
 
S p r á v a 

o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2012 
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 2013, 
ktorý zobralo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
„miestne zastupiteľstvo“) na vedomie uznesením č. 140/2012 z 11.12.2012.  

V roku 2012 sa činnosť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
riadila podľa Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len „Organizačný poriadok“) schváleného uznesením č.  9/2011 (účinnosť od 
01.03.2011) a jeho dodatkom uznesenie č. 67/2011 z 13.09.2011 (účinnosť od 01.10.2011).  
 Vzhľadom na uvedené skutočnosti, mala riešiť problematiku sťažností a petícií 
doručených na miestny úrad v roku 2012 Kancelária starostky – Referát sťažností a petícií.  

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. 2012 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. 2012 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 2012 bolo na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
evidovaných 121 sťažností. Pre ilustráciu uvádzam počty evidovaných sťažností v 4.,5. a 6. 
volebnom období: 
 
4. volebné obdobie: 

Rok Sťažnosti 
2003 194 
2004 203 
2005 164 
2006 121 
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5. volebné obdobie: 
Rok Sťažnosti 
2007 78 
2008 93 
2009 48 
2010 57 

 
6. volebné obdobie: 

Rok Sťažnosti 
2011 105 
2012 121 

 
 
V nasledujúcej tabuľke (tabuľka A) sú uvedené počty a spôsoby riešenia sťažností. 
       
           Tab. A 

Spôsob vybavenia 
 

Počet sťažností 
 

OP - opodstatnené 7 
NE - neopodstatnené 11 
ČO – čiastočne opodstatnené 3 
PO – postúpené  14 
OD - odložené 39 
VR - vrátené 1 
SV - späťvzaté 3 
PD - podnet 29 
DO - dopyt 2 
ND - nedoriešené 7 
NR - neriešené 5 
S p o l u 121 
 

Ako z uvedenej tabuľky vyplýva, z celkového počtu 121 evidovaných sťažností bolo 
v priebehu roku 2012 neriešených 5, resp. nedoriešených 7 sťažností. 
 Pri kontrole riešenia sťažností bol kladený dôraz na dodržiavanie zákona, ako aj na 
dodržiavanie rozhodnutia. V obidvoch prípadoch bolo zistených viacero porušení 
horeuvedených právnych predpisov.  

V prípade dodržiavania zákona bolo zistené, že sa dôsledne nedodržiaval v prípade 
odloženia sťažností § 6 ods. 4, v ktorom sa píše: „O odložení sťažnosti a dôvodoch jej 
odloženia podľa odseku 1 písm. b) až f) orgán verejnej správy sťažovateľa písomne 
upovedomí do desiatich pracovných dní od odloženia sťažnosti“.. 
 Čo sa týka dodržiavania § 10 zákona o vedení centrálnej evidencie, možno 
konštatovať, že evidencia síce bola vedená samostatne, avšak z pohľadu kontrolného orgánu 
nie vhodným spôsobom. Nebol vedený registratúrny denník, ale evidencia bola vedená 
v elektronickej podobe v programe Word, čo umožňovalo dodatočne upravovať záznamy. 
 Ďalej nebol dodržiavaný § 13 zákona o lehote vybavovania sťažností, v ktorom sa 
uvádza: „Príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 dní“. 
 Nebol dodržiavaný ani § 19 zákona, v ktorom sa uvádza: „Orgán verejnej správy 
príslušný na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti“.  
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Len v 9 prípadoch bola spísaná Zápisnica o prešetrení sťažností, čím bolo v 112 
prípadoch porušené rozhodnutie, konkrétne čl. 2 ods. 5:  „Poverený zamestnanec je povinný 
o vybavovaní každej sťažnosti vyplniť zápisnicu o prešetrení sťažnosti, ktorej vzor tvorí 
prílohu č. 3 tohto rozhodnutia“ a čl. 5 ods. 1 rozhodnutia: „Poverený zamestnanec vyhotoví 
zápisnicu o prešetrení sťažnosti podľa ods. 19 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktorej 
vzor tvorí prílohu č. 3 tohto rozhodnutia“. 
 Pri vyhodnotení sťažností sa kontrolnému orgánu podarilo len v 5 prípadoch zistiť, že 
bol dodržaný čl. 4 ods. 2, rozhodnutia, v ktorom sa píše: „V prípade, že bola sťažnosť 
vyhodnotená ako opodstatnená, požiada vedúceho zamestnanca o návrh opatrení. Vedúci 
zamestnanec v závislosti od predmetu sťažnosti navrhne opatrenia vedúce k náprave podľa 
ods. 3 tohto článku a v prípade potreby aj opatrenia sankčné a to podľa ods. 4 tohto článku. 
Vedúci zamestnanec takýto návrh opatrení spíše na formulár, ktorý tvorí prílohu č. 4 tohto 
rozhodnutia“.  
 Nebol dodržaný ani čl. 5 ods. 3 rozhodnutia, v ktorom sa uvádza: „Poverený 
zamestnanec zabezpečí v lehote určenej zákonom prípravu písomnej odpovede sťažovateľovi 
v mene starostu alebo ním povereného zástupcu. V písomnej odpovedi uvedie ako bola 
sťažnosť prešetrená, aké skutočnosti boli zistené, či bola sťažnosť opodstatnená a aké boli 
prijaté opatrenia“. 
 Len v minimálnom počte sa podarilo kontrolnému orgánu zistiť preukázateľné 
odoslanie odpovede, čím bol v prevažnej väčšine prípadoch porušený čl. 5 ods. 4 rozhodnutia: 
„Poverený zamestnanec zabezpečí po podpise odpovede starostom alebo jeho povereným 
zástupcom a v lehote určenej zákonom, odoslanie písomnej odpovede sťažovateľovi“.  
 
V prílohe č. 1 je stručne popísaná genéza sťažností tak, ako boli evidované a riešené.  
 
II.2. Sťažnosti – Zariadenia s právnou subjektivitou 
 
Prehľad počtu evidovaných sťažností v roku 2012 v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
v zariadeniach s právnou subjektivitou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:  
            
            
          Tab. B 

Počet sťažností v r. 2012 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 1 0 1 
 Celkom 1 0 1 
 
V prílohe č. 2 je stručne popísaná genéza sťažnosti tak ako boli evidované a vybavované.  
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Ako vidno z nasledujúcej tabuľky (tabuľka C) až na 1 subjekt, majú ostatné subjekty 
vypracovanú smernicu na vybavovanie sťažností. V jednom prípade bolo podľa vypracovanej 
smernice o sťažnostiach aj postupované.  
 
          Tab. C 

Smernica na vybavovanie sťažností P. 
č. Zariadenie áno - nie Platnosť od dňa 
1. Seniorcentrum nie -- 
2. Staromestská knižnica áno 01.08.2008 
3. MŠ Šulekova áno 01.07.2010 
4. MŠ Timravina áno 01.07.2010 
5. ZŠ s MŠ Grösslingova áno 01.07.2010 
6. ZŠ s MŠ Škarniclova áno 01.09.2010 
7. Hlboká cesta áno 01.03.2010 
8. ZŠ Jelenia áno 01.09.2011 
9. ZŠ Dubová áno 01.09.2006 

10. ZŠ Mudroňova áno 01.09.2010 
11. ZŠ Vazovova áno 01.03.2010 
 
 
II.3. Sťažnosti – Záver 
 
II.3.1. Sťažnosti – Záver – Miestny úrad a útvary mestskej časti začlenené pod miestny 
úrad 
 
 S prihliadnutím na množstvo nedostatkov uvedených v kapitole  II.1. je nutné 
konštatovať, že problematika riešenia sťažností nebola dostatočne zvládnutá. Treba prijať 
najmä systémové opatrenia, aby sa podobné nedostatky neopakovali.  
 Za najdôležitejšie považujem vyriešiť otázku registratúry – systémovo vyriešiť 
preukázateľnosť odoslania odpovede sťažovateľovi.  

Uvedené skutočnosti boli popísané v Správe č. 1/2013 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. 

 
II.3.2. Sťažnosti – Záver – Zariadenia s právnou subjektivitou 
 
 Počet sťažností riešených v zariadeniach s právnou subjektivitou bol v roku 2012 
minimálny, konkrétne 1. Bola jej venovaná primeraná pozornosť. Bola riešená 
a sťažovateľovi bolo v zákonnej lehote odpovedané. Treba však vypracovať smernicu pre 
riešenie sťažností a petícií v tom subjekte, kde chýba  – konkrétne v Seniorcentre.  
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III. PETÍCIE 
 
III.1. Petície – Miestny úrad a útvary mestskej časti bez právnej subjektivity začlenené 
pod miestny úrad 
 V roku 2012 boli na miestnom úrade mestskej časti evidovaných 5 petícií. 
Pre ilustráciu uvádzam počty doručených petícií v 4., 5. a 6. volebnom období: 
 
4. volebné obdobie: 

Rok Petície 
2003 6 
2004 6 
2005 9 
2006 8 

 
5. volebné obdobie: 

Rok Petície 
2007 8 
2008 6 
2009 3 
2010 7 

 
6. volebné obdobie: 

Rok Petície 
2011 3 
2012 5 

 
 
Problematiku petícií, ktoré boli evidované na miestnom úrade charakterizuje Príloha č. 3. 
 
Podrobnejší popis a spôsob riešenia petícií: 
 
Petícia č. 1/2012 –  
Obsah petície: Petícia za podporu OZ Blumentál 
Predkladatelia petície: Blumentál OZ, Krížna 5, Bratislava 
Dátum doručenia: 17.01.2012 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 19.04.2012 
Spôsob odpovede: list – podací hárok 
 
Občania dotknutého vnútrobloku a/alebo členovia občianskeho združenia Blumentál sa 
opätovne, po roku činnosti združenia obracajú na starostku Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s ich vyjadrením 

1. súhlasu a podpory činnosti Blumentál o.z. pri starostlivosti a zveľaďovaní 
vnútrodvorových priestorov daných združeniu do nájmu zmluvou č. 593/2010 
z 26.10.2010, ktorá prispela k zásadnej premene obytnej zóny voči stavu z minulosti, 
či porovnajúc s inými vnútroblokovými priestormi v okolí, 
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2. spokojnosti so zavedením regulácie statickej a dynamickej dopravy vo vnútrobloku, 
ktorá 

- evidentne prispela k zvýšeniu kultúry bývania v okolitých obytných domoch, 
- citlivo rieši týmto dotknuté osobitosti užívania nehnuteľností, možnosť 

krátkodobého parkovania návštev, voľného parkovania počas víkendov, či 
počas výkonu stavebných, či iných údržbových prác v bytoch, 

- nie je diskriminačná, je otvorená všetkých rezidentom a následne aj ďalším tu 
žijúcim záujemcom 

a to pri zachovaní možnosti voľne, neregulovane parkovať z prednej strany obytného domu 
Krížna 1 až 11, alebo na Blumentálskej ulici na vyhradených miestach pre rezidentov 
vzdialených do 50 m od každého z vchodov okolitých nehnuteľností 
ako aj s požiadavkou: odolať nespokojnosti jednotlivcov, ktorí užívajú výdobytky súčasného 
stavu bez ochoty a záujmu prispieť k jeho udržaniu a ďalšieho rozvoja. 
 Občania žiadajú starostku mestskej časti o podporu ich činnosti a uvážený prístup 
k prípadným ojedinelým nesúhlasným prejavom nespokojnosti dotknutých jednotlivcov.  
 
Vyhodnotenie: 

Predkladateľom bolo odpovedané listom starostky z 19.04.2012, v ktorom ubezpečila 
občanov, že v prípadoch dotýkajúcich sa činnosti o.z. Blumentál vo vnútrobloku Blumentál 
a nájomnej zmluvy č. 593/2010 a s ňou súvisiacich podnetov, bude rozhodovať vždy uvážlivo 
a zodpovedne v prospech všetkých obyvateľov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
s prihliadnutím na názor 106 obyvateľov podpísaných pod petíciou a aj ostatných obyvateľov 
v kontakte s vnútroblokom Blumentál.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo až po 65 pracovných dňoch, 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.  
 
Petícia č. 2/2011 –  
Obsah petície: Petícia proti obnoveniu trhoviska na ulici Malý trh a časti ulice Karadžičova 
Predkladatelia petície: Majitelia a obyvatelia bytov na ul. Malý trh č. 2 a Mlynské nivy č. 1                 
Dátum doručenia: 19.04.2012 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 21.05.2012 *) 
Spôsob odpovede: list *) 
*) Kontrolnému orgánu sa nepodarilo preukázateľne zistiť odoslanie odpovede 
 
Podpísaní občania nesúhlasia s obnovením trhoviska na ulici Malý trh a časti ulice 
Karadžičova z  dôvodov: 

- hygienické dôvody: zvýšený hluk, neporiadok, zápach a možný výskyt hlodavcov 
z prevádzkovania zeleninových a obocných stánkov a z uskladňovania tovaru, 

- ochrana súkromných investícií: zvýšená hrozba znehodnotenia investícií majiteľov 
okolitých bytov do rekonštrukcie fasády domu, 

- negatívne skúsenosti z minulosti: nepríjemná skúsenosť s fungovaním trhoviska 
v minulosti a taktiež s ostatnými (bohužiaľ nie poslednými) pokusmi jeho 
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obnovenia v rokoch 2005-2006, kedy ani jeden stánok nevyužívali predajcova 
a nové drevené stánky obývali bezdomovci spôsobujúci hluk a neporiadok, pričom 
situáciu viackrát musela riešiť polícia a hasiči (horiaci stánok), pričom zriaďovateľ 
trhoviska nakoniec stánky zlikvidoval a odpratal haldy smetí zo stánkov, 

- ochrana verejných investícií: zbytočné mrhanie peňazí daňových poplatníkov na 
zriaďovanie a následnú likvidáciu trhových stánkov, pričom napr. doteraz neboli 
zverejnené (a pravdepodobne ani vyčíslené) náklady na tento „experiment“ 
Miestneho úradu Staré Mesto v rokoch 2005-2006, 

- zhoršenie dopravnej situácie: zriadením stánkov sa obmedzí doprava a parkovanie 
na okolitých uliciach, okrem iného aj parkovaním áut samotných trhovníkov a ich 
zásobovania, 

- chýbajúci dopyt: evidentný pokles záujmu o trhoviská dokazuje okrem iného aj 
príklad Starej tržnice v centre mesta (o predraženú zeleninu a ovocie, navyše vo 
väčšine prípadov nakúpených vo veľkoskladoch a nie dopestovaných 
samopestovateľmi, nie je záujem). 

Občania žiadajú starostku mestskej časti o prehodnotenie plánovaného sprevádzkovania 
trhoviska na uliciach Malý trh a Karadžičova a jeho definitívne zrušenie.  
 
Vyhodnotenie: 

Predkladateľom bolo odpovedané listom starostky zo dňa 21.05.2012, kde ich 
informovala, že na základe uvedených skutočností, predloženej petície a osobného stretnutia 
s obyvateľmi bytov na ul. Malý trh č. 2 a Mlynské nivy č. 1, Bratislava, najmä po zvážení 
nákladov na sprevádzkovanie trhoviska a na dobudovanie inžinierskych sietí potrebných 
k prevádzke trhoviska, aj napriek odlišnému stanovisku jednotlivých poslancov mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, prehodnotila plánované sprevádzkovanie trhoviska na ulici Malý trh 
s Karadžičova. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto plánuje zmodernizovať už fungujúce 
trhovisko na Poľnej ulici, čím by vyhovelo petícií a zároveň ulica Malý trh bola zaradená do 
systému rezidenčného parkovania.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 19 pracovných dňoch, čo je v súlade s § 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. 
 
Petícia č. 3/2011 –  
Obsah petície: Petícia za zachovanie školskej jedálne na ZŠ Vazovova 4 
Predkladatelia petície: Rodičia žiakov ZŠ Vazovova 4, v zastúpení predseda ZRPŠ 
Dátum doručenia: 26.10.2012 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 24.04.2013*) 
Spôsob odpovede: list *) 
*) Kontrolnému orgánu sa nepodarilo preukázateľne zistiť odoslanie odpovede 
 
Občania nesúhlasia a nevidia prínos s transformáciou školskej jedálne na ZŠ Vazovova 4 na 
súkromné stravovacie zariadenia. Iniciovaná zmena na súkromné stravovacie zariadenie by 
nebola prínosom pre žiakov.  
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Vyhodnotenie: 
Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie zo dňa 24.04.2013, 

v ktorom im poďakovala za trpezlivosť a ospravedlnila sa za zdĺhavé vybavenie petície. 
Zároveň ich informovala, že zmluva s víťazom verejnej obchodnej súťaže na prevádzkovateľa 
školských jedální nebola podpísaná a z tohto dôvodu nebude v uvedenej podobe koncesia 
realizovaná.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo až po 120 pracovných dňoch, 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.  
 
Petícia č. 4/2012 – 
Obsah petície: Petícia proti neúmernému zvýšeniu povinného príspevku na činnosť školského 
klubu a povinného príspevku na stravovanie 
Predkladatelia petície: Rodičovské združenie pri ZŠ Dubová 1, Bratislava 
Dátum doručenia: 20.11.2012 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 08.03.2013 
Spôsob odpovede: list *) 
*) Kontrolnému orgánu sa nepodarilo preukázateľne zistiť odoslanie odpovede 
 

Rodičia žiakov ZŠ Dubová 1 a občania mesta Bratislavy nesúhlasia s neúmerným 
zvýšením povinného príspevku na činnosť školského klubu a povinného príspevku na 
stravovane. Domnievajú sa, že zvýšené poplatky nebudú použité na zvýšenie kvality služieb 
školského klubu a jedálne.  
 Vzhľadom na skutočnosť, že na uvedenú petíciu rodičov nebolo v zákonnej lehote 
odpovedané, obrátili sa listom zo dňa 15.04.2013 (17.04.2013) na Úrad vlády Slovenskej 
republiky, Sekciu kontroly a boja proti korupcii, kde žiadajú o prešetrenie nečinnosti 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a nedodržiavanie zákonov Slovenskej 
republiky.  
 Na základe tejto žiadosti, Sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády 
Slovenskej republiky listom zo dňa 18.04.2013 (doručené 24.04.2013) ju postúpila miestnemu 
kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
 Postúpenie bolo zdôvodnené tým, že SK BPK ÚV SR nie je na vybavenie príslušná 
v zmysle § 9  zák. č. 9/2010 Z. z. V zdôvodnení sa uvádza, že Úrad vlády SR je podľa § 24 
zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre kontrolu plnenia úloh 
súvisiacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností. V zmysle 
§ 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, 
do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené 
práva alebo právom chránené záujmy. Toto ustanovenie zákona č. 9/2010 Z. z. sa primerane 
vzťahuje aj na sťažnosti, ktoré smerujú proti samosprávnej činnosti orgánov územnej 
samosprávy.  
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Na základe horeuvedeného listom informoval miestny kontrolór Ing. Ľubicu 
Ondrášikovú, predsedníčku RR RZ pri ZŠ Dubová 1 , že v zmysle  Plánu kontrolnej činnosti 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2013 (uznesenie č. 
140/2012) v súčasnosti prebieha kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2012. Po jej 
ukončení bude spísaná správa, ktorá bude predložená na rokovanie miestnemu zastupiteľstvu 
a  aj zverejnená na webovej stránke  mestskej časti. V nej budú uvedené aj údaje tykajúce sa 
kontroly vybavenia jej petície.  
 
Vyhodnotenie: 

Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie zo dňa 08.03.2013, 
v ktorom im ospravedlnila za nedodržanie lehoty na vybavenie petície.. Zároveň ich 
informovala,  že na základe VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol 
upravený rozpočet podľa počtu žiakov v ŠKD a ŠJ. Príspevok od žiakov, rodičov alebo inej  
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s hmotnou starostlivosťou v školskom klube sa použije na dofinancovanie prevádzky 
a výchovno-vzdelávací proces. V školských jedálňach sa použije príspevok na režijné náklady. 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá spôsoby na zníženie týchto režijných nákladov, 
čoho dôkazom bola aj pripravovaná koncesia na prevádzkovanie školských jedální. 
Vysúťažením nižších nákladov na jedlo mohla mestská časť pristúpiť k úprave VZN.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo až po 73 pracovných dňoch, 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.  
 
Petícia č. 5/2012 
Obsah petície: Nesúhlas so zákazkou Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto „Koncesia na 
prevádzkovanie stravovacích prevádzok v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto“ 
Predkladatelia petície: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Grösslingova 48, Bratislava 
Dátum doručenia: 05.12.2012 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 24.04.2013*) 
Spôsob odpovede: list *) 
*) Kontrolnému orgánu sa nepodarilo preukázateľne zistiť odoslanie odpovede 
 
Rodičia detí navštevujúcich ZŠ s MŠ M.R. Štefánika na Grösslingovej ul. 48 vyjadrili 
nesúhlas so zákazkou Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto „Koncesia na prevádzkovanie 
stravovacích prevádzok v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, nakoľko z dôvodu prevádzkovania školských kuchýň 
jedným externým prevádzkovateľom sa obávajú najmä: 

– možnosti znižovania kvality jedál pripravovaných pre žiakov základných 
a matersksých škôl z dôvodu jediného prevádzkovateľa, 

– možnosti netransparentného nakupovania surovín, 
– možnosti zvyšovania cien stravného, 
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– možnosti časového posunu výdaja školských obedov, nakoľko prevádzkovateľ môže 

v zmysle koncesie využívať školské jedálne na výrobu jedla pre externých 
odberateľov, 

– možnosti zničenia, opotrebovania či zmeny výbavy kuchyne externým 
prevádzkovateľom za 5 rokov platnosti koncesie,  

– možnosti straty pracovných miest pani kuchárok po uplynutí 5 rokov platnosti 
koncesie externého prevádzkovateľa 

Rodičia sú v súčasnosti veľmi spokojní s prípravou jedla v školskej kuchyni a taktiež 
s vybavením školskej kuchyne. Nie sú zaznamenané žiadne sťažnosti rodičov v tomto smere.  
Požadujú otvorenie verejnej diskusie, ktorá nebola umožnená rodičom detí, ktorých sa táto 
zmena najviac týka. Požadujú taktiež odloženie záverečného rozhodnutia o také časové 
obdobie, ktoré bude potrebné a postačujúce na dôkladné preskúmanie existujúcej situácie, na 
kvalifikované posúdenie jednotlivých ponúk a na postupnú prípravu prípadnej zmeny. Okrem 
toho požadujú, aby im boli prístupné všetky informácie týkajúce sa referencií, prípadne 
certifikátov, ktoré budú zaručovať dosvedčenie kvality stravy a dodávaných surovín pri takom 
objeme stravy.  
 
Vyhodnotenie: 

Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie zo dňa 24.04.2013, 
v ktorom sa im poďakovala za trpezlivosť, ktorú prejavili v danej veci a ospravedlnila sa za 
zdĺhavé vybavenie petície. Zároveň ich informovala, že k riešeniu systému stravovania na 
školách mestská časť pracuje na preskúmaní všetkých alternatív a možností s cieľom nájsť 
optimálne riešenie. O celej veci mestská časť už viackrát diskutovala s predstaviteľmi rodičov. 
Všetky nimi vznesené návrhy, podnety a spresnenia boli zobraté do úvahy a informovala, že 
zmluva s víťazom verejnej obchodnej súťaže na prevádzkovateľa školských jedální nebola 
podpísaná a z tohto dôvodu nebude v uvedenej podobe koncesia realizovaná.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo až po 93 pracovných dňoch, 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.  
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III.2. Petície  – Zariadenia s právnou subjektivitou 
 
Prehľad petícií v mestskej časti Bratislava–Staré Mesto v roku 2012 v zariadeniach s právnou 
subjektivitou sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:  
          Tab. D 

Počet petícií v r. 2012 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 1 1 0 
5. ZŠ s MŠ Grösslingová 0 0 0 
6. ZŠ s MŠ Škarniclova 0 0 0 
7. ZŠ Hlboká cesta 0 0 0 
8. ZŠ Jelenia 0 0 0 
9. ZŠ Dubová  0 0 0 
10. ZŠ Mudroňova 0 0 0 
11. ZŠ Vazovova 0 0 0 
 Celkom 1 1 0 
 
 
Problematiku petícií, ktoré boli evidované v zariadeniach s právnou subjektivitou 
charakterizuje Príloha č. 4. 
 
Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, v zariadeniach s právnou subjektivitou bola riešená 1 
petícia rodičov, ktorá bola riešená v spolupráci so zriaďovateľom. Jej obsahom bola žiadosť 
rodičov o riešenie situácie s dieťaťom, ktoré MŠ navštevovalo a rodičia nespolupracovali pri 
jeho výchove, jeho správanie bolo neovládateľné a vyústilo do ublíženia na zdraví ďalšiemu 
dieťaťu. Na základe petície a ďalších okolností (porušovanie školského poriadku, neplatenie 
školného) bolo dieťaťu predčasne ukončené predprimárne vzdelávanie. Zriaďovateľ mu našiel 
miesto v inej MŠ. 
 
III.3. Petície  – Záver 

Ako z predchádzajúcich údajov vyplýva, v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bolo 
v roku 2012 celkovo evidovaných 6 petícií. 5 petícií bolo adresovaných Miestnemu úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a 1 petícia zariadeniu s právnou subjektivitou. 
 
III.3.1. Petície – Záver – Miestny úrad a útvary mestskej časti bez právnej subjektivity 
začlenené pod miestny úrad 

Pokiaľ ide o petície adresované miestnemu úradu, resp. subjektom, ktoré pod jeho 
gesciu patria, bolo zistených viacero nedostatkov: 
 Z celkového počtu 5 petícii, bolo len v jednom prípade odpovedané v zákonnej lehote. 
V ostatných 4 prípadoch sa nedodržal zákonný limit (v 1 prípade bola odpoveď až po 120 
pracovných 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 
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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.  

V troch prípadoch na petíciu neodpovedala p. starostka, ale pod odpoveďou bol 
podpísaný zamestnanec, ktorý petíciu vybavoval.  

Ani v jednom prípade sa kontrolnému orgánu nepodarilo zistiť preukázateľnosť 
odoslania odpovede. 
 Keďže problematika petícií nebola upravená na podmienky mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, malo sa pri vybavovaní postupovať podľa zákona č. 85/1990 Zb o petičnom 
práve.  
 V tejto súvislosti je treba konštatovať, že sa nepostupovalo podľa spomenutého 
zákona, čím boli porušené konkrétne ustanovenia: 
- § 5 ods. 7 – „ Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa primerane 
postupuje podľa osobitného predpisu“; 
- § 7 ods. 2 – „Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na prijímanie, 
evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia 
zákona o sťažnostiach“. 
 Po zvážení všetkých horeuvedených nedostatkov je zrejmé, že napriek malému počtu 
petícií sa danej problematike nevenovala dostatočná pozornosť.  
 
III.3.2. Petície – Záver -  Zariadenia s právnou subjektivitou 
 V zariadeniach bola evidovaná len jedna petícia adresovaná na MŠ Timravina. Petícia 
bola riadne časovo aj obsahovo vyriešená.  
 Možno konštatovať, že v tejto oblasti zariadenia s právnou subjektivitou nemajú 
problémy.  
 
 
 

 
 
 
 
 



Sťažnosti evidované v roku 2012
Miestny úrad

Príloha č. 1

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum 
odoslania 
odpovede

Lokalita Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 
sťažností Oblasť, zameranie

1/12 e-mail 
06.01.2012

e-mail 
01.03.2013 Hviezdoslavovo nám. Hluk z vystúpenia na Hviezd. 

nám. dňa 06.01.2012

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 9/2010 Z. z. vyhodnotené ako podnet, 
sťažovateľke odpovedané e-mailom - m.č. nebola organizátorom podujatia, 
koncert ukončený o 21.40 h.

PD hudobná produkcia

2/12 e-mail 
09.01.2012 Hviezdoslavovo nám. Hluk z vystúpenia na Hviezd. 

nám. dňa 06.01.2012
Stažnosť neobsahovala náležitosti podľa § 5 ods. 2, v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) 
sťažnosť odložená. OD hudobná produkcia

3/12 13.01.2012 Malý trh Sprevádzkovanie trhoviska na 
ul. Malý trh

V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia sťažosti a ani o 
odoslanej odpovedi. NR rôzne

4/12 18.01.2012 Anenská č. 4 Zvýšený hluk z prevádzky 
Laeron Cafe bar

V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia z prešetrenia sťažnosti a ani o 
odoslanej odpovedi. NR nočný kľud, prevádzka 

zariadení

5/12 19.01.2012 Pražská 3
Narúšanie nočného kľudu 
Ministerstvom zahr. vecí, 
Hlboká  cesta, Ba

V spise sa nenachádza žiadna dokumentácia o odoslanej odpovedi. NR nočný kľud

6/12 e-mail 
17.01.2012 

e-mail 
01.03.2013

Červený kríž, 
Mošovského

Neodhrabávanie snehu, 
jednosmerné ulice

Odd. dopravy kontaktovalo dodávateľa na zimnú údržbu o zjednanie nápravy. Pri 
zavádzaní jednosmerného značenia sa uskutočnila verejná diskusia s obyvateľmi, 
ktorí sa vyjadrili kladne za jeho zavedenie. Riešené ako podnet podľa § 4 ods. 1 
písm. a).

PD doprava, správa 
komunikácií

7/12 e-malil 
23.01.2013

e-mail 
01.02.2012 Grösslingova 25

Salon Marylin - Zaujatie ver. 
priestranstva - povolenie na 
reklam. tabuľu, znečisťovanie

Zistené zaujatie verejného priestranstva bez povolenia, zamestnanec úradu 
poverený preskúmaním situácie a zjednaním nápravy. PO životné prostredie, verejný 

poriadok

8/12 25.01.2012 18.04.2012 Sedlárska ul. BARROCK - Šírenie hluku z 
baru

Zástupca prev. jedn. BARROCK predvolaný na podanie vysvetlenia a vykonanie 
nápravy. Ak nedôjde k náprave, zabezpečenie certifikov. merania hluku v 
obytnom prostredí. Po preukázaní prekročenia MČ zruší určenú osobitnú 
prevádzkovú dobu.

NE nočný kľud, prevádzka 
zariadení

9/12 03.02.2012 02.05.2012 Blumentálska ul. Zvislé dopravné značenie

Vykonaná obhliadka, zistené, že zvislé dopr. značenie bolo treťou osobou 
pootočené, vodorovné dopr. značenie bolo viditeľné. Odd. dopravy zabezpečí 
nápravu. Zaplatením pokuty došlo k uznaniu spáchania priestupku zo strany 
sťažovateľky.

OP doprava, správa 
komunikácií

10/12 03.02.2012 05.06.2012 Sasinkova 9, Ba Nedostatočné odstránenie 
parkovacích zábran

04.05.2012 sťažovateľke oznámené predĺženie lehoty na vybavnie o 30 prac. dní. 
Vzhľadom na intenzitu statickej dopravy na tejto ulici nie je možné okamžite 
zabezpečiť odstránenie železných častí, pretože odstavené motor. vozidlá 
neumožňujú presne lokalizovať takúto prekážku, ale zamestnanci MČ budú vo 
zvýšenej miere kontrolovať zjazdnosť miestnych komunikácií a odstraňovať 
vzniknuté prekážky v cestnej premávke.

OP doprava, správa 
komunikácií

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 1



Sťažnosti evidované v roku 2012
Miestny úrad

Príloha č. 1

11/12 08.02.2012 04.05.2012 Leškova 9, Ba

Nevybavnie žiadosti zo 
04.07.2011 o posúdenie 
charakteru suterénnych 
priestorov

Stavebnému úradu zo stavebn. zákona, ani iného právneho predpisu nevyplýva 
kompetencia "posudzovať" charakter stavebných objektov alebo priestorov 
stavieb. 

NE zamestnanci miestneho  
úradu

12/12 09.02.2012 02.05.2012 Pešia zóna

Vyrúbenie poplatkov za vstup 
do pešej zóny. Obmedzenie 
prístupu k vlastnému majetku 
časovým vymedzením, 
určením dní.

MČ Ba-SM neobmedzila prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam mesta. MiÚ 
vydáva oprávnenia k vjazdu v súlade so VZN č. 9/2011. Zrušenie dane za vjazd a 
zotrvanie v histor. časti mesta prislúcha iba miestnemu zastupiteľstvu.

NE doprava, správa 
komunikácií

13/12 28.02.2012 29.02.2012 Galandova 7 Odtiahnutie motorového 
vozidla

Vodič zaparkoval motorové vozidlo na mieste s dopr. značením P RÉSERVE, 
vyhradený parkovací box pre vozidlá s parkovacou kartou MÚ Ba SM.  Nakoľko 
vodič sprevádzal na vyšetrenie osobu so ZŤP, MČ Ba-SM znížila dlžnú sumu za 
odťah na 83,- EUR. Riešené ako podnet podľa  § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 
9/2010.

PD rôzne

14/12 01.03.2012 20.06.2012 Rázusovo nábr. 6

Umiestnenie tabúľ na 
parkovisku pred botelom 
Grácia, vyhradzujúcich 5 
parkovacích miest pre botel 
Grácia

O súčinnosť požiadaná Štátna plavebná správa BA (sťažovateľ informovaný 
05.06.2012). Parkovacie miesta na parkovisku na Rázusovom nábr. boli 
vyhradené pre vozidlá obyvateľov pešej zóny , bytový dom sťažovateľov sa 
nenachádza v pešej zóne, práva a právom chránené záujmy bytového domu 
neboli dotknuté. V súčasnosti prebieha súdne konanie vo veci preskúmania 
zákonnosti rozhodnutia Štátnej plavebnej správy o nepovolení státia Botelu 
Grácia. Po vynesení právoplatného rozsudku potvrdzujúcom nepovolenia státia, 
m.č. Ba-SM na túto skutočnosť objektívne prihliadne pri rozhodovaní o 
vyhradených parkovacích miestach.

NE doprava, správa 
komunikácií

15/12 01.03.2012 06.03.2012 Satorisova 14

Vyjadrenie k exekučnému 
konaniu - nepresná, 
nezrozumiteľná a neurčitá 
výzva 

Výzva nebola zasielaná za účelom odopretia sťažovateľovho ústavného práva, 
ktoré MČ plne rešpektuje, ale zaslaná za účelom získania bližších informácií, 
keďže MČ bola upozornená na exekučné konanie. Riešené ako podnet podľa § 4 
ods. 1 písm. a) zák. č. 9/2010 Z. z.

PD zamestnanci miestneho  
úradu

16/12 06.03.2012 17.04.2012 Medená 10
Rušenie nočného kľudu 
nadmerným hlukom pri 
odvoze odpadu

Sťažnosť vecne nepríslušná, postúpená Hl. mestu SR Bratislavy. Šťažovateľke 
zaslané na vedomie PO nočný kľud

17/12 12.03.2012 Podjavorinskej 6 Sťažnosť na riaditeľku 
Seniorcentra Staré Mesto Sťažnosť anonymná. V súlade s § 6 ods. 1 písm. a) zák. č. 9/2010 odložená. OD zamestnanci miestneho  

úradu

18/12 15.03.2012 ul. Spojná pri Úrade 
vlády

Neoprávnené odstránenie 
vozidla z parkoviska

Sťažnosť postúpená na právne odd. Riešené ako podnet podľa § 4 ods. 1 písm. a) 
zák. č. 9/2010 Z. z. PD rôzne

19/12 19.03.2012 12.06.2012 Gorkého ul. 
Postup MČ Ba-SM pri 
prešetrovaní podaní vo veci 
odťahu mot. vozidla

Opakovaná sťažnosť, podľa § 6 ods. 1 písm. e) zák. č. 9/2010 Z. z. sťažnosť 
odložená. Sťažovateľka informovaná. OD zamestnanci miestneho  

úradu

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 2
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20/12 19.03.2012 04.05.2012 Vlčkova ul. 
Nadmerná hlučnosť pri 
nácviku hudobnej kapely v 
garáži 

Nezistené žiadne porušovanie VzN, ani Ústavy SR. NE nočný kľud

21/12 e-mail 
21.03.2012

e-mail 
11.04.2012 Poštová ul. Nefunkčné eskalátory

Sťažovateľka vyzvaná na písomné potvrdenie sťažnosti a doplnenie zákonom 
stanovených údajov, zároveň však bola e-mailom upozornená, že podchod na 
Poštovej ul. je v správe Hl. mesta SR,podľa  § 6 ods. 1 písm. a) zák. č. 9/2010 Z. 
z. sťažnosť odložená.

OD rôzne

22/12 e-mail 
28.03.2012 

e-mail 
11.04.2012 Medická záhrada

Toalety bez záchodových 
dosiek a bez toaletného 
papiera

Sťažovateľka vyzvaná na písomné potvrdenie sťažnosti a doplnenie zákonom 
stanovených údajov, na ktoré nereagovala, podľa § 6 ods. 1 písm. a) sťažnosť 
odložená.

OD rôzne

23/12 02.04.2012 Grösslingova 54 
Sťažnosť na jednanie 
zamestnanca úradu pri riešení 
susedských sporov

Sťažnosť neobsahovala zákonom stanovené údaje. Podľa § 6 ods. 1 písm. a) 
sťažnosť odložená. OD zamestnanci miestneho  

úradu

24/12 05.04.2012 Murgašova ul. Sťažnosť na postup sociálneho 
odd. 

Sťažovateľka stiahla svoju sťažnosť 11.04.2012. V súlade s § 6 ods. 3 sťažnosť 
odložená. SV zamestnanci miestneho  

úradu

25/12 05.04.2012 04.07.2012 Havlíčkova ul. 

Porušenie zákonov pri 
povoľovaní dodatočných 
stavebných úprav "Prestavba a 
dostavba rod. domu s 
garážou"

V bodoch 1,2 a 4 sťažnosti stavebný úrad začal priestupkové konanie v zmysle § 
105 stavebného zákona. ČO stavebný úrad

26/12 11.04.2012 09.07.2012 Heydukova ul. Sťažnosť na správcu - 
nefunkčný kotol

MČ Ba-SM kontaktovala správcu bytového domu o zabezpečenie kontroly a 
prípadnej opravy. Plynový kotol je funkčný. Čo sa týka upozornenia na 
nevyhnutnosť riešenia opráv a výmeny v byte, sťažovateľka obdržala odpoveď 
odd. majetkového a investičného.

NE správa majetku, údržba 
domov, vlastnícke vzťahy

27/12 21.05.2012 05.06.2012 Pražská 3
Postup MČ Ba-SM pri 
vybavovaní sťažnosti na 
rušenie nočného kľudu

20.01.2012 MČ požiadala sťažovateľku o doručenie kópie sťažnosti, aby sa 
mohla sťažnosť dodatočne vybaviť,  listom zo 04.06.2012 požiadaná 
sťažovateľka o súčinnosť, na ktorý nereagovala.

ND zamestnanci miestneho  
úradu

28/12 12.04.2012 21.05.2012 Červeňova 3 Zrušenie trvalého pobytu Trvalý pobyt bol zrušený na návrh vlastníkov a nebol zrušený svojvoľne 
zamestnancom m.č. Ba-SM NE zamestnanci miestneho  

úradu

29/12 12.04.2012 30.04.2012 Vilová štvrť La 
Franconi Ohňostroj v obytnej štvrti Sťažnosť postúpená Hl. mestu SR Bratislava v súlade s § 6 ods. 1 písm. a) PO rôzne

30/12 e-mail 
19.04.2012

e-mail 
19.04.2012 Lazaretska 27 Nevhodné správanie klientov 

PJ U Ferdinanda

Sťažnosť neobsahovala zákonom stanovené údaje, aj napriek tomu odpoveď 
odoslaná e-mailom. PJ opakovane kontrolovaná mestskou políciou, uložená 
pokuta. Prísľub PJ o zjednanie nápravy. 

OD nočný kľud, prevádzka 
zariadení

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 3
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31/12 26.04.2012 08.03.2013 Panská 37 - 39
Nečinnosť stavebného úradu - 
vyvedenie vzduchotechniky 
do uzavretého priestoru

Opakovaná sťažnosť, prvá sťažnosť odložená z dôvodu nedoloženia úradne 
osvedčeného splnomocnenia (sťažovateľ nebol informovaný). Napriek tomu 
sťažovatateľovi odpovedané, že dohľadom preverená bola len časť podania, k 
prešetreniu hlučnosti klimatiz. zar. nedošlo. Podanie posúdené ako opakovaný 
podnet na vykonanie ŠSD za účelom zistenia hlučnosti klimatizačného 
zariadenia a následného prijatia opatrení vyplývajúcich z výsledkov ŚSD. Podľa 
§ 6 ods. 1 písm. c) sťažnosť odložená. 

OD stavebný úrad

32/12 30.04.2012 26.07.2012 Michalská 25
Výzvy MČ na zaplatenie 
nájomného, nehospodárne 
nakladanie s majetkom MČ 

Nájomca do dňa odoslania upomienky neuhradil nájomné za 1. štvrťrok 2012, 
preto MČ posielala upomienku na úhradu nedoplatku. MČ Ba-SM je minoritným 
vlastníkom predmet. nehnuteľnosti, v zmysle prísl. ustan. OZ predmetné kroky 
na vymoženie údajného bezdôvodného obohatenia je povinný majoritný vlastník.  

NE zamestnanci miestneho  
úradu

33/12 e-mail 
30.04.2012

e-mail 
02.05.2012 Zrušenie trvalého pobytu

Sťažovateľ e-mailom z 02.05.2012 vyzvaný na doplnenie náležitostí v súlade s § 
5 ods. 2,3 a 7 zák. č. 9/2010 Z. z., na ktoré nereagoval. Sťažnosť podľa § 6 ods. 
1 písm. a) odložená. 

OD zamestnanci miestneho  
úradu

34/12 21.05.2012
Anonymita zamestnancov 
Matričného úradu, nevydanie 
úmrtného listu

O súčinnosť požiadaní Veľvyslanectvo Bulharskej republiky a  Odd. cudzineckej 
polície k potvrdeniu trvalého pobytu zosnulého. Po oprave trvalého pobytu 
cudzineckou polícou bol vydaný úmrtný list zosnulého. Riešené ako podnet 
podľa § 4 ods. 1 písm. a).  

PD zamestnanci miestneho  
úradu

35/12 03.05.2012 Michalská 25 Nečinnosť stavebného úradu      
O stanovisko požiadaný odd. stavebné. Odpoveď sa v spise nenachádza. Riešené 
ako podnet v súlade s § 4 ods. 1 písm.  a)  Podľa poznámky na spisovom obale 
bol ŠSD vykonaný. 

PD stavebný úrad

36/12 09.05.2012 Dunajská 18, 
Grösslingova 23, Spôsob výkonu ŠSD Sťažnosť odložená podľa § 6 ods. 1 písm. a) - neobsahovala náležitosti podľa § 5 

ods. 2. OD stavebný úrad

37/12 e-mail 
09.05.2012 10.05.2012 Medická záhrada

Ihrisko v Medickej záhrade 
vhodné predovšetkým pre 
malé deti, pôsobí 
ochudobnelým dojmom. 

Sťažnosť nie je podpísaná, aj napriek tomu odpovedané e-mailom. Ihrisko je 
jedným z najmodernejších na Slovensku a spĺňa všetky bezpečnostné normy. SM 
plánuje ešte ihrisko dovybaviť. Podľa poznámky na spisovom obala bola 
sťažnosť odložená podľa § 6 ods. 1 písm. a) zák. č. 9/2010 Z. z. 

OD rôzne

38/12 11.05.2012 29.05.2012 ul. Školská Odstránenie značenia 
parkovacích miest

Odd. dopravy zmenu organizácie neurobilo úmyselne, zabezpečí nápravu a vráti 
dopravné značenie do pôvodného stavu. OP doprava, správa 

komunikácií

39/12 16.05.2012 Vlčkova ul. 
Nadmerná hlučnosť pri 
nácviku hudobnej kapely v 
garáži 

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák.č. 9/2010 Z. z. riešené ako podnet na ŚSD. PD stavebný úrad

40/12 e-mail 
17.05.2012 Sokolská ul. Ošetrovanie zelených plôch

O stanovisko požiadané 28.05.2012 odd. územného rozvoja. Aj napriek urgencii 
dňa 11.06.2012 požadované stanovisko v spise nie je doložené. Sťažnosť 
neobsahovala stanovené náležitosti, podľa § 6 ods. 1 písm. a) odložená. 

OD životné prostredie, verejný 
poriadok

41/12 e-mail 
17.05.2012 Štefánikova ul. Nadmerný hluk z Pisztoryho 

paláca
Sťažnosť odložená v podľa § 6 ods. 1 písm. a) - neobsahovala stanovené 
náležitosti podľa § 5 ods. 2 OD rôzne

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 4



Sťažnosti evidované v roku 2012
Miestny úrad

Príloha č. 1

42/12 21.05.2012 29.05.2012

Hviezdoslavovo nám., 
Ventúrska ul., 
Kapitulská ul., Hlavné 
námestie, nám. E. 
Suchoňa

Rozbitá dlažba 

Mestská časť priebežne zabezpečuje opravu rozbitej dlažby, ktorá sa opotrebúva 
bežnou prevádzkou. Sťažnosť v časti poškodenia dlažby na Hlavnom nám. a 
Nám. Eugena Suchoňa nie je v správe MČ Ba-SM, preto bola postúpená na 
vybavenie Hlavnému mestu SR Bratislave. 

NE doprava, správa 
komunikácií

43/12 21.09.2012 04.12.2012 Červeńova 3 Zrušenie trvalého pobytu Opakovaná sťažnosť, vo veci koná orgán činný v trestnom konaní, v súlade s § 6 
ods. 1 písm. b) sťažnosť odložená, sťažovateľ upovedomený. OD zamestnanci miestneho  

úradu

44/12 23.05.2012 09.03.2013 Lermontovova 11 Nečinnosť stavebného úradu
Podľa § 6 ods. 1 písm. c) zák. č. 9/2010 z. z. sťažnosť odložená (sťažnosť sa týka 
inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie). Sťažovateľ 
informovaný osobným prevzatím list. zásielky. 

OD stavebný úrad

45/12 25.05.2012 Za sokolovňou 1 Nečinnosť stavebného úradu

Dňa 28.05.2012 požiadané o stanovisko odd. stavebné, dňa 12.11.2012 zaslané 
MČ doplnenie sťažnosti. Odpoveď sa v spise nenachádza. Na spisovom obále je 
poznámka, že obsahovo totožnú sťažnosť prešetroval a vybavil Krajský stavebný 
úrad. Sťažnosť odložená - § 6 ods. 1 písm. g) zák. č. 9/20100 Z. z. (sťažnosť 
zaslaná na vedomie).

OD stavebný úrad

46/12 e-mail 
25.05.2012 Nám. A. Dubčeka 1

Rušenie nočného kľudu 
organizovaním koncertov a 
firemných večierkov 

O stanovisko požiadané odd. obchodu, ver. poriadku a miestnych daní, odpoveď 
sa v spise nenachádza. Sťažnosť neobsahovala stanovené náležtitosti, podľa  § 6 
ods. 1 písm. a) zák. č. 9/2010 odložená. 

OD nočný kľud, prevádzka 
zariadení

47/12 28.05.2012 Hviezdoslavovo nám. 
Letná terasa Lemon Tree - 
zabratie verejného 
priestranstva

Na spis. obale uvedené, že 29.05.2012 vykonaná kontrola bez ohlásenia, 
sťažnosť neopodsatnená. Neobsahovala stanovené náležitosti podľa § 6 ods. 1 
písm. a) - odložená.

OD rôzne

48/12 30.05.2012 16.08.2012 Mýtna 34, 40 Narušené občianske 
spolunažívanie

Sťažnosť vecne nepríslušná, postúpená na Obv. úrad BA, sťažovateľ o odstúpení 
informovaný. PO rôzne

49/12 01.06.2012 Baštová 1 a 3 Rušenie nočného kľudu 
hlučnou hudbou

Vykonané merania hluku, zistené prekročenie prípustných hodnôt, bude začaté 
správne konanie. Riešené ako podnet podľa § 4 ods. 1 písm. a) PD nočný kľud, prevádzka 

zariadení

50/12 06.06.2012 Pražská  37 Nečinnosť stavebného úradu
V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 9/2010 Z. z. vyhodnotené, že podanie nie je 
sťažnosť, preto v súlade s § 4 ods. 3 bolo odstúpené na priame vybavenie odd. 
stavenému, referát územ. rozhodovania a stavebného poriadku.

PO stavebný úrad

51/12 07.06.2012 Továrenská Nadmerný hluk z prevádzky 
Baleliér

Dňa 11.06.2012 o stanovisko požiadané odd. obchodu, VP a MD, dňa 
08.03.2012 zaslaná urgencia, vyhodnotené ako podnet, ktorý bol v podľa § 4 
ods. 1 písm. a) odstúpený na doriešenie uvedenému odd. 

PD nočný kľud, prevádzka 
zariadení

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 5
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52/12 11.06.2012 08.03.2013 Mudroňova 86 Neumožnenie nazretia do 
spisu

Dňa 06.08.2012 požiadané odd. stavebné o písomné stanovisko k predmetnej 
žiadosti, odpoveď sa v spise nenachádza. Šetrením zistené, že spis bol pridelený 
pracovníčke, ktorá zomrela a zostalo po nej väčšie množstvo spisov vo veľmi 
zlom stave. Vedúcemu odd. stavebného bolo uložené zrekonštruovať spis.

OP zamestnanci miestneho 
úradu 

53/12 11.06.2012 Lehotského

Vydanie povolenia na 
parkovanie vozidiel 
presahujúcich veľkosť 
parkovacích miest

Ddňa 13.06.2012 požiadané o stanovisko odd. dopravy. Odpoveď sa v spise 
nenachádza. Riešené ako podnet podľa § 4 ods. 1 písm. a). Sťažnosť nie je 
podpísaná. 

PD doprava, správa 
komunikácií

54/12 e-mail 
13.06.2012 B. Němcovej

Neporiadok pri zberných 
kontajneroch na triedený 
odpad

Dňa 13.06.2012 zaslaná žiadosť o písomné stanovisko odd. obchodu, VP a MD. 
Odpoveď sa v spise nenachádza. Sťažnosť nie je podpísaná, neobsahuje 
zákonom stanovené náležitosti, podľa § 6 ods. 1 písm. a) odložená.

OD životné prostredie, verejný 
poriadok

55/12 15.06.2012
Lokalita medzi 
Euroveou a prístavom 
pri Redute

Konanie personálu výletných 
lodí

Dňa 06.08.2012 o stanovisko požiadané odd. územného rozvoja. Odpoveď sa v 
spise nenachádza. Sťažnosť neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, podľa § 
6 ods. 1 písm. a)  odložená. 

OD životné prostredie, verejný 
poriadok

56/12 15.06.2012 Dostojevského rad 2 Hlučné chovanie návštevníkov 
Klubu umelcov Anonymná sťažnosť - podľa § 6 ods. 1 písm. a) odložená. OD nočný kľud, prevádzka 

zariadeni

57/12 e-mail 
18.06.2012 Jakubovo nám. Rušenie nočného kľudu 

hudobnou produkciou
Sťažnosť nepodpísaná,  neobsahuje zákonom stanovené údaje, podľa § 6 ods. 1 
písm. a) odložená. OD nočný kľud, prevádzka 

zariadení

58/12 21.06.2012 Sládkovičova 7 rušenie nočného kľudu 

Sťažnosť vo veci rušenia nočného kľudu odstúpená na Regionálny úrad ver. 
zdravotníctva, v časti upravenia prevádzkovej doby riešená ako podanie. V 
sťažnosti nie je uvedená osoba, komu sa  má doručovať písomnosť, neobsahuje 
zákonom stanovené údaje podľa § 5 ods.2 zák. č. 9/2010 z. z. 

PO nočný kľud, prevádzka 
zariadení

59/12 03.07.2012 Matúšova 11, 19, 26 Úprava chodníku pred 
domami

Sťažnosť neobsahuje zákonom stanovené údaje, podľa § 6 ods. 1 písm. a) 
odložená. OD doprava, správa 

komunikácií

60/12 e-mail 
03.07.2012 Obchodná 7 Osadenie dverí - zabezpečenie 

výkonu rozhodnutia KSÚ

Listom zo 06.08.2012 požiadaný o stanovisko ved. odd. stavebného, na ktorý 
bolo odpovedané. Vzhľadom k tomu, že sťažnosť neobsahovala zákonom 
stanovené údaje, podľa § 6 ods. 1 písm. a) odložená.

OD stavebný úrad

61/12 04.07.2012 Lesná 18

Dlhotrvajúca havarijná 
situácia, vytváranie jazera z 
dažďovej vody , vytápanie 
záhrady, pivnice a domu

Riešené ako dopyt, z poznámky uvedenej na spisovom obale vyplýva, že odd. 
dopravy v súčinnosti s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy vybudovalo odtok 
dažďovej vody

DO doprava, správa 
komunikácií

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 6



Sťažnosti evidované v roku 2012
Miestny úrad

Príloha č. 1

62/12 09.07.2012 Jakubovo nám. 3

Sťažnosť na postup 
stavebného úradu - 
rekonštrukcia a prestavba na 
Jakubovom nám. 5

Vyhodnotené ako podnet podľa § 4 ods. 1 písm. a). Podľa poznámky na 
spisovom obale, sťažovateľ podal námietky aj ako účastník stav. konania. 
Momentálne rozhoduje Obvodný úrad.

PD stavebný úrad

63/12 10.07.2012 01.08.2012 Nám. A. Dubčeka 1 Opakované rušenie nočného 
kľudu a nedodržiavanie VZN

Listom požiadaná sťažovateľka o spoluprácu, na ktorý nereagovala. Podľa § 6 
ods. 1 písm. h) sťažnosť odložená. OD nočný kľud, prevádzka 

zariadení

64/12 10.07.2012 11.07.2012 Björnsonova 1

Prehodnotenie oznámenia o 
zrušení súhlasu k pripísaniu 
sťažovateľa do nájomného 
bytu

Vyhodnotené  ako podnet podľa § 4 ods. 1 písm. a).  Sťažovateľovi bolo 
odpovedané právnym odd. pred doručením sťažnosti PD rôzne

65/12 11.07.2012 Radvanska 1 Sťažnosť na stavebníka 
objektu Bonaparte

Vyhodnotené ako podnet na vykonanie ŠSD.  Aj napriek urgencii ref. sťažností a 
petícií zo dňa 09.03.2013, stavebným odd. nebolo doložené do spisu, či bol na 
zákl. podnetu vykonaný ŠSD 

PD stavebný úrad

66/12 18.07.2012 ZŠ Grösslingova
Zneužívanie moci, nezákonné 
obohacovanie, neoprávnený 
prenájom

Preposlané z Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR., sťažnosť neobsahovala 
predpís. náležitosti, podľa § 6 ods. 1 písm. a) odložená. Na spisovom obale je 
poznámka, že bolo prešetrené odd. školstva. Výsledok prešetrenia sa v spise 
nenachádza.

OD Školstvo

67/12 e-mail 
23.07.2012 ul. Polska

Zásah do práv sťažovateľa 
proti jeho majetku - 
neoprávnené odtiahnutie 
motorového vozidla

V zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 9/2010 Z. z. riešené ako podnet. V spise sa 
nachádza Rozhodnutie starostky m. č. Ba-SM o odpustení dlhu. PD rôzne

68/12 30.07.2012 Staré Mesto Zahradenie prístupu k 
nehnuteľnosti 

Sťažnosť odstúpená z Hl. mesta SR a Ministerstva vnútra SR. Dňa 30.08.2012 
požiadané odd. stavebné o písomné vyjadrenie k sťažnosti. Odpoveď predmet. 
odd., ani odpoveď sťažovateľovi sa nenacházda v spise, na spisovom obale je 
poznámka, o odložení sťažnosti podľa § 5 ods. 7 zák. č. 9/2010 - sťažnosť nie je 
podpísaná

OD stavebný úrad

69/12 e-mail 
30.07.2012 Rajská 10 Reklamácia vyúčtovania

O stanovisko požiadané odd. majetkové a investičné. Odpoveď uved. odd. v 
spise sa nenachádza. Na spise je poznámka o riešení ako podnet v súlade s § 4 
ods. 1 písm. a), nie ako sťažnosť. Situáciu riešila osobne so sťažovateľom 
vedúca kancelárie starostky 

PD rôzne

70/12 25.07.2012 Lermonovova ul. Zmätúce dopravné značenie

Sťažnosť postúpená z MsP hl. mesta. Dňa 16.08.2012 opakovaná sťažnosť, dňa 
13.08.2012 požiadané odd. dopravy o stanovisko, odpoveď predmetného odd. sa 
v spise nenachádza. Prvá sťažnosť vyhodnotená v zmysle § 4 ods. 2 písm. a) - 
nie je sťažnosť, potom bolo podanie odložené podľa § 5 ods. 7 (chýbalo 
splnomocnenie). Fotokópia splnomocnenia je v spise doložená. Nie je záznam o 
vyriešení sťažnosti

ND doprava, správa 
komunikácií

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 7



Sťažnosti evidované v roku 2012
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Príloha č. 1

71/12 30.07.2012 Hviezdoslavovo nám. 
Socha na Hviezd. nám. - 
urážka ženského pohlavia, 
nemorálnos, vulgarita

Vyhodnotené ako podanie, ktoré malo charakter vyjadrenia názoru, nebolo 
zadefinované porušenie právnych predpisov. Sťažovateľka bola telefonicky 
informovaná, pričom si prišla následne osobne pozrieť zápis z príslušnej komisie 
a kópiu zmluvy. 

PD rôzne

72/12 02.08.2012 Konventná 8 Sťažnosť na prieťahy v 
stavebnom konaní

Riešené ako podnet, podľa vyjadrenia na spisovom obale, na referáte sa zastavil 
sťažovateľ osobne, bola prizvaná aj zamestnankyňa stavebného úradu a 
sťažovateľovi bolo vysvetlené, že stavebný úrad nemohol postupovať inak. 
Sťažovateľ vzal na vedomie, aký dokument je potrebný k vydaniu stavebného 
povolenia.

PD stavebný úrad

73/12 03.08.2012 08.03.2013 Blagoevova Chybný postup pri vybavovaní 
infožiadosti

Prešetrením v registratúre sa nepreukázalo zaslanie listu o postúpení podania 
sťažovateľovi, vedúcemu odd. stavebného  uložené informovať zamestnancov o 
správnom postupe pri odstupovaní žiadostí inej povinnej osobe podľa zákona o 
slobodnom prístupe k informáciám. Ospravedlnenie za výrazné prekročenie 
lehoty na prešetrenie sťažnosti, ktoré bolo zapríčinnené nedostatočným 
personálnym obsadením. MČ posilnila referát sťažností a petícií. 

OP stavebný úrad

74/12 07.08.2012 Lovinského 4 Preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia stavebného úradu

Sťažnosť bola späťvzatá, sťažovateľovi vysvetlené zamestnancom stavebného 
úradu, že úrad nemohol postupovať iank.  Riešené ako zmierovacie konanie. 
Doložená zápisnica zo stretnutiazo 7.11.2012. Doložené Oznámenie o späťvzatí 
sťažnosti. 

SV stavebný úrad

75/12 07.08.2012 09.11.2012 MŠ Timravina Údajná petícia rodičov MŠ o 
ukončení dochádzky dieťaťa

29.11.2012 postúpená sťažnosť z Krajského šk. úradu - opakovaná sťažnosť. 2 
petície predložené k prešetreniu. Nebolo zistené, že by riaditeľka porušila práva a 
právom chránené záujmy sťažovateľky a jej dieťaťa. Referátu sťažností a petícií 
bolo predložené písomné vyjadrenie k petícií rodičov, podpísané dvoma 
učiteľkami, lekárska správa o úraze brucha jedného zo spolužiakov dieťaťa. 

NE Školstvo

76/12 14.08.2012 Obchodná 7
Žiadosť o stanovisko a pomoc, 
resp. návod na riešenie 
problému

27.08.2012 požiadané odd. stavené  o stanovisko, podľa vyjadrenia ved. Odd. 
stavebného sa jedná o podanie, ktoré je dopytom na SÚ, ako riešiť 
občianskoprávne vzťahy vlastníkov bytov v bytovom dome, resp. je podnetom na 
vykonanie ŠSD. O tom, či bol vykonaný ŠSD v spise nie je záznam. 

PD stavebný úrad

77/12 22.08.2012 27.08.2012 Jelenia ul. Sťažnosť na postup 
príslušníka Mestskej polície

Sťažnosť postúpená Mestskej polícii Hl. mesta, Gunduličova, Ba. Sťažovateľ 
informovaný. PO rôzne

78/12 23.08.2012 08.03.2013 Jelenia ul. Sťažnosť na postup 
príslušníka Mestskej polície

Dňa 27.08.2012 o stanovisko požiadané odd. právne, na ktoré bolo odpovedané 
11.09.2012. Dňa 08.03.2013 bola sťažnosť postúpená Mestskej polícii Hl. mesta, 
Gunduličova, Ba. Sťažovateľ informovaný.

PO rôzne

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 8
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79/12 28.08.2012 08.03.2013 Karpatská ul. 
Sťažnosť na konanie 
Krízového strediska Maják 
nádeje

Dňa 20.09.2012 postúpené podanie aj z Bratisl. samosprávneho kraja. O 
súčinnosť požiadaný Obvodný úrad Bratislava (odpoveď z 29.11.2012). Dňa 
08.03.2013 bolo podanie vrátené sťažovateľovi z dôvodu, že MČ Ba-SM nie je 
zriaďovateľom, ale jedným zo zakladateľov, nie je príslušná sť. vybaviť. 
Odporúčanie so sťažnosťou sa obrátiť na riaditeľa, príp. predsedu správnej rady. 

VR rôzne

80/12 e-mail 
21.08.2012

e-mail 
30.08.2012 Medená ul. Dodržiavanie nočného kľudu

Sťažnosť nie ne podpísaná, napriek tomu odpovedané e-mailom. MsP požiadaná 
o monitorovanie ulice, o súčinnosť požiadaný sťažovateľ. V prípade opakujúcich 
sa prekročení príspustných hodnôt určujúcich velíčin hluku môže byť uložená 
pokuta, príp. zrušená určená prevádzková doba prevádzkarne. Riešené ako 
podnet podľa § 4 ods. 1 písm. a)

PD nočný kľud, prevádzka  
zariadení

81/12 04.09.2012 06.09.2012 Palackého ul. Prenájom parku - sťažnosť na 
neporiadok

Sťažnosť nespĺňala zákonné náležitosti, riešená ako podnet. MČ vzhľadom na 
preukázané znečistenie, zabezpečí upratovanie predmet. parku v kratších 
intervaloch, zároveň informovala sťažovateľa, že Nám. Eugena Suchoňa, ktoré je 
pred predmet. parkom má v správe Hl. mesto SR Bratislava. 

PD životné prostredie, verejný 
poriadok

82/12 04.09.2012 Sťažnosť na pracovníčku soc. 
odboru

Sťažnosť má charakter vyjadrenia názoru, podľa § 4 ods. 1 písm. a) sť. odložená. 
Sťažnosť nebola vrátená sťažovateľke podľa § 4 ods. 3. OD rôzne

83/12 07.09.2012 Štefánikova 13,15
Polyfunkčný objekt - sťaž. 
voči stavebnej činnosti 
Metrostav SK, a.s.

Dňa 06.09.2012 požiadané odd. stavebné o vyjadrenie k sťažnosti. Na základe 
odpovede ved. odd. konštatované, že podanie je podnetom na vykonanie ŠSD a v 
určitej časti podania smeruje proti rozhodnutiu verejnej správy vydanému v 
konaní podľa iného právneho predpisu. Spis obsahuje interný list z 09.03.2013, v 
ktorom ref. sťažností a petícií žiada o preverenie, či bol na zákl. uvedeného 
podnetu vykonaný ŠSD. Odpoveď odd. stavebného sa v spise nenachádza. 
Riešené ako podnet na vykonanie ŠSD podľa § 4 ods. 1 písm. a).

PD stavebný úrad

84/13 10.09.2012 Moyzesova 6
Novo zriadené parkovacie 
miesta pred domom pre firmu 
KRKA s.r.o.

Vyhodnotené ako podnet. Listom zo 06.09.2012 požiadané odd. dopravy  v 
súlade s ust. § 4 ods. 3 posl. veta zák. o sťažnostiach "Orgán verejnej správy 
takéto podanie nevráti, ak je ho príslušný vybaviť podľa iného právneho 
predpisu" s prosbou o fotokópiu odpovede za účelom založenia do spisu. 
Odpoveď odd. dopravy sa v spise nenachádza. 

PD doprava, správa 
komunikácií

85/12 e-mail 
11.09.2012 Školská ul. Odstránenie značenia  

parkovacích miest 

Opakovaná sťažnosť z 11.05.2012 (p.č. 38/12). Do podania opakovanej 
sťažnosti nebola žiadna náprava zo strany odd. dopravy. Na spise je poznámka, 
že ved. odd. dopravy zabezpečí na jar 2013 opravu dopravného značenia. 
Sťažnosť nie je podpísaná, podľa § 6 ods. 1 písm. a) odložená

OD doprava, správa 
komunikácií

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 9
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86/12 18.09.2012 Na vršku , prevádzka 
Čierny pes

Sťažnosť na riešenie podnetu 
na zrušenie osobitnej 
prevádzkovej doby pivárne 
Čierny pes a pozastavenie jej 
prevádzky do zrealizovania 
technických opatrení

Riešené podľa § 4 ods. 1 písm. a) ako dopyt. Podľa poznámky uvedenej na spise, 
podnet bol riešený stretnutím sťažovateľa s pani starostkou. DO nočný kľud, prevádzka 

zariadení

87/12 18.09.2012 05.11.2012 Moyzesova ul. Neoprávnené odtiahnutie 
motorového vozidla

Postúpená sťažnosť z MsP Hl. mesta SR. Podanie vyhodnotené ako podnet, 
sťažovateľka sa sťažovala na postup príslušníkov MsP. List odoslaný MsP Hl. 
mesta SR a sťažovateľke.

PO rôzne

88/12 19.09.2012 Dobšinského ul. Vyschnuté stromy nad radom 
garáži pod železničnou traťou

Vyhodnotené ako podnet, podľa § 4 ods. 3 podanie odstúpené na priame 
vybavenie odd. územného rozvoja, ref. ochrany prírody a starostlivosti o životné 
prostredie. Spôsob vybavenia predmetného odd. v spise založené nie je. 

PD životné prostredie, verejný 
poriadok

89/12 26.09.2012 03.12.2012 Židovská ul. 

Prevádzka Kastelán - rušenie 
nočného pokoja, hlasitá 
hudba, vandalizmus, predaj a 
distribúcia omamných látok

Sťažnosť odstúpená na priame vybavenie na Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva. PO nočný kľud, prevádzka 

reštauračných zariadení

90/12 26.09.2012 Cintorínska ul. Rušenie nočného kľudu 
prevádzkou Budweiser Budvar Odpoveď sa v spise nenachádza. NR nočný kľud, prevádzka 

reštauračných zariadení

91/12 e-mail 
08.10.2012 Mostova č. 4

Nadrozmerná stavba 
prekračujúca stanovený 
možný limit podlaží

Sťažnosť nie je podpísaná, neobsahuje predpísané náležitosti, podľa § 6 ods. 1 
písm. a) odložená (podnet na vykonanie ŠSD podľa § 4 ods. 1 písm. a)). Záznam 
o vykonaní ŠSD v spise sa nenachádza.

OD stavebný úrad

92/12 10.10.2012 05.11.2012 Buková 3

Neakceptovateľná hlučnosť a 
narúšanie bežného pokoja 
používaním megafónu cez 
ktorý podnik. subjekty 
ponúkajú svoje služby

Dňa 05.11.2012  sťažnosť odstúpená Regionálnemu úradu verejného 
zdravotníctva na priame vybavenie. Sťažovateľka o odstúpení informovaná. PO rôzne

93/12 19.10.2012 13.03.2013 Mickiewiczova
Sťažnosť na porušenie zákona 
č. 211/2000 Z. z. a na 
nezákonný postup 

Sťažnosť v časti nesprístupnenia žiadaných informácií nedoložením príloh k listu 
nie je možné prešetriť z dôvodu rozdielnych tvrdení sťažovateľa a zamestnanca 
zodp. za odoslanie list. zásielky. V časti nedodržania lehoty na vybavenie 
žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona opodstatnená, bola uložené 
povinnosť  v súlade s § 19 ods. 1 písm. i) zák. č. 9/2010. 

ČO zamestnanci miestneho  
úradu

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 10
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94/12 23.10.2012 Hradné údolie č. 17
Nečinnosť Stavebného úradu 
pri vykonaní Štátneho 
stavebného dohľadu

Dňa 07.11.2012 požiadaný vedúci odd. stavebného o stanovisko, na ktoré bolo 
odpovedané. Listom z 09.03.2013 referát sťažností a petícií vyhodnotil, že sa 
nejedná o sťažnosť, preto ho odsúpil na zákl. § 4 ods. 3  referátu územného 
rozhodovania a stavebného poriadku na priame vybavenie. 

PD zamestnanci miestneho  
úradu

95/12 23.10.2012 Vajanského nábr. 17
Zaobchádzanie opatrovateľky 
v Zariadení opatrovateľskej 
služby so sťažovateľkou

List postúpený z MPSVaR, v ktorom žiadajú o výsledku vybavenia písomne 
informovať, ktoré sa v spise nenachádza. Podanie vyhodnotené ako podnet podľa 
§ 4 ods. 1 písm. a). Podľa poznámky na spisovom obale bol podnet riešený 
vicestarostom v súcinnosti s riaditeľkou Seniorcentra. 

PD rôzne

96/12 23.10.2012 Hradné údolie č. 17

Sťažnosť na postup ŠSD, 
žiadosť o vylúčenie 
dodatočnej fotodokumentácie 
zo spisu

Dňa 05.11.2012 o stanovisko požiadaný ved. odd. stavebného, na ktorý bolo 
odpovedané. Vyhodnotené ako podanie, ktoré poukazuje na konkrétne 
nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo 
vybavenie je upravené iným právnym predpisom.

PD zamestnanci miestneho  
úradu

97/12 31.10.2012 21.11.2012 Mestská časť Staré 
Mesto Porušenie právnych predpisov

Dňa 21.11.2012 zaslaná referátom sťažností a petícií sťažovateľovi "Žiadosť o 
spoluprácu", na ktorú bolo listom z 26.11.2012 odpovedané -  sťažovateľ žiada 
vyšpecifikovať svoju sťažnosť, nakoľko podal viacero sťažností. Dňa 03.12.2012 
zaslaný ref. sťažností a petícií opätovný list so žiadosťou o spoluprácu (udelenie 
súhlasu s uvedením potrebných osobných údajov na prešetrenie sťažnosti a 
súčasne žiadosť o spoluprácu), dňa 06.12.2012 zaslaný list sťažovateľa, v ktorom 
sa k predchádzajúcim listom nevyjadril a opatovne žiada o špecifikáciu svojej 
sťažnosti. Podľa § 6 ods. 1 písm. h) sťažnosť odložená (sťažovateľ neposkytol 
spoluprácu).

OD zamestnanci miestneho  
úradu

98/12 12.10.2012 Michalská 25
Ukončenie štátneho dohľadu 
na základe nezákonného 
podkladu pre jeho ukončenie

Dňa 13.08.2012 došiel list z Krajského pamiatkového úradu Bratislava na 
vedomie, v ktorom oznamujú, že KPÚ začal správne konanie, pričom KPÚ BA 
považuje vykonanie ďalšieho štátneho dohľadu za nehospodárne a neúčelové. 
Dňa 09.03.2013  referát sťažností a petícií v zmysle § 4 ods. 1 písm. b)  (podanie 
nie je sťažnosťou, ale poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu 
verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym 
predpisom) odstúpil na priame vybavenie na odd. stavebné, ref. územného 
rozhod. a stavebného poriadku.

PD zamestnanci miestneho  
úradu

99/12 05.11.2012 Mestská časť Staré 
Mesto

Zmena účelu využitia 
nebytového priestoru bez 
stavebných úprav - 
právoplatnosť rozhodnutia

Listom zo dňa 19.11.2012 požiadaný o stanovisko ved. odd. stavebného, na ktorý 
bolo odpovedané. Listom z 02.01.2013 bola sťažnosť späťvzatá. SV zamestnanci miestneho  

úradu

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 11



Sťažnosti evidované v roku 2012
Miestny úrad

Príloha č. 1

100/12 05.11.12 14.11.2012 Obchodná 68
Svetelná reklama umiestnená 
na streche rožného domu 
Vysoká a Obchodná

Sťažnosť odstúpená na priame vybavenie na Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva. PO rôzne

101/12 09.11.2012 Dunajská 29
Postup stavebného úradu 
(vykonanie ŠSD) pri búracích 
stavebných prácach

Listom zo 07.11.2012 (?) požiadaný o stanovisko ved. odd. stavebného, na ktorý 
bolo odpovedané. Sťažovateľ listom z 28.11.2011 doplnil sťažnosť. Referát 
sťažností a petícií listom z 09.03.2012 požiadal ved. odd. stavebného (vzhľadom 
na to, že podanie nebolo vyhodnotené ako sťažnosť, ale postupované v súlade s § 
4 ods. 3 - orgán verejnej správy takého podanie nevráti, ak je ho príslušný 
vybaviť podľa iného právneho predpisu) o preverenie, či bol na zákl. uvedeného 
podnetu vykonaný ŠSD. Odpoveď v spise založená nie je. 

PD zamestnanci miestneho  
úradu

102/12 03.12.2012 04.12.2012 Hviezdoslavovo nám. 
Rušenie nočného pokoja 
hudbou z klziska, blikajúci 
stromček 

Dňa 04.12.2012 sťažnosť odstúpená na Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
na priame vybavenie. Keďže podací hárok z pošty v spise zasložený nie je, nedá 
sa odkontrolovať, či sťažovateľka bola o odstúpení informovaná. 

PO rôzne

103/12 05.12.2012 10.12.2012 Hviezdoslavovo nám. Sťažnosť na konanie policajta 
voči držiteľovi preukazu ZŤP

Dňa 10.12.2012 sťažnosť odstúpená na priame vybavenie MsP Bratislava. 
Oboznámenie sťažovateľa nedoručené, z dôvodu, že sťažovateľ si neprevzal 
doporučenú zásielku (nesprávna adresa).

PO rôzne

104/12 10.12.2012 11.12.2012 Mestká časť Staré 
Mesto

Infožiadosť - pravdivosť a 
zákonnosť odpovede na 
podanú žiadosť

Dňa 11.12.2012 zaslaná sťažovateľovi žiadosť o spoluprácu (v súlade s § 8 ods. 
2 zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach), na ktorú sťažovateľ nereagoval. Sťažnosť 
v súlade s § 6 ods. 1 písm. h) spomín. zákona odložená. 

OD stavebný úrad

105/12 11.12.2012 11.12.2012 Mestská časť Staré 
Mesto

Infožiadosť - 
nezrozumiteľnosť podania

Dňa 11.12.2012 sťažovateľom osobne prevzatá žiadosť o spoluprácu, nakoľko 
podanie bolo nezrozumiteľné. Sťažovateľ na túto žiadosť nereagoval. S súlade s 
§ 6 ods. 1 písm. h) zák. č. 9/2010 Z. z. sťažnosť odložená. 

OD rôzne

106/12 11.12.2012 11.12.2012 Mestská časť Staré 
Mesto

Infožiadosť - 
nezrozumiteľnosť podania

Dňa 11.12.2012 sťažovateľom osobne prevzatá žiadosť o spoluprácu nakoľko 
podanie bolo nezrozumiteľné. Sťažovateľ na túto žiadosť nereagoval. S súlade s 
§ 6 ods. 1 písm. h) zák. č. 9/2010 Z. z. sťažnosť odložená. 

OD rôzne

107/12 11.12.2012 11.12.2012 Mestská časť Staré 
Mesto

Infožiadosť - 
nezrozumiteľnosť podania

Dňa 11.12.2012 sťažovateľom osobne prevzatá žiadosť o spoluprácu nakoľko 
podanie bolo nezrozumiteľné. Sťažovateľ na túto žiadosť nereagoval. S súlade s 
§ 6 ods. 1 písm. h) zák. č. 9/2010 Z. z. sťažnosť odložená. 

OD rôzne

108/12 12.12.2012 Mestská časť Staré 
Mesto

Neskoré doručenie termínu 
štátneho stavebného dohľadu

Dňa 18.12.2012 zaslaný list sťažovat., v ktorom ho referát sťažností a petícií 
informuje, že jeho sťažnosť bola odložená z dôvodu nedoloženia plnomocenstva. 
Dňa 27.12.2012 doložená fotokópia splnomocnenia.

OD stavebný úrad

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 12



Sťažnosti evidované v roku 2012
Miestny úrad

Príloha č. 1

109/12 19.12.2012 Mestská časť Staré 
Mesto

Neskoré doručenie termínu 
štátneho stavebného dohľadu

Podľa poznámky na spisovom obale bola sťažnosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. h) 
zák. č. 9/2010 Z. z. odložená (sťažovateľ nesposkytol spolprácu). OD stavebný úrad

110/12 23.11.2012 Francúzskych 
partizánov Postup stavebníka

Listom z 26.11.2012 požiadané odd. stavebné a odd. dopravy o písomné 
stanovisko k predmetnej sťažnosti. Ďalším listom z 20.12.2012 zaslaná urgencia 
k nezaslaniu stanovísk od obidvoch odd., na ktoré nebolo odpovedané.

ND stavebný úrad, doprava, 
správa komunikácií

111/12 11.05.2012 Blumentál
Uzavretie Zmluvy o nájme 
medzi MČ Ba-SM a OZ 
Blumentál

Sťažnosť postúpená z Hl. mesta SR. Dňa 15.05.2012 požiadané o stanovisko 
odd. majetkové a investičné a odd. právne. Stanoviská  v spise doložené nie sú. 
Listom zo 06.08.2012 zaslaný list sťažovateľke, v ktorom jej ref. sťažností a 
petícií oznamuje predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti o 30 dní. Odpoveď 
(vybavenie) na sťažnosť sa v spise nenachádza. 

ND rôzne

112/12 14.06.2012 Mestská časť Staré 
Mesto

Prieťahy - zastavenie búracích 
prác na trafostanci

Listom zo 06.08.2012 požiadaný o stanovisko vedúci odd. stavebného.  
Odpoveď ved. odd. a ani odpoveď sťažovateľovi sa v spise nenachádza. ND stavebný úrad

113/12 28.052012 Michalská 25

Nehospodárne nakladanie s 
majetkom MČ, nevyužívanie 
všetkých možných dostupných 
prostriedkov na vymoženie 
bezdôvodného obohatenia

Dňa 23.08.2012 sťažovateľ požiadaný o spoluprácu (poskytnutie informácií aké 
právne úkony sťažovateľ ako väčšinový majiteľ vykonal na odstránenie údajného 
protiprávneho stavu). Dňa 05.09.2012 sťažovateľ zaslal  odpoveď aj s 
fotokópiami dokladov. Odpoveď MČ sa v spise nenachádza. 

ND rôzne

114/12 11.07.2012 Štúrova 6 Vstavba podkrovného bytu

Listom z 30.07.2012 požiadaný o stanovisko ved. odd. stavebného, listom z 
19.11.2012 požiadaný o stanovisko ved. odd. právneho a správnych činností a 
referát odd. stavebného, na ktorý bolo dňa 28.11.2012 odpovedané ref. právnym. 
Sťažovateľka listom z 20.09.2012 opätovne podala sťažnosť. Odpoveď 
sťažovateľke v spise sa nenachádza. 

ND stavebný úrad

115/12 26.11.2012 11.04.2013 Panenská 19 Sťažnosť vo veci vykonania 
štátneho stavebného dohľadu 

Listom z 27.11.2012 požiadaný o stanovisko ved. odd. stavebného, dńa 
20.12.2012 zaslaná urgencia z dôvodu nedoručenia odpovede. 11.04.2013 
zaslaný list sťažovateľovi, v ktorom sú podrobne rozpísané kroky MČ (príslušné 
orgány konali a konajú v predmetnej veci v medzich príslušnej právnej úpravy - 
stavebný dohľad, správne konania, uložené predloženie návrhu neodkladných 
zabezpečovacích prác pre celú stavbu spolu s projektovou dokumentáciou a 
predpísanými stanoviskami a rozhodnutiami dotknutých orgánov, vrátane KPÚ).

NE stavebný úrad

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 13



Sťažnosti evidované v roku 2012
Miestny úrad
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116/12 27.09.2012 11.04.2013 Bartoňova 1 Prieťahy pri vybavovaní 
žiadosti - dopravné značenie

Listom z 20.11.2012 požiadaná o stanovisko vedúca odd. dopravy. Dňa 
20.12.2012 zaslaná vedúcej urgencia, na ktorú bolo odpovedané 15.03.2013. 
Dňa 11.04.2013 zaslaná odpoveď sťažovateľke. Pri preskúmaní sťažnosti boli 
zistené prieťahy v konaní. Odd. dopravy bolo uložené prijať nápravné opatrenia a 
vo veci konať.

OP doprava, správa 
komunikácií

117/12 30.08.2012 11.04.2013 Údolná 21
Postup stavebného úradu pri 
žiadosti o vydanie stavebného 
povolenia

Dňa 19.10.2012 zaslal sťažovateľ urgenciu na nevybavenú sťažnosť, dňa 
26.11.2012 zaslaná ďalšia urgencia na nevybavenú sťažnosť, dňa 21.01.2013 
opätovná urgencia. Referát sť. a petícií požiadal ved. Odd. stavebného dňa 
19.11.2012 o písomné stanovisko k sťažnosti, dňa 20.12.2012 Referát sť. a 
petícií zaslal ved. odd. stavebného urgenciu na doručenie stanoviska. 
Sťažovateľovi bolo oznámené, že jeho sťažnosť bola odložená v súlade s § 6 ods. 
1 písm. c) zák. č. 9/2010 - nebolo doložené úradne overené splnomocnenie, ktoré 
sa nenachádza ani v spise ku konaniu na stavebnom úrade.

OD stavebný úrad

118/12 12.06.2012 12.04.2013 Búdkova cesta Sťažnosť na postup mestskej 
časti - konanie mestskej časti

Sťažnosť postúpená z Hl.mesta SR. Dňa 13.06.2012 požiadaný o stanovisko ved. 
odd. stavebného. Dňa 19.10.2012 zaslaná sťažovateľom  urgencia vybavenia 
sťažnosti. Dňa 12.04.2013 zaslaná odpoveď sťažovateľovi - sť. v bode 1 - 
neopodstat. (nebolo preukázané, že boli činnosťou alebo nečinnosťou nášho 
úradu práva a právom chránené záujmy sťažovateľa porušené). Sťažnosť v bode 
2 - odložená (sťažovateľ sa domáha preskúmať zákonnosť právneho úkonu z 
01.12.2006, od ktorého uplynulo v deň doručenia sťažnosti viac ako päť rokov).

ČO stavebný úrad 

119/12 20.11.2012 Medená 10

Nevybavenie písomného 
podnetu - vymedzenie 
parkovacích miest na 
chodníku a odstránenie 
prejazdových zábran

Dňa 21.11.2012 požiadaná o písomné stanovisko ved. odd. dopravy, dňa 
20.12.2012 zaslaná ref. sťažností a petícií urgencia na nedoručené stanovisko. 
Dňa 15.03.2013 zaslané vedúcou odd. dopravy stanovisko, v ktorom uvádza, že 
Komisia dopravy prijala k tomuto problému uznesenie a sťažovateľku 
informovala pri telefonickom kontakte. Referát sťažností a petícií sťažnosť 
odložil v zmysle § 6 ods. 1 písm. a).

OD zamestnanci miestneho 
úradu

120/12 18.09.2012 05.10.2012 Polska ul. Nečinnosť pracovníkov MČ 
Staré Mesto

Opakovaná sťažnosť z 31.07.2012 v tej istej veci (odťah vozidla). Listom z 
11.10.2012 podal sťažovateľ ďalší list na nečinnosť pracovníkov MČ SM. 
Listom z 05.10.2012 (sťažovateľom potvrdený príjem písomnosti dňa 
23.10.2012) rozhodnutím starostky odpustenie peňažného dlhu. 

OP rôzne

121/12 17.12.2012 Kozia ul. Povolenie vyhradeného 
parkovania

Dňa 18.12.2012 požiadaná o stanovisko ved. odd. dopravy. Stanovisko vedúcej a 
ani odpoveď sťažovateľovi sa v spise nenachádza NR doprava, správa 

komunikácií

Legenda: OP-opodstatnená, NE - neopodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, PO-postúpená, OD-odložená, VR-vrátená, SV-späťvzatá, PD-podnet, DO-dopyt, ND-nedoriešené, NR-neriešené 14



Sťažnosti evidované v roku 2012
Zariadenia s právnou subjektivitou

Príloha č. 2

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum 
odoslania 
odpovede

Subjekt Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 
sťažností Oblasť, zameranie

1. 25.10.2012 07.12.2012 ZŠ Vazovova Neposkytnutá informácia 
rodičom Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená NE Zamestnanci ZŠ

Legenda:  NE - neopodstatnená 1



Petície evidované v roku 2012 
Miestny úrad 

 
                                                                                                          Príloha č. 3 

P.č. Obsah petície Dátum 
doručenia 

Dátum 
odpovede Spôsob riešenia Počet podpisov 

1/2012 Petícia za podporu OZ Blumentál 17.01.2012 19.04.2012 Starostka petícii vyhovela, ubezpečila občanov, že  v prípadoch dotýkajúcich sa 
činnosti o.z. Blumentál bude prihliadať na názor obyvateľov. 106 

2/2012 
Petícia proti obnoveniu trhoviska na 
ulici Malý trh a časti ulice 
Karadžičova 

19.04.2012 
21.05.2012 

 
*) 

Starostka vo svojej odpovedi informovala, že MČ plánuje zmodernizovať 
trhovisko na Poľnej ul., čím by vyhovela petícií a zároveň ul. Malý trh bola 
zaradená do systému rezidenčného parkovania.  

431 

3/2012 Petícia za zachovanie školskej jedálne 
na ZŠ Vazovova 4 26.10.2012 

24.04.2013 
 
 

*) 
             

 **) 

Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie starostky, ktorá ich 
informovala, že zmluva s víťazom verejnej obch. súťaže nebola podpísaná 
a z tohto dôvodu nebude v uvedenej podobe koncesia realizovaná. 

249 

4/2012 

Petícia proti neúmernému zvýšeniu 
povinného príspevku na činnosť 
školského klubu a povinného 
príspevku na stravovanie 

20.11.2012 

08.03.2013 
 

*) 
 

  **)                             

Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie starostky, v ktorom 
poukázala, že MČ hľadá spôsoby na zníženie režijných nákladov, čoho 
dôkazom bola aj pripravovaná koncesia na prevádzkovanie ŠJ. 

177 

5/2012 

Nesúhlas so zákazkou MČ Ba-SM 
„Koncesia na prevádzkovanie 
stravovacích prevádzok v sieti škôl 
a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto“ 

20.11.2012 

08.03.2013 
 

*) 
             

   **) 

Predkladateľom bolo odpovedané listom vedúcej kancelárie starostky, v ktorom 
informovala, že k riešeniu systému stravovania MČ pracuje na preskúmaní 
všetkých alternatív a možností s cieľom nájsť optimálne riešenie. Zmluva 
s víťazom verejnej obch. súťaže nebola podpísaná a v uvedenej podobe 
koncesia nebude realizovaná.  

139 

 
*)     Kontrolnému orgánu sa nepodarilo preukázateľne zistiť odoslanie odpovede. 
**) Neodpovedala p. starostka, odpoveď bola podpísaná v zastúpení zamestnancom, ktorý  petíciu riešil. 
 

Petície evidované v roku 2012 
Zariadenia s právnou subjektivitou 

                      Príloha č. 4 

P.č. Obsah petície Dátum 
doručenia 

Dátum 
odpovede Spôsob riešenia Počet podpisov 

1/2012 Petícia o riešenie situácie s dieťaťom, 
ktoré navštevovalo MŠ Timravina 04.05.2012  

Na základe petície a ďalších okolností (porušovanie šk.  poriadku, neplatenie 
školného) bolo dieťaťu predčasne ukončené predprimárne vzdelávanie. 
Zriaďovateľ mu našiel miesto v inej MŠ. 

128 
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