. na zvláštne 
užív. komunik.-žiadosť o vrátenie poplatku

nevybavené rôzne postúpené na priame vybavenie odd. správnych činností, chýba informácia o vybavení

162/05Úhrada škôd a vykon.opráv(vodovod,WC,vodomer)v náj.byte, Konventná 12 nevybavenéspr.a údržba domov, náj.bytov postúpené na priame vybavenie úseku správy NM, chýba informácia o vybavení
163/05Rekonštr. budovy "PRAVDA"-hluk, práce aj počas prac. pokoja a v noci vybavené stavebná činnosť právopl.dodat. stav. povolenie, odst. na OÚBA I, Reg.úrad ver. zdrav., MČ nemá komp. konať N
164/05Nečinn.stav.úradu-prešetrenie nepovol.zmeny účelu úžív.nehn.,Ľadová 10 vybavené stavebná činnosť zast.konanie o zmene účelu užív., spis zasl. na OPBAI, potr.dohoda so spoluvl.resp.výrok súdu N

*  Opodstatnenosť sťažností :  O-opodstatnené,  N - neopodstatnené
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