
 
S p r á v a 

o vybavovaní sťažnosti a petícií za rok 2011 
v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
 
 
I. ÚVOD 
 
 Správu predkladám v súlade s § 18d ods. 1 a 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Plánu miestneho kontrolóra na I. polrok 2012, 
ktorý zobralo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„miestne zastupiteľstvo“) na vedomie uznesením č. 115/2011 z 13.12.2011.  
 V roku 2011 došlo k dvom zmenám Organizačného poriadku Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „organizačný poriadok“). 
 Dňa 15.02.2011 schválilo miestne zastupiteľstvo uznesením č. 9/2011 nový 
organizačný poriadok, ktorého účinnosť bola stanovená na 01.03.2011. V tom istom roku dňa 
13.09.2011 miestne zastupiteľstvo uznesením č. 67/2011 schválilo Dodatok č. 1 
k predmetnému organizačnému poriadku s účinnosťou od 01.10.2011.  
 Vzhľadom na uvedené skutočnosti mala riešiť problematiku sťažnosti a petícií 
doručených na miestny úrad do 28.02.2011 Kancelária prednostu (Referát sťažností a petícií) 
a od 01.03.2011 Kancelária starostky (Referát sťažností a petícií). V tom istom roku došlo aj 
k personálnym zmenám, a tak možno konštatovať, že sťažnosti a petície v roku 2011 mali 
riešiť 3 zamestnanci.  
 Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Informáciu o organizácii samosprávy 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „informácia“) k 01.02.2012 na zasadnutí dňa 
14.02.2012 uznesením č. 15/2012. V informácii sú uvedené všetky subjekty, ktoré patria pod 
miestny úrad, ako aj subjekty s právnou subjektivitou. Aj z tohto dôvodu kontrolu 
vybavovania sťažností a petícií riešim v 2 samostatných kapitolách. 
 Sťažnosti sa v r. 2011 mali riešiť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. z 04.12.2009, ktorý 
nadobudol účinnosť 01.02.2010 a Rozhodnutím č. 21/2010 starostu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto zo dňa 29.07.2010 „O postupe pri vybavovaní sťažností“. Účinnosť tohto 
rozhodnutia bola stanovená na 01.08.2010.  
 Problematika petícií nebola ani v r. 2011 upravená na podmienky mestskej časti, a tak 
sa celý proces vybavovania petícií mal riadiť podľa zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v znení neskorších predpisov.  
 
II. SŤAŽNOSTI 
 
II.1. Sťažnosti – Miestny úrad a útvary mestskej časti bez právnej subjektivity začlenené 
pod miestny úrad 
 V roku 2011 bolo na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
evidovaných 105 sťažností. Pre ilustráciu uvádzam počty evidovaných sťažností v 6.,5. a 4. 
volebnom období: 
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6. volebné obdobie: 

Rok Sťažnosti 
2011 105 

 
5. volebné obdobie: 

Rok Sťažnosti 
2010 57 
2009 48 
2008 93 
2007 78 

 
4. volebné obdobie: 

Rok Sťažnosti 
2006 121 
2005 164 
2004 203 
2003 194 

 
V nasledujúcej tabuľke (tabuľka A) sú uvedené počty riešených, čiastočne riešených, resp. 
neriešených sťažností.  
           Tab. A 

Spôsob vybavenia Počet sťažností 
Vyriešené, odpoveď je v spise 20 
Riešené, odpoveď nie je v spise 30 
Podanie má charakter názoru 4 
Postúpené na priame vybavenie 7 
Neriešené 37 
Späťvzatie sťažnosti 3 
Odložená sťažnosť 4 
Spolu 105 
 
Ako z uvedenej tabuľky vyplýva, z celkového počtu 105 evidovaných sťažností bolo 
v priebehu roku 2011 až 37 neriešených, resp. v spisových materiáloch sa nenachádza 
vydokladované riešenie. 
Aj pri riešených sťažnostiach sa vo viacerých spisoch nenachádza odpoveď sťažovateľovi, čo 
neumožňuje vyhodnotiť sťažnosť ako vyriešenú. Z uvedených dôvodov musím konštatovať 
porušenie § 20 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z., podľa ktorého je sťažnosť vybavená odoslaním 
písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. 
Z 20 vyriešených sťažností bolo v 13 prípadoch odpovedané v zákonnej lehote, čím bol v 7 
prípadoch porušený § 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z., podľa ktorého príslušný orgán verejnej 
správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.   
Evidencia sa síce viedla na „jednom mieste“, avšak boli založené dva registratúrne denníky, 
čím sa evidencia sťažností navzájom prekrývala a z tohto pohľadu nebola vedená centrálne, 
čím bol opäť porušený § 10 ods. l zákona č. 9/2010 Z. z., podľa ktorého orgány verejnej 
správy sú povinné viesť centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona oddelene od 
evidencie ostatných písomností.  
Len v jednom prípade sa postupovalo podľa Rozhodnutia č. 21 z 29.7.2010 „O postupe pri 
vybavovaní sťažností“.  V ostatných prípadoch nebol dodržaný čl. II. Evidencia sťažností, 
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ods. 5, v ktorom sa uvádza „Poverený zamestnanec je povinný o vybavovaní každej sťažnosti 
vyplniť zápisnicu o prešetrení sťažnosti, ktorej vzor tvorí prílohu č. 3 tohto rozhodnutia“. 
 
V prílohe č. 1 je stručne popísaná genéza sťažností tak, ako boli evidované a vybavované.  
 
II.2. Sťažnosti – Zariadenia s právnou subjektivitou 
 
Prehľad počtu evidovaných sťažností  v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
v zariadeniach s právnou subjektivitou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:  
            
            
           Tab. B 

Počet sťažností v r. 2011 P. 
č. Zariadenie Celkom Opodstatnené Neopodstatnené 
1. Seniorcentrum 1 0 1 
2. Staromestská knižnica 0 0 0 
3. MŠ Šulekova 1 0 1 
4. MŠ Timravina 0 0 0 
5. ZŠ Dubová 0 0 0 
6. ZŠ s MŠ Grösslingová 0 0 0 
7. ZŠ Hlboká cesta 2 2* 0 
8. ZŠ Jelenia 0 0 0 
9. ZŠ Jesenského 0 0 0 
10. ZŠ Mudroňova 0 0 0 
11. ZŠ s MŠ Palisády 0 0 0 
12. ZŠ Vazovova 0 0 0 
 Celkom 4 2 2 
* čiastočne opodstatnená 
 
Čiastočná opodstatnenosť je uvádzaná tam,  kde v jednej sťažnosti bolo uvádzaných niekoľko 
problematík, z ktorých sa pri vyhodnotení ukázala časť opodstatnená a iná časť ako 
neopodstatnená.  
 
V prílohe č. 2 je stručne popísaná genéza sťažnosti tak ako boli evidované a vybavované.  
 
Ako vidno z nasledujúcej tabuľky (tabuľka C) až na 2 subjekty, majú ostatné subjekty 
vypracovanú smernicu na vybavovanie sťažností, podľa ktorých aj v prípade riešenia 
sťažností postupovali.  
 
          Tab. C 

Smernica na vybavovanie sťažností P. 
č. Zariadenie áno - nie Platnosť od dňa 
 1. Seniorcentrum nie - 

  2. Staromestská knižnica áno r. 2008 
  3. MŠ Šulekova áno 01.06.2010 
  4. MŠ Timravina áno 01.07.2010 
  5. ZŠ Dubová nie - 
  6. ZŠ s MŠ Grösslingová áno 01.07.2010 
  7. ZŠ Hlboká cesta áno 01.03.2010 
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  8. ZŠ Jelenia áno 01.05.2010 
  9. ZŠ Jesenského áno 01.03.2010 
10. ZŠ Mudroňova áno 01.01.2011 
11. ZŠ s MŠ Dr. M. Hodžu áno 01.09.2010 
12. ZŠ Vazovova áno 01.03.2010 
 
II.3. Sťažnosti – Záver 
 Skutočnosti popísané v časti I. mali z môjho pohľadu podstatný vplyv na situáciu 
riešenia sťažností na miestnom úrade. Predovšetkým zmena organizačnej štruktúry, ale najmä 
personálne zmeny sa negatívne podpísali na riešení problematiky v tejto oblasti. Uvedené 
skutočnosti boli popísané v Správe č. 1/2011 a pri prerokovaní  bolo zadané konkrétnemu 
subjektu:  

1. Prijať konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na 
odstránenie príčin ich vzniku a predložiť kontrolnému orgánu ich písomný 
zoznam. 

2. Predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na 
nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku. 

3. V súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. vyvodiť 
dôsledky voči zodpovedným zamestnancom podľa osobitného predpisu (Zákonník 
práce) za porušenie povinností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. 

 
Počet sťažností riešených v zariadeniach s právnou subjektivitou bol v roku 2011 

minimálny. Bola im venovaná primeraná pozornosť. Treba však vypracovať smernice pre 
riešenie sťažností a petícií v tých subjektoch, kde im chýbajú.  
 
III. PETÍCIE 
 
III.1. Petície – Miestny úrad a útvary mestskej časti bez právnej subjektivity začlenené 
pod miestny úrad 
 V roku 2011 boli na miestnom úrade mestskej časti evidované 3 petície. 
Pre ilustráciu uvádzam počty doručených petícií v 6., 5. a 4. volebnom období: 
 
6. volebné obdobie: 

Rok Petície 
2011 3 

 
5. volebné obdobie: 

Rok Petície 
2010 7 
2009 3 
2008 6 
2007 8 

 
4. volebné obdobie: 

Rok Petície 
2006 8 
2005 9 
2004 6 
2003 6 
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Problematiku petícií, ktoré boli evidované na miestnom úrade charakterizuje Príloha č. 3. 
 
Podrobnejší popis a spôsob riešenia petícií: 
 
Petícia č. 1/2011 – za zrušenie prevádzky tzv. Klubu u Klima 

Občania nesúhlasia so zriadením prevádzky – tzv. Klubu U Klima, ktorá sa nachádza 
v nebytových priestoroch na Grösslingovej ulici 52 v Bratislave patriacich mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto a žiadajú jej zrušenie, nakoľko predmetný klub nie je klub, ale 
pohostinské zariadenie najnižšej cenovej kategórie, kde hluk a neporiadok obťažuje nielen 
občanov žijúcich v okolitých bytoch, ale i v širšom okolí. Taktiež im prekáža obchádzanie 
zákonov upravujúcich prevádzku takýchto zariadení, ako aj prevádzková doba denne už od 
7.00 ráno, keď deti idúce do školy vidia tesne vedľa školy používať alkoholické nápoje 
a fajčenie. Takéto správanie sa návštevníkov spomínaného zariadenia nie je pre nich 
prípustné, nakoľko sa v jeho tesnej blízkosti nachádza materská a základná škola. Touto 
petíciou žiadajú o zmenu účelu využitia predmetných priestorov, resp. zrušenie tzv. Klubu 
u Klima. 

V odpovedi na petíciu vedúci odd. obchodu, miestnych daní a verejného poriadku 
uviedol, že monitorovaním Mestskej polície Bratislava nebolo nezistené žiadne porušenie VZN 
č. 2/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. Vyzvaní  obyvatelia k spolupráci v tom zmysle, že pokiaľ zistia 
porušovanie prevádzkovej doby predmetnej prevádzky, budú kontaktovať Mestskú políciu 
Bratislava-Staré Mesto, ktorá môže túto situáciu riešiť v blokovom konaní, resp. na základe 
dokumentácie zo zásahu MsP môže mestská časť začať voči právnickej osobe, ktorá porušila 
VZN mestskej časti správne konanie, v ktorom môže byť právnickej osobe uložená pokuta. Aj 
vďaka súčinnosti s občanmi je mestská časť schopná kontrolovať dodržiavanie právnych 
predpisov na jej území efektívnejšie. 
 
Petícia č. 2/2011 – za zachovanie súčasných priestorov tried a počtu v MŠ Javorinská 9 
v Bratislave 

Podpísaní občania žiadajú starostku mestskej časti, miestne zastupiteľstvo, komisiu 
pre vzdelávanie, mládež a šport a mestskú časť Bratislava – Staré Mesto, aby nedopustili 
rozdelenie existujúcich troch tried na šesť tried formou deliacej priečky v jednotlivých 
triedach a navýšenie počtu žiakov v MŠ Javorinská 9 v Bratislave a poskytli im informáciu 
o riešení daného problému v mestskom periodiku Staromestské noviny. Poukazujú, že týmto 
rozhodnutím sa výrazne zníži kvalita priestorov, v ktorých deti trávia väčšinu času. Tiež 
nebude možné dodržať minimálne plochy triedy stanovené vyhláškou č. 527/2007 Z.z. 
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Rovnako je potrebné brať 
ohľad aj na cestu do škôlky, kde jedinou prístupovou cestou je Javorinská ulica. Problém 
s dynamickou i statickou dopravou sa prenáša na široké okolie zóny Mudroňova a už dnes nie 
je zanedbateľný. Keď sa počet detí znásobí, stane sa Javorinská ulica mimoriadne 
nebezpečnou z pohľadu bezpečnosti detí chodiacich nielen do škôlky, ale aj blízkej Základnej 
školy na Mudroňovej. 

V prílohe odpovedi starostky (Zápisnica o výsledku prešetrenia petície) sú uvádzané 
nasledovné dôvody, pre ktoré nebolo petícii vyhovené: 

- požiadavky zákonných zástupcov detí žijúcich v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na umiestnenie týchto detí do materských škôl prevyšujú kapacitné možnosti týchto 
zariadení. MČ Javorinská 9 má kapacitné možnosti, ktoré aj po predmetných úpravách budú 
spĺňať všetky požadované kritériá a vytvorí sa tak priestor pre prijatie väčšieho množstva detí 
z našej mestskej časti. 
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- súvislosti s informovaním prostredníctvom Staromestských novín uvedené, že orgán 
verejnej správy príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej 
obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením osobe, ktorá petíciu podala. Na základe 
toho je zrejmé, že ten, kto podal petíciu nemá právo na poskytnutie informácie 
prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. 

-v petícii je uvádzaná ničím nepodložená hypotéza o vzniku možných dopravných 
problémov pri statickej a dynamickej doprave v oblasti Mudroňova. K uvedenému tvrdeniu 
nie je predložený žiadny odborný posudok, ktorý by relevantnou formou podporoval 
predmetnú hypotézu, preto k takto formulovanej domnienke nie je možné zaujať kvalifikované 
stanovisko. V prípade vzniku problémov s dopravou, tieto bude riešiť odd. dopravy Miestneho 
úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 
 
 
Petícia č. 3/2011 – proti výstavbe vo vnútrobloku ulíc Záhradnícka – Krížna a zachovaniu 
pôvodného charakteru 

Vo vnútrobloku ulíc Záhradnícka a Krížna naplánovala spoločnosť PARMA EXIM, 
s.r.o., Andrusovova 9/B, Bratislava postaviť novostavbu polyfunkčného objektu v tesnom 
susedstve už jestvujúceho obytného domu. Stavba nového polyfunkčného objektu hrubo 
zasiahne do ich pokojného životného prostredia. Výrazne sa zvýši počet a frekvencia pohybu 
áut, tým aj hluku, prachu a splodín, prudko narastie aj potreba nových parkovacích miest. 
Realizácia takejto stavby výrazne naruší charakter vnútrobloku ulíc Záhradnícka – Krížna, 
zníži kvalitu životného prostredia a kvalitu života občanov tejto lokality. Podpísaní občania na 
základe uvedených skutočností žiadajú, aby Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto ako 
stavebný úrad nevydal stavebné povolenie v plnom rozsahu, ale iba na časť rekonštrukcie 
budovy na parcele č. 10231/5, čiže novej časti stavby, ktorá je naplánovaná na parcele 
10231/9. Zároveň žiadajú Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto ako stavebný úrad, aby teraz 
ani v budúcnosti nevydal stavebné povolenie na výstavbu v uvedenom vnútrobloku ulíc 
Záhradnícka – Krížna. 

V odpovedi na petíciu starostka uvádza, že na základe vyjadrenia stavebného úradu 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto ešte dňa 29.7.2010 vydala rozhodnutie o zamietnutí 
návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie zmeny dokončenej stavby – 
nadstavba a prístavba objektu na Záhradníckej ul. č. 29 v Bratislave. Dôvodom zamietnutia 
bol návrh staby v rozpore s § 6 ods. 2 Vyhl. 532/2000 Z. z.., pretože na novostavbe objektu, na 
hranici pozemku parc. č. 10231/9 KN, t.j. pozemok susediaci s parc. č. 10224/7 KN, je 
navrhovaná fasáda objektu s oknami z obytných miestností, čím by bolo trvalo obmedzené 
užívanie susedného pozemku (parc. č. 10224/7 KN), ktorý nie je vo vlastníctve navrhovateľa 
a ktorý je v zmysle platného územného plánu stavebným pozemkom.  

Taktiež zástupkyňa petičného výboru bola informovaná, že k dnešnému dňu stavebný 
úrad nevydal žiadne iné rozhodnutie týkajúce sa pozemku parc. č. 10231/9 KN. Stavebný úrad 
zároveň ku dňu odoslania odpovedi neevidoval iné, t.j. nové podanie týkajúce sa pozemku 
parc. č. 10231/9 KN.  
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III.2. Petície  – Zariadenia s právnou subjektivitou 
Prehľad petícií v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v zariadeniach s právnou 
subjektivitou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 
           Tab. D 

Počet petícií v r. 2011 P. 
č. Zariadenie Celkom Opodstatnené Neopodstatnené 
1. Seniorcentrum 0 0 0 
2. Staromestská knižnica 0 0 0 
3. MŠ Šulekova 0 0 0 
4. MŠ Timravina 0 0 0 
5. ZŠ Dubová 0 0 0 
6. ZŠ s MŠ Grösslingová 0 0 0 
7. ZŠ Hlboká cesta 0 0 0 
8. ZŠ Jelenia 0 0 0 
9. ZŠ Jesenského 0 0 0 
10. ZŠ Mudroňova 0 0 0 
11. ZŠ s MŠ Palisády 0 0 0 
12. ZŠ Vazovova 0 0 0 
 Celkom 0 0 0 
 
III.3. Petície  – Záver 

Ako z predchádzajúcich údajov vyplýva, v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto boli 
celkovo evidované 3 petície. Všetky boli evidované centrálne v registratúrnom denníku a aj 
riešené.  
 Pri prvej a druhej petície bola dodržaná zákonná lehota odpovede do 30 pracovných 
dní.  
 Pri vybavovaní poslednej petície bola odpoveď zaslaná až 111 dní od doručenia, čím 
bol  porušený § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb., podľa ktorého príslušný orgán verejnej 
správy je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad 
alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok 
vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od 
odstránenia jej nedostatkov osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na zastupovanie 
v styku s orgánom verejnej správy. Ak nemožno vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný orgán 
verejnej správy písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v lehote 
ďalších 30 pracovných dní. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sťažnosti evidované v roku 2011
Miestny úrad

Príloha č. 1

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum 
odoslania 
odpovede

Lokalita Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 
sťažností Oblasť, zameranie

1/11 24.1.2011 14.2.2011 Partizánska 12 Odtiahnutie mot. vozidla z 
Partizánskej ul. 12-chodník

Podanie má charakter vyjadrenia, resp. názoru, nebolo vyhodnotené ako 
sťažnosť, preto bolo vrátené  v stanovenej lehote. VR doprava, správa 

komunikácií

2/11 31.1.2011 Panská 29

Rušenie nočného pokoja 
hudobnou produkciou 
prevádzkou Vinotéky 
NORTON

S konateľkou prevádzky vykonané ústne prerokovanie. Vykonané meranie hluku 
v byte sťažovateľa. Nezistené prekročenie  prípustných hodnôt. Požiadaný 
RÚVZ o opätovné merania. Odpoveď sťažovateľovi v spise nie je doložená.

OP nočný kľud, prevádzka 
zariadení

3/11 2.2.2011 7.2.2011 Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto

Žiadosť o jednorázový 
finančný príspevok - 
požiadavka osobného podania

Podanie má charakter vyjadrenia, resp. názoru, nebolo vyhodnotené ako 
sťažnosť, preto bolo vrátené v stanovenej lehote. VR rôzne

4/11 3.2.2011 22.2.2011 Grösslingova 45 Prieťahy v konaní stavebného 
úradu 

Na základe žiadosti KSÚ celý spis odstúpený SÚ na odborné preskúmanie KSÚ, 
po ktorého rozhodnutí bude SÚ v jeho intenciách vo veci ďalej pokračovať. 
Podanie nebolo považované za sťažnosť, preto v bolo vrátené v stanovenej 
lehote.

VR zamestnanci miestneho 
úradu

5/11 7.2.2011 23.2.2011 Mlynské Nivy 8 Sťažnosť voči postupu 
stavebného úradu

Podľa § 4 ods. 1, písm. c) zák. č. 9/2010 vyhodnotené ako podanie, preto bola 
odstúpená KSÚ na preskúmanie a priame vybavenie. PO zamestnanci miestneho 

úradu

6/11 7.2.2011 Hviezdoslavovo nám. 
Bar 17, Hviezdoslavovo nám. - 
rušenie nočného pokaja živou 
hudbou

Vykonaná kontrola PJ, požiadaná MsP o vykonávanie kontrol zameraných na 
rušenie nočného kľudu. Vykonané meranie hluku na prekročenie prípustných 
hodnôt, nezistené prekročenie. Požiadaný RÚVZ o opätovné merania. Odpoveď 
sťažovateľovi v spise nie je doložená.

nočný kľud, prevádzka 
zariadení

7/11 16.2.2011 Vlčkova 49 Postup stavebného úradu v 
konaní

Sťažnosť vyhodnotená ako podanie, odstúpená KSÚ na preskúmanie a priame 
vybavenie. 21.3.2011 sťažnosť vrátená späť s uvedením dôvodu, že pokiaľ 
podanie označené ako sťažnosť MČ nepovažovala za sťažnosť, mala s uvedením 
dôvodu vrátiť tomu, kto ho podal s odkazom na zákon o správnom konaní a 
zákon o prokuratúre. Medzitým náš SÚ zastavil zlúžené územné a stavebné 
konanie vzhľadom na charakter vznesených pripomienok. Odpoveď 
sťažovateľovi v spise nie je doložená.

zamestnanci miestneho 
úradu

8/11 21.2.2011 Škarniclova ul. Odťah motorového vozidla 
O stanovisko k odťahu mot. vozidla požiadaná MsP Bartislava, v zápisnici z 
prešetrenia sťažnosti uvedené, že sťažnosť je neopodstatnená. Odpoveď 
sťažovateľovi v spise nie je doložená.

NE doprava, správa 
komunikácií

9/11 21.2.2011 Björnsonova ul. Odťah motorového vozidla 
O stanovisko k odťahu mot. vozidla požiadaná MsP Bartislava, v zápisnici z 
prešetrenia sťažnosti uvedené, že sťažnosť je neopodstatnená. Odpoveď 
sťažovateľovi v spise nie je doložená.

NE doprava, správa 
komunikácií

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, PO - postúpená, OD - odložená, VR - vrátená 1



Sťažnosti evidované v roku 2011
Miestny úrad

Príloha č. 1

10/11 9.3.2011 Františkánske nám.7
Rušenie nočného pokoja 
prevádzkou gréckeho klubu 
Greek Cypriat Club

O stanovisko požiadaný vedúci obchodu, miestnych daní a verejného poriadku, 
ktorého stanovisko v spise a ani odpoveď sťažovateľovi nie je doložená.

nočný kľud, prevádzka 
zariadení

11/11 31.3.2011 Židovská - Mikulášska
Neriešenei žiadosti na riešenie 
parkovanie v pešej zóne 
Židovská - Mikulášska

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

12/11 31.3.2011 Kuzmányho ul. Odťah mot. vozidla Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

13/11 4.4.2011 Fraňa Kráľa Odťah mot. vozidla Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

14/11 6.4.2011 Skalná 5 Neprispôsobivá rodina - psy, 
rušenie nočného kľudu

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. rôzne

15/11 6.4.2011 Tobrucká
Postup príslušníka MP pri 
odťahu mot. vozidla, vrátenie 
úhrady cestovného 10 €

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

16/11 8.4.2011 Grösslingova 52
Zmena účelu využitia NP a 
prenájom týchto priestorov na 
pohostinské zariadenie

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

nočný kľud, prevádzka 
reštaurčaných zariadení

17/11 8.4.2011 Stará Vinárska 5 Havarijný stav strechy, na 
ktorom je dlažba 

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. rôzne

18/11 11.4.2011 Panenská 27 Prevádzka klubu na Panenskej 
27

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

nočný kľud, prevádzka 
reštaruračných zariadení

19/11 11.4.2011 Klobučnícka 4
Nesúhlas s vydaním povolenia 
na prevádzkovanie terasy 
Bistra Vanesa

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

nočný kľud, prevádzka 
reštauračných zazariadení

20/11 14.4.2011 Moskovská 19

Nedodržiavanie VZN č. 
11/2008 spoločnosťou Plual 
Invest, s.r.o., stavba PD 
Strážnická

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. stavebná činnosť

21/11 18.4.2011 Tvarožkova 4 Postup stavebného úradu Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

zamestnanci miestneho 
úradu

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, PO - postúpená, OD - odložená, VR - vrátená 2
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22/11 19.4.2011 Podtatranského Vymedzenie parkovacej zóny, 
oblasť č. 3

Z interného listu ved. odd. dopravy vyplýva, že Komisia dopravy neodporúča 
rozširovať oblasť so zavedeným parkovacím režimom, pripravuje sa nový 
parkovací systém, pred jeho zavedením bude diskusia, dotknutí obyvatelia mali 
byť informovaní o výsledku rokovania. V spise sa nenachádza žiadna 
dokumentácia o odoslanej odpovedi.

doprava, správa 
komunikácií

23/11 20.4.2011 Zochova 
Výrub strou v objekte 
Zochova 10-14 a 
neodstránenie tohto stromu

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

životné prostredie, verejný 
poriadok

24/11 20.4.2011 29.9.2011 Bernolákova Odťah motorového vozidla, 
Bernolákova ul. 

V odpovedi uvedené, že vodič nesmie zastaviť a stáť pred vjazdom na cestu z 
miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre 
ktoré je parkovisko vyhradené. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na 
ceste vrátane chodníka na nákl. prevádzkovateľa, ak je na vyhradenom 
parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určená. Príslušník MsP rozhodol o 
odstránení vozidla v súlade so zákonom.

NE doprava, správa 
komunikácií

25/11 21.4.2011 Vazovova 7 Sťažnosť na susedu Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. rôzne

26/11 27.4.2011
Sťažnosť na odpoveď vo veci 
sťažnosti výzvy o navrátenie 
1087,05 € (exekúcia)

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. zamestnanci miestneho 

úradu

27/11 28.4.2011 Blumentálska Odťah motorového vozidla Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

28/11 2.5.2011 Jelíkova
Uvedenie oplotenia detského 
ihriska na Jedlíkovej ul. do 
pôvodného stavu

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

životné prostredie, verejný 
poriadok

29/11 3.5.2011 9.12.2011 Škarniclova ul. Odťah motorového vozidl, a, 
vrátenie 93 €  

V odpovedi starostky uvedené, že poplatok za odťah vozidla bol prijatý zákonne, 
nie je dôvod na jeho vrátenie, sťažovateľ sa svojím konaním dopustil priestupku, 
sankciou za ktorý bolo odstránenie motorového vozidla, ktoré tvorilo prekážku 
cestnej premávky.

NE doprava, správa 
komunikácií

30/11 4.5.2011 Medená 33
Rušenie nočného kľudu a 
lučná hudobná produkcia z 
NP č. 16 na Medenej 33

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

nočný kľud, prevádzka 
reštauračných zazariadení

31/11 9.5.2011 Zriadenie parkovacích miest 
pre držiteľov parkovacej karty

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, PO - postúpená, OD - odložená, VR - vrátená 3
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32/11 16.5.2011 Fraňa Kráľa Prevod vlastníctva bytu - 
Fraňa Kráľa 21

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

Správa majetku, údržba 
domov, vlastnícke vzťahy

33/11 17.5.2011 Zochova Odťah motorového vozidla Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

34/11 20.5.2011 Blumentálska Odťah motorového vozidla Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

35/11 6.6.2011 Zochova Odťah motorového vozidla Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

36/11 23.6.2011 Wilsonova Odťah motorového vozidla Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

37/11 24.6.2011 Partizánska Odťah motorového vozidla Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

38/11 24.6.2011 20.1.2012 Hlboká cesta
Narúšanie nočného kľudu 
Ministerstvom zahraničných 
vecí

Sťažovateľke zaslaný list s ospravedlnením, že vinou pracovníka úradu došlo k 
založeniu tejto sťažnosti s prosbou o zaslanie kópie listu. V spise sú doložené 
urgencie Okresnej prokuratúry o zapožičanie kompletnej dokumentácie.

nočný kľud

39/11 30.6.2011 Gorkého Rušenie nočného kľudu 
prevádzkou  LE MONDE

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

nočný kľud, prevádzka 
reštaurčaných zariadení

40/11 30.6.2011 Björnsonova ul. Oprava komína Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. stavebná činnosť

41/11 15.7.2011 29.9.2011 Pražská Konanie stavebného úradu

Oznámené sťažovateľovi, že 7.9.2011 bol doručený KSÚ kompletný spisový 
materiál ako príslušnému správnemu orgánu na preskúmanie v danej veci. 
Prisľúbené, že po doručení rozhodnutia MČ, budú o veci informovaní. Odpoveď 
v spise nie je doložená.

zamestnanci miestneho 
úradu

42/11 18.7.2011 14.11.2011 Podjavorinskej Odťah motorového vozidla

V liste sťažovateľovi uvedené, že parkovacia karta nebola umiestnená na 
viditeľnom mieste z pohľadu vodiča vľavo z vnútra na spodnej časti čelného skla 
automobilu,. Pri preberaní park. karty bol sťažovateľ informovaný o  umiestnení 
park.karty, rovnako bol poučený, že pri nedodržaní umiestnenia park. karty bude 
vozidlo odtiahnuté.

NE doprava, správa 
komunikácií

43/11 19.7.2011 Štefánikova 23
Nezákonnosť postupov a 
rozhodnutí orgánov územného 
plánovania

V spise sa nenachádza odpoveď na sťažnosť, resp. podnet. zamestnanci miestneho 
úradu

44/11 21.7.2011 Dunajská 20 Nelegálna prístavba na 
Dunajskej ul.

Požiadaný stavebný úrad o vyjadrenie stanoviska.V spise sa nenachádza žiadna 
dokumentácia o odoslanej odpovedi. stavebná činnosť

45/11 21.7.2011 3.8.2011 Pražská 3 Konanie stavebného úradu Sťažnosť postúpená Krajskému stavebnému úradu. PO zamestnanci miestneho 
úradu

46/11 21.7.2011 19.8.2011 Vlčkova 49 Konanie stavebného úradu Vzhľadom na vznesené námietky smerujúce proti svetlotechnickému posúdeniu, 
stavebníci vzali žiadosť o stavebné povolenie späť.

zamestnanci miestneho 
úradu

47/11 29.7.2011 Pražská 5 Konanie stavebného úradu Spis odstúpený Krajskému stavebnému úradu. Informácia sťažovateľke o 
odstúpení sťažnosti v spise nie je doložená. PO zamestnanci miestneho 

úradu

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, PO - postúpená, OD - odložená, VR - vrátená 4
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48/11 9.8.2011 Moskovská ul. Odťah motorového vozidla Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

49/11 10.8.2011 Kúpľná ul. Činnosť správcov Kúpeľná 
6,8,10

Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

Správa majetku, údržba 
domov, vlastnícke vzťahy

50/11 10.8.2011 Údolná 4 Sťažnosť na čiernu stavbu Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. stavebná činnosť

51/11 15.8.2011 14.11.2011 Hlboká cesta Odťah motorového vozidla Podanie malo charakter vyjadrenia, resp. názoru, nebolo vyhodnotené ako 
sťažnosť. 

doprava, správa 
komunikácií

52/11 25.8.2011 Na Hrebienku Odťah motorového vozidla Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. 

doprava, správa 
komunikácií

53/11 2.9.2011 Ul. 29. augusta Sťažnosť na Materskú školu Sťažnosť neriešená. V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia 
sťažnosti a ani o odoslanej odpovedi. školstvo

54/11 8.9.2011 25.1.2012 Záhradnícka 35
Nečinnosť ref. CO, PO a 
BOZP - preventívna 
protipožiarna kontrola

Sťažnosť smerovaná voči správcovi domu z dôvodu neplnenia úlohy ochrany 
pred požiarmi, odporúčané zvolať domovú schôdzu a dohodnúť sa s ostatnými 
vlastníkmi na náprave, príp. výpovedi správcovi.

Správa majetku, údržba 
domov, vlastnícke vzťahy

55/11 5.10.2011 Seniorcentrum Staré 
Mesto

Sťažnosť na riaditeľku 
Seniorcentra Späťvzatie 13.10.2011

56//11 3.10.2011 17.1.2012 Zámočnícka 7 Porušovanie nočného kľudu
Poverený zamestnanec po dohode so ssťažovateľkou zabezpečí certifikované 
meranie hluku. Ak bude preukázané prekročenie prípustných hodnôt opakovanie 
v priebehu 90 dní, MČ zruší určenú osobitnú prevádzkovú dobu prevazkárne.

nočný kľud, prevádzka 
zariadení

57/11 3.10.2011 Justičná ul. Postup pracovníčky CAR 
TOWING V spise sa nenachádza odpoveď na sťažnosť. doprava, správa 

komunikácii

58/11 5.10.2011 27.10.2011 Hviezdoslavovo nám. 
25

Odstránenie stánkov na 
Hviezdoslavovom nám.

V e-maili zaslanom ved. prevádzky  uvedené, že MČ sa dohodla so zástupcami 
predajcov, že od budúcej sezóny budú stánky umiestnené na druhej strane 
námestia, tento rok sa umiestnenie nebude meniť.

nočný kľud, prevádzka 
zariadení

59/11 6.10.2011 4.1.2012 Obchodná 17 Neznesiteľný smrad 
prevádzky Obchodná 17

Sťažnosť odstúpená Úradu verejného zdravotníctva ako vecne príslušnému 
orgánu oprávnenému konať v danej veci. Sťažovateľka o odstúpení sťažnosti 
bola informovaná.

PO nočný kľud, prevádzka 
zariadení

60/11 11.10.2011 Krčmeryho 3 Stavebné úpravy otvoru fasády O stanovisko požiadaný stavebný úrad. V spise sa nenachádza odpoveď na 
sťažnosť.

61/11 13.10.2011 30.12.2012 Vajanského nábr. Manipulovaná podpisová 
akcia Brat. okr. spolok

Podpisovú akciu vykonal Brat. okrášľ. spolok a je plne v ich kompetencii, ktorý 
voči MČ si splnil všetky zákonné povinnosti. MČ BA-SM sa nezapojila do tejto 
akcie.

62/11 17.10.2011 5.12.2011 Dunajská 20 Nekonanie stav. úradu, 
nelegálna prístavba

V predmetnej veci vydané rozhodnutie z 9.11.2011, ktorým SÚ odkazal 
spoluvlastníkov nehnuteľnosti na súd a konanie prerušil do rozhodnutia súdu. 
Sťažovateľka si písomnosť prevzala 5.12.2011.

stavebná činnosť

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, PO - postúpená, OD - odložená, VR - vrátená 5



Sťažnosti evidované v roku 2011
Miestny úrad

Príloha č. 1

63/11 23.8.2011 2.11.2011 Hrebendová ul. 
Nečinnosť stav. úradu a výzva 
na odstránenie protiprávneho 
stavu

Nebolo zistené žiadne porušenie povinností stavebným úradum ani 
zamestnancom povereným výkonom ŠSD, vyplývajúcich zo všeob. záväzných 
právnych predpisov, ktorých by sa dopustili zamestnanci tým, že vo veci 
predmetnej stavby nevykonali ŠSD v lehote do 5 dní od podania podnetu. 
Vypracovaná Zápisnica z prešetr. sťažnost.

NE zamestnanci miestneho 
úradu

64/11 17.10.2011 Tichá 33 Stanovisko k odpovedi na 
odstránenie mot. vozidla

O stanovisko požiadaný ref. právnych služieb a vymáhania pohľadávok. V spise 
sa nenachádza odpoveď na sťažnosť.

doprava, správa 
komunikácií

65/11 18.10.2011 Medená 10 Odťah auta s parkovacou 
kartou

O stanovisko požiadaný veliteľ MsP a ref. právnych služtieb a vymáhania 
pohľadávok. V spise sa nenachádza odpoveď na sťažnosť.

doprava, správa 
komunikácií

66/11 19.10.2011 Dobšinská ul. Odťah - vrátenie zaplatenej 
sumy

O stanovisko požiadané odd. dopravy. V spise sa nenachádza odpoveď na 
sťažnosť. 

doprava, správa 
komunikácií

67/11 19.10.2011 Škarniclova ul.
Odpustenie zaplatených 
nákladov za odstránenie 
vozidla

Odstúpené na právne odd., nie je to sťažnosť podľa § 4 ods. 1 zák. č. 9/2010.V 
spise sa nenachádza odpoveď na list.

doprava, správa 
komunikácií

68/11 24.10.2011 Kozia 17

Chýbajúca odpoveď na 
žiadosti ohľadom predĺženia 
platnosti vyhradeného 
parkovania

Odstúpené na odd. dopravy. V spise sa nenachádza odpoveď na sťažnosť. doprava, správa 
komunikácií

69/11 22.10.2011 14.2.2012 Krížna 4 Preverenie nahlásenia zmeny 
otváracích hodín prevadzkárne

Listom oznámené, že PJ nenahlásila zmenu prevádzkovej doby, preto zástupca 
sujektu bol  vyzvaný o vkonanie nápravy. 

nočný kľud, prevádzka 
zariadení

70/11 20.10.2011 Karpatská 2

Podnet na preverenie 
prekročenia kapacity na 
koncerte skupiny v klube 
MMC a nevydania daňového 
dokladu Mestským úradom 
BA I 

V spise sa nenachádza odpoveď. rôzne

71/11 26.10.2011 SNP 5 Z korešpondencie nie je jasné, 
čoho sa sťažovateľ domáha

Sťažnosť nespĺňa formálne náležitosti, z obsahu nie je jasné, čoho sa sťažovať 
domáha, resp. na koho (čo) sa ssťažuje - odložená v zmysle § 5 ods. 3 a § 5 ods. 
7.

72/11 27.10.2011 Mickiewiczova 6 Činnosť stavebníka 
spôsobujúceho vibrácie a hluk Odstúpené na stavebný úrad. V spise sa nenachádza odpoveď na sťažnosť. stavebná činnosť

73/11 28.10.2011 Mickiewiczova 18
Premenovanie Nám. Ľudovíta 
Štúra - Doplnenie č. 27 z 
13.10.2011

O stanovisko požiadaný hovorca MČ. V spise sa nenachádza odpoveď na 
sťažnosť. rôzne

74/11 28.10.2011 Lehotského 4
Žiadosť o odspustenie 
pohľadávky za odstránenie 
vozidla - ZŤP

Žiadosť odstúpená na právne odd., p. starostka vyhovela žiadosti o odpustenie. V 
spise sa nenachádza odpoveď. 

doprava, správa 
komunikácií

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, PO - postúpená, OD - odložená, VR - vrátená 6



Sťažnosti evidované v roku 2011
Miestny úrad

Príloha č. 1

75/11 27.10.2011 Smolenická 5 Postup referátu miestnych 
daní

Po zaplatení dlžnej sumy vydané Rozhodnutie o zastavení daňového exekučného 
konania.Sťažovateľ stiahol svoju sťažnosť -  pochopil správnosť postupu MČ pri 
vymáhaní nedoplatku.

zamestnanci miestneho 
úradu

76/11 27.10.2011 21.1.2012 J. Jonáša 13, Devínska 
Nová Ves

Pridelenie nájomného bytu - 
porušenie zákona

Listom odd. majetkového a investičného oznámené zo 4.11.2010 , že 
sťažovateľka bola zaradená do celkového zoznamu žiadateľov o byt. V zmysle 
nového VZN však nepĺňa kritéria o zaradenie (trvalé bydlisko v Dev. N. Vsi) a 
taktiež jej žiadosť nebola aktualizovaná.

rôzne

77/11 2.11.2011 3.11.2011 Wilsonova 8 Odtiahnutie mot. vozidla Neplatná parkovacia karta, v prípade, že sťažovateľka bude mať záujem o 
preĺženie, zaslaný formulár "Žiadosti o vdydanie parkovacej karty" s poučením.

doprava, správa 
komunikácií

78/11 2.11.2011 Malá 2 Nečinnosť stavebného úradu Odstúpené stavebnému odd. V spise sa nenachádza ani sťažnosť a ani odpoveď 
sťažovateľovi.

zamestnanci miestneho 
úradu

79/11 7.11.2011 Mudroňova 90 Prieťahy stavebného úradu 
riešiť problémy Odstúpené stavebnému odd. V spise sa nenachádza odpoveď sťažovateľovi. zamestnanci miestneho 

úradu

80/11 7.11.2011 5.1.2012 Bradlianska 11

Stavebný zásah bez uvedomia 
majiteľov susedného domu 
zasahujúci na súkromný 
pozemok

Vykonanie štátneho stavebného dohľadu, stavebníčka vyzvaná k zjednaniu 
nápravu, uvedeniu do pôvodného stavu, voči stavebníčke zahájené priestupkové 
konanie..

stavebná činnosť

81/11 7.11.2011 Komenského Náhradné miesto na 
parkovanie

Parkovacie miesta z Komenského nám. Boli nahradené na Jesenského ul. 
Rokovania s BPS Park a.s. o zvýšení počtu parkovacích miest pre obyvateľov 
Gorkého ul., zatiaľ bez konkrétnych výsledkov. V spise sa nenachádza odpoveď 
sťažovateľovi.

doprava, správa 
komunikácií

82/11 10.11.2011 25.1.2012 Záhradnícka 35
Plnenie povinnosti v oblasti 
požiarnej ochrany, nečinnosť 
ref. CO a PO

Vlastníci bytov a NP v dome uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o vykonaní 
správy. Správca je povinný vykonávať správu samostatne, v mene vlastníkov, na 
ich účet. MČ nemá oprávnenie vstupovať do obchodných vzťahov. O sporoch v 
zmluv. vzťahoch rozhodujú len príslušné súdy SR.

rôzne

83/11 9.11.2011 Mickiewiczova 9
Žiadosť o informáciu, 
sťažnosť na postup 
stavebného úradu

Odstúpené na stavebné odd. V spise sa nenachádza odpoveď sťažovateľovi. zamestnanci miestneho 
úradu

84/11 9.11.2011 Obchodná 37

Hlučnosť a prevádzkové 
hodiny, nekonanie prísl. odd. , 
zmena prevádzky, 
znečisťovanie priestoru hl. 
brány, povolenie vstupu na 
Obchodnú ul.

Sťažnosť na povolenie vstupu vozidiel na Obchodnú ul. odstúpená Hl. mestu SR 
Bratislavy, o zaslanie stanovísk k ostatným bodom sťažnosti požiadaní prísl. ved. 
odd. V spise sa nenachádza odpoveď sťažovateľovi. 

rôzne

85/11 4.11.2011 21.1.2012 Župné nám.
Neporiadok a špina v oblasti 
Župného nám. Po Obchodnú 
ul. 

Sťažnosť postúpená Hl. mestu SR Bratislavy na priame vybavenie. Sťažovateľke 
28.1.2012 zaslaná informácia o odstúpení sťažnosti.

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, PO - postúpená, OD - odložená, VR - vrátená 7



Sťažnosti evidované v roku 2011
Miestny úrad

Príloha č. 1

86/11 4.11.2011 24.1.2012 Galandova 4 Nesúlad stavebného posúdenia 
a reálny

Sťažnosť sa v spise nenachádza. Z odpovede na sťažnosť vyplýva, že SÚ 
vykonal 15.12.2011 štátny stavebný dohľad a vyžiadal si z Obv. úradu Ba I. 
archívny spisový materiál.Vlastník stavby preukázal, že vykonal bežné 
udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie SÚ. 

stavebná činnosť

87/11 10.11.2011 17.12.2011 Pražská 9 Postup stavebného úradu
Sťažovateľke oznámené, že kompletný spisový materiál k Rozhodnutiu "Búracie 
práce" na Pražskej 9 bol odstúpený Krajskému SÚ ako prísl. správnemu orgánu 
na preskúmanie.  

zamestanci stavebného 
úradu

88//11 10.11.2011 Záhradnícka 35 Odstránenie čiernej stavby V spise sa nenachádza ani sťažnosť, ani odpoveď sťažovateľovi. stavebná činnosť

89/11 14.11.2011 Palárikova Hlučná hádba z IMCY Sťažnosť postúpená ved. Ref. obchodu a služieb. V spise sa nenachádza 
odpoveď sťažovateľovi.

nočný kľud, prevádzka 
zariadení

90/11 18.11.2011 22.12.2011 Štefánikova 21, 23 Svetelný nápis hotela ABBA 
Bratislava

V odpovedi ved. stav. odd. uvedené, že svetelné označenie hotela je v 
kompetencii Regionálneho úradu ver. zdravotníctva stavebná činnosť

91/11 7.11.2011 Železničná stanica 
Bratislava

Zabezpečenie bezplatných 
prenosných toaliet na zastávke 
MHD na Železničnej stanici

Zaslané z Hl. mesta SR so žiadosťou o zaujatie stanoviska k sťažnosti. V spise sa 
nenachádza odpoveď. 

životné prostredie, verejný 
poriadok

92/11 23.11.2011 Seniorcentrum Staré 
Mesto

Sťažnosť na riaditeľku 
Seniorcentra Sťažnosť je anonymná, odložená v zmysle § 6 ods 1 a) zák. č. 9/2010.

93/11 1.12.2011 Gajova 7
Kúpa/nájom časti pozemku za 
účelom parkovania dvoch 
osobných motorových vozidiel

Sťažnosť odstúpená na odd. majetkové a investičné. V spise sa nenachádza 
odpoveď sťažovateľovi. rôzne

94/11 20.12.2011 14.2.2012 Drotárska 109 Realizovanie stavby oplotenia 
susedmi

V liste zaslanom ved. odd. stavebného uvedené, že MČ konanie prerušila do 
právoplatného rozhodnutia súdu v spornej veci. Rozhodnutie sťažovateľ 
neprevzal v odbernej lehote, podľa zák. o správnom konaní sa považuje zásielka 
za doručenú.

stavebná činnosť

95/11 20.12.2011 Podtatranského ul. 
Postup pracovníkov pri 
odťahovaní motorového 
vozidla

Sťažnosť odstúpená na právne odd. V spise sa nenachádza odpoveď 
sťažovateľovi.

doprava, správa 
komunikácií

96/11 13.12.2011 Dobrovičova ul. Odťah vozidla

V e-maili ved. odd. dopravy k predmetnej sťažnosti adresovaný ref. sťažností 
uvedené, že nariadený odťah bol opodstatnený. Auto stálo na vyhadenom 
parkovacom mieste riadne označenom vodorovným aj zvislým dopravným 
značením. V spise sa nenachádza odpoveď sťažovateľovi.

doprava, správa 
komunikácií

97/11 8.11.2011 Seniorcentrum Staré 
Mesto

Sťažnosť na riaditeľku 
Seniorcentra Sťažnosť je anonymná, odložená v zmysle § 6 ods 1 a) zák. č. 9/2010.

98/11 27.12.2011 Seniorcentrum Staré 
Mesto

Sťažnosť na riaditeľku 
Seniorcentra

Odstúpená sťažnosť z Hl. Mesta SR Bratislavy. Sťažnosť je anonymná, odložená 
v zmysle § 6 ods. 1 a) zák. č. 9/2010. 

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, PO - postúpená, OD - odložená, VR - vrátená 8



Sťažnosti evidované v roku 2011
Miestny úrad

Príloha č. 1

99/11 11.11.2011 Mateja Bela Vybavenie vyhradeného 
parkovania

V e-maili ved. odd. dopravy k predmetnej sťažnosti adresovaný ref. sťažnosti 
uvedené, že sťažovateľke bolo vydané povolenie na 1. vyhradené parkovacie 
miesto. V spise sa nenachádza odpoveď na sťažnosť.

doprava, správa 
kominikácií

100/11 24.11.2011 Justičná ul. Neoprávnené odtiahntie 
vozidla

O stanovisko požiadané odd. právne a odd. dopravy. V spise sa nenachádza 
odpoveď sťažovateľovi. 

doprava, správa 
kominikácií

101/11 14.11.2011 Tabakova 4 - 8 Vyčistenie priestranstva vo 
dvore

V e-maili ved. odd. územného rozvoja adresovaný ref. sťažnosti uvedené, že 
pozemok je vo vlastníctve hl. mesta. MČ kontajnery nepristavuje, ale 2x do roka 
poskytuje službu na spracovanie konárov, čo bolo oznámené listom 
sťažovateľovi z 11.10.2011 ako odpoveď na list z 27.9.2011.  V spise sa 
nenachádza odpoveď na sťažnosť.

životné prostredie, verejný 
poriadok

102/11 11.11.2011 Palackého 14 Umiestnenie odpad. nádob 
pod oknami

O stanovisko požiadané odd. dopravy, verejného poriadku a miestnych daní a 
odd. právne. V spise sa nenachádza odpoveď sťažovateľovi

doprava, správa 
kominikácií

103/11 20.11.2011 Galandova 7
Odťah vozidla, vrátenie 
uhradenej sumy, spôsobenie 
psychickej traumy

V spise sa nenachádza odpoveď sťažovateľovi. doprava, správa 
kominikácií

104/11 18.11.2011 14.2.2012 Lazaretska 27 Hluk z prevádzky U 
Ferdinanda

MČ v spolupráci s MsP monitoruje prevádzkovú jednotku, o spoluprácu 
poprosený aj sťažovateľ. V prípade opakovaného porušenia VZN bude voči PJ 
zahájené správne konanie s uložením pokuty.

nočný kľud, prevádzka 
reštauračných zariadení

105/11 15.12.2011 6.2.2012 Na vršku, Kapitulská 
ul. Hluk prevádzky Čierny pes

Kontrola PK zamestnancom MiÚ, nezistené žiadne porušenie VZN. V spolupráci 
s MsP bude PJ monitorovaná. V prípade zistenia porušenia zákona a VZN bude 
uložená pokuta, príp. zrušená prev. doba, ak v dôsledku prevádzky opakovane v 
priebehu 90 dní dôjde k meraním preukázanému prekročeniu prípustných hodnôt 
určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií pre noc. Po dohode so 
sťažovateľom zabezp. centifikované meranie hluku v obytnom prostredí.

nočný kľud, prevádzka 
reštauračných zariadení

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, PO - postúpená, OD - odložená, VR - vrátená 9



Sťažnosti evidované v roku 2011
Zariadenia s právnou subjektivitou

Príloha č. 2

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum 
odoslania 
odpovede

Subjekt Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 
sťažností Oblasť, zameranie

1. 20.1.2011 04/2011 ZŠ Hlboká cesta
Neriešenie problémov v škole, 
nepedagogický prístup 
učiteľa.

Problematiku riešila riaditeľka v súčinnosti so školskou inšpekciou. CO

2. 01.04.2011 14.4.2011 ZŠ Hlboká cesta Anonymný výskum 
diplomovej práce. Problematiku riešila riaditeľka v súčinnosti so školskou inšpekciou. CO

3. 05.09.2011 20.10.2011 Seniorcentrum Staré 
Mesto Mzdové nároky zamestnancov Sťažnosť preskúmal Inšpektorát práce a Polícia BA Staré Mesto. NE

4. 27.10.2011 16.11.2011 MŠ Šulekova Inzultácia dieťaťa 
zamestnakyňou Postupovalo sa podľa internej smernice z 01.07.2010. NE

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, CO - čiastočne opodstatnená, PO - postúpená, OD - odložená, VR - vrátená 1



Petície prijaté v roku 2011 
Miestny úrad 

 
                                                                                                         Príloha č. 3 

P.č. Obsah petície Dátum 
doručenia 

Dátum 
odpovede Spôsob riešenia Počet 

podpisov 

1/2011 Petícia za zrušenie prevádzky 
tzv. Klubu u Klima 23.11.2011 05.01.2012 

Petícii nebolo vyhovené, 
dôvody sú uvedené 
v odpovedi ved. odd. 
obchodu, miestnych daní 
a verejného poriadku 

187 

2/2011 
Petícia za zachovanie súčasných 
priestorov tried a počtu žiakov 
v MŠ Javorinská 9 v Bratislave 

24.11.2011 24.12.2011 
Starostka petícii nevyhovela, 
dôvody sú uvedené 
v odpovedi na petíciu 

175 

3/2011 

Petícia proti výstavbe vo 
vnútrobloku ulíc Záhradnícka – 
Krížna a zachovaniu pôvodného 
charakteru 

08.12.2011 28.03.2012 

Starostka vo svojej odpovedi 
poukázala na zamietnutý 
návrh stavby stavebného 
úradu zo dňa 29.7.2010 

127 
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