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Správa 
o kontrole vybavovania sťažností a petícií 

v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2015 
 
 
Miestny kontrolór:    Ing. Oliver Paradeiser 
 
Útvar miestneho kontrolóra:  Anna Repková 
 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
     Sekretariát prednostu 
     MČ SM – zariadenia s právnou subjektivitou 
 
Cieľ kontroly: Skontrolovať v podmienkach MČ SM dodržiavanie:  

- zákona č. 9/2010 Z. z. zo 04.12.2009 v z.n.p. o 
sťažnostiach ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2010, 

- zákona č. 85/1990 Zb. z 27.03.1990 v z.n.p. o petičnom 
práve, ktorý nadobudol účinnosť  dňom vyhlásenia, t.j. 
29.03.1990 

- interných predpisov v danej oblasti  
 

Dôvod kontroly:  V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho 
kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na         
I. polrok 2016, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) uznesením č. 150/2015 z 08.12.2015 

 
Kontrolované obdobie:   rok 2015 
 
        
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
  
 V roku 2015 sa činnosť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
riadila podľa nasledovných predpisov: 

- Organizačný poriadok prijatý Rozhodnutím č. 19/2013 starostky mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto z 29.04.2013, ktorého účinnosť bola stanovená od 
01.05.2013. Tento bol ešte v tom istom roku upravený: 

- Dodatkom č. 1 Rozhodnutím č. 24/2013 z 19.06.2013 s účinnosťou od 01.09.2013, 
- Dodatkom    č. 2  Rozhodnutím č. 1/2014 z 15.01.2014 s účinnosťou od 

15.03.2014, 
- Organizačný poriadok prijatý Rozhodnutím č. 21/2015 starostu mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto z 25.02.2015, ktorého účinnosť bola stanovená od 
01.03.2015, 



- Organizačný poriadok prijatý Rozhodnutím č. 42/2015 starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto z 24.07.2015, ktorého účinnosť bola stanovená na 
01.08.2015,  

- Rozhodnutie č. 1/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  zo dňa 
14.01.2013 o postupe pri vybavovaní sťažností, ktoré nadobudlo účinnosť 
15.04.2013, 

- Rozhodnutie č. 34/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 
15.05.2015, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré nadobudlo účinnosť 15.06.2015, 

- Rozhodnutie č. 53/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 
15.10.2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 34/2015 starostu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní sťažností 
v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

- Rozhodnutie č. 54/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 
15.10.2015, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní petícií v podmienkach 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Uznesením č. 89/2014 zo dňa 17.07.2014 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie 

informáciu k 01.06.2014.  
Uznesením č. 53/2015 z 26.05.2015 zobralo miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto účinných od 01.03.2015. 

Uznesením č. 98/2015 z 22.09.2015 zobralo miestne zastupiteľstvo Informáciu 
o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
účinného od 01.8.2015. 

 V informáciách  sú uvedené všetky subjekty, ktoré v kontrolovanom období patrili 
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. 2015 mali riešiť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. zo 04.12.2009 v z.n.p. 

(ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 01.02.2010 a rozhodnutím starostky: 
- Od 15.04.2013 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie č. 1/2013 starostky mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto zo 14. 01. 2013 „O postupe pri vybavovaní sťažností“ (ďalej 
len „rozhodnutia“).  

- Od 15.06.2015 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie č. 34/2015 starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 15.05.2015, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní 
sťažnosti v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  

- Od 01.11.2015 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie č. 53/2015 starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 15.10.2015, ktorým a mení a dopĺňa rozhodnutie          
č. 34/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa upravuje postup 
pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

 
Problematika petícií nebola upravená interným predpisom až do 15.06.2015 – 

Rozhodnutie R 34/2015 z 15.05.2015. Následne bolo prijaté Rozhodnutie R 54/2015 zo dňa 
15.10.2015, účinnosť ktorého bola stanovená na 01.11.2015. 
 Ako z uvedeného vyplýva, tak sa celý proces vybavovania petícií v termíne  od 
01.01.2015 až  do 15.06.2015 mal riadiť podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
v z.n.p.  
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I.1. Kontrolné zistenia 
 Kontrolou rozhodnutí starostu a porovnaním rozhodnutí o postupe pri vybavovaní 
sťažností a rozhodnutí o organizačnom poriadku bol zistený nesúlad. Konkrétne sa pôsobnosť 
v oblasti sťažností presunula zo sekretariátu starostu (referát sťažností a petícií) na sekretariát 
prednostu 15.06.2015, zatiaľ čo v rozhodnutí o organizačnom poriadku  je presun uvedený už 
25.02.2015.  
 Z názvu rozhodnutí starostu, ktorým sa upravuje potup pri vybavovaní sťažností 
v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, vyplýva, že malo by ísť o všetky 
subjekty mestskej časti. V obsahu týchto rozhodnutí  je riešený len postup pre miestny úrad, 
resp. zariadenia, ktoré pod miestny úrad spadajú.  
 
II. SŤAŽNOSTI 
 
II.1. Sťažnosti – Miestny úrad a útvary mestskej časti bez právnej subjektivity začlenené 
pod miestny úrad  
 V roku 2015 bolo na sekretariáte starostky a sekretariáte prednostu Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto evidovaných 52 sťažností (zapísaných v centrálnej 
evidencii).  
 
V nasledujúcej tabuľke (tabuľka A) sú uvedené počty a spôsoby ich  riešenia.  
           Tab. A 

Spôsob vybavenia 
 

Počet sťažností 
 

OP  - opodstatnené 10
NO - neopodstatnené 19
ČO - čiastočne opodstatnená 2
OD - odložená 8
OS - odstúpená 4
SP – späťvzatá  1
PO - podnet 2
PD - podanie 1
NV – nevyhodnotená  1
NB - nevybavená 4
S p o l u  52
 

Ako z uvedenej tabuľky vyplýva, z celkového počtu 52 evidovaných sťažností bolo 
v priebehu roka 2015 vyhodnotených: 10 sťažností ako opodstatnená, 19 sťažností ako 
neopodstatnené, 2 sťažnosti ako čiastočne opodstatnené, 8 sťažností bolo odložených, 4 
sťažnosti boli odstúpené orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie , 1 sťažnosť 
bola späťvzatá, 2 sťažnosti mali charakter podnetu, 1 sťažnosť bola vyhodnotená ako podanie, 
pri 1 sťažnosti nie je v spise odpoveď podpísaná starostom, 4 sťažnosti, ktoré sa týkali 
stavebného úradu do 30.06.2016 neboli vybavené.    
   
 Z hľadiska dodržiavania § 13 ods. 1 zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, podľa ktorého 
„príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní“ 
v spojitosti s § 9, podľa ktorého orgán „verejnej správy je povinný sťažnosť prijať. Prijatú 
sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní 
od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom 
upovedomí sťažovateľa“,  
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V prílohe č. 1 je stručne popísaná genéza sťažností tak, ako boli evidované a riešené.  
Pri kontrole riešenia sťažností bol kladený dôraz na dodržiavanie zákona, ako aj na 

dodržiavanie príslušných rozhodnutí. 
 
II.1.1. Kontrolné zistenia  
Kontrolou bolo zistené, že pri 3 sťažnostiach nebola dodržaná zákonom stanovená lehota, 4 
sťažnosti neboli vybavené do 30.06.2016, v spise jednej sťažnosti nebolo odpovedané 
sťažovateľovi. 
 V súlade s čl. III. bod 7 rozhodnutia č. 37/2015 bolo kontrolované, ak sťažnosť bola 
opodstatnená, či vedúci zamestnanec príslušného útvaru miestneho úradu, ktorý sťažnosť 
prešetroval, spracoval návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich 
vzniku.  

Pri všetkých sťažnostiach, ktoré boli vyhodnotené ako opodstatnené bol návrh opatrení 
buď ako samostatné tlačivo, resp. návrh opatrení bol súčasťou Zápisnice o prešetrení 
sťažnosti. 2 zápisnice o prešetrení sťažnosti nie sú podpísané povereným zamestnancom.  
     
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. 2015 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 s MŠ Grösslingová 0 0 0 
6. ZŠ s MŠ Škarniclova 1 1 0 
7. ZŠ Hlboká cesta 1 0 1 
8. ZŠ Jelenia 0 0 0 
9. ZŠ Dubová  0 0 0 
10. ZŠ Mudroňova 0 0 0 
11. ZŠ Vazovova 1 0 1 
 Celkom 3 1 2 
 
V prílohe č. 2 je stručne popísaná genéza sťažnosti tak ako boli evidované a vybavované.  
 
Ako vidno z nasledujúcej tabuľky (tabuľka C), mali všetky 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 áno od 01.01.2015 
2. Staromestská knižnica áno od 01.10.2013 
3. MŠ Šulekova áno od 01.01.2015 
4. MŠ Timravina áno od 01.07.2010 
5. ZŠ s MŠ Grösslingová áno od 01.07.2010 
6. ZŠ s MŠ Škarniclova áno od 01.09.2010 
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7. ZŠ Hlboká cesta áno od 01.03.2010 
8. ZŠ Jelenia áno od 01.09.2011 
9. ZŠ Dubová  áno od 02.09.2014 
10. ZŠ Mudroňova áno od 01.09.2010 

11. ZŠ Vazovova áno od 01.03.2010 
 
II.2.1  Kontrolné zistenia 
Viď. kapitola I.1. 
 
III. PETÍCIE 
 
III.1. Petície – Miestny úrad a útvary mestskej časti bez právnej subjektivity začlenené 
pod miestny úrad 
 V roku 2015 bolo na sekretariáte starostky a sekretariáte prednostu miestneho úradu  
MČ SM evidovaných 8 petícií. 

Problematiku petícií, ktoré boli evidované na miestnom úrade  charakterizuje Príl. č. 3.  
Podrobnejší popis a spôsob riešenia petícií: 

 
Petícia č. 1/2015 –  
Obsah petície: Petícia – oplotenie Bohúňova/Hroboňova 
Predkladateľ petície: občania okolia Bohúňovej a Novosvetskej ul.  
Dátum doručenia:  04.02.2015 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 23.03.2015 
Spôsob odpovede: list, e-mail  

Petícia proti výstavbe oplotenia areálu DP hl. mesta Bratislava. Dopravný podnik hl. 
mesta SR Bratislavy pripravil výstavbu súvislého mohutného oplotenia areálu zo strany ul. 
Bohúňova v rámci projektu obnovy areálu na Hroboňovej ulici. Vlastníci nehnuteľností 
a obyvatelia pracujúci na Bohúňovej ulici a v jej okolí nesúhlasia so zámerom ako bol 
prezentovaný 27.08.2014 v denníku Nový čas. Podpísaní občania, žiadali starostu m.č. 
Bratislava-Staré Mesto ako reprezentanta orgánu verejnej správy, aby 
1. obyvateľom dotknutého územia zabezpečila účasť v konaní podľa stavebného zákona 
a v prípade, že už začalo, aby zabezpečila dodatočné zahrnutia do okruhu účastníkov 
a možnosť oboznámiť sa so žiadosťou investora a jej prílohami, 
2. zabezpečila osobitnú štúdiu o vplyve oplotenia pohodu bývania, užívania stavieb vrátane 
ul. Bohúňova pre variant v tlači zverejneného technického riešenia alebo iný variant, ak je už 
podaná žiadosť investora, dať obyvateľom dotknutého územia možnosť sa vyjadriť a uplatniť 
svoje prípadné námietky, pripomienky a odporúčania.  
3. všetkými prostriedkami orgánu verejnej správy zabrániť výstavbe mohutného oplotenia 
s hrozbou tunelového efektu, poškodenia oprávnených záujmov obyvateľov dotknutého 
územia a zasadila sa o vyhovujúce podmienky na ul. Bohúňova a v jej okolí.  
 
Vyhodnotenie: Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu zo 17.03.2015, odoslanom 
23.03.2015.  
 Pri prešetrovaní petície bolo oboznámené s podaním aj vecne príslušné stavebné odd. 
a vyžiadané písomné stanovisko, v ktorom sú uvedené fakty: 
Ad. 1) na predmetnú stavbu protihlukovej steny, ktorá tvorí časť z povoľovacích prác, bolo 
vydané rozhodnutie v spojenom územnom a stavebnom konaní v zmysle stavebného zákona 
pod č. 3047/30474/2014/STA/Zim zo dňa 02.07.2014, právoplatné dňa 13.10.2014. 
Rozhodnutie I. stupňového stavebného úradu bolo v zákonom stanovenej lehote napadnuté 
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odvolaním účastníkmi konania. Odvolací orgán – Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby 
a bytovej politiky odvolanie zamietol a rozhodnutie potvrdil svojim rozhodnutím č. OU-BA-
OVBP2-2014/074949/JAK zo dňa 23.09.2014, právoplatné 13.10.2014. Z uvedeného 
vyplýva, že konanie v zmysle stavebného zákona bolo ku dňu podania petície právoplatne 
skončené. Oznámenie o začatí konania bolo v súlade s ustanoveniami stavebného zákona 
doručované formou verejnej vyhlášky z dôvodu vysokého počtu účastníkov konania. Do 
okruhu účastníkov konania boli zahrnutí majitelia objektov nachádzajúcich sa v blízkosti depa 
dopravného podniku (Matúšova 3, Bohúňova 2, 3, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18, Hroboňova 1, 3, 
Lovinského 4) pričom časť z týchto vlastníkov v konaní aj aktívne  vystupovala, o čom 
svedčia podané námietky v konaní a následne aj odvolanie časti účastníkov konania voči 
rozhodnutiu.  
Ad. 2) Z hľadiska splnenia požiadaviek na pohodu bývania, táto je výslednicou záveru 
čiastkových posúdení a vyjadrení jednotlivých orgánov štátnej správy (Krajský pamiatkový 
úrad Bratislava, Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hasičský 
a záchranný útvar Hl. m. SR Bratislavy, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, 
hlavné mesto ...), ktoré sa k posudzovanej stavbe vyjadrili kladne na základe predloženej 
projektovej dokumentácie spracovanej autorizovanou osobou a taktiež aj predložených 
ďalších podkladov, medzi ktorými boli aj Svetlotechnický posudok a Posúdenie účinnosti 
navrhovaných protihlukových úprav v areáli vozovne trolejbusov, Hroboňova ul. v Bratislave. 
So všetkými podkladmi k vydaniu rozhodnutia sa mali účastníci konania možnosť oboznámiť 
a vyjadriť, v rámci spojeného územného konania so stavebným konaním, ktoré prebiehalo na 
tunajšom úrade v čase od podania žiadosti t.j. od 20.02.2014 do vydania rozhodnutia 
02.07.2014. Taktiež mali účastníci konania možnosť vstúpiť aj do odvolacieho konania, ktoré 
prebiehalo práve v čase uverejnenia článku (27.08.2014). Odvolacie konanie bolo skončené 
až vyššie uvedeným rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, ktoré bolo vydané dňa 
23.09.2014 a právoplatnosť nadobudlo 23.09.2014.  
Ad. 3) Oddelenie stavebného poriadku (v čase vydania rozhodnutia stavebné oddelenie) 
zabezpečuje činnosti stavebného úradu, pričom pôsobnosť stavebného úradu je v zmysle         
§ 117 stavebného zákona preneseným výkonom štátnej správy. Pri vydávaní rozhodnutia 
postupoval stavebný úrad v súlade so zákonom, podľa príslušných procestnoprávnych 
ustanovení a dostatočným spôsobom zabezpečil procesné práva účastníkov konania, čo 
potvrdil vo svojom rozhodnutí aj odvolací orgán a ku dnešnému dňu je možné zo strany 
stavebného úradu konštatovať, že stavebné povolenie je právoplatné a stavebník je na jeho 
základe oprávnený realizovať stavbu.  
 Záverom bolo dané do pozornosti obsah stanoviska Dopravného podniku Bratislavy, 
a.s. doručeného na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 13.02.2015, 
v ktorom boli uvedené  v bode I. dôvody začatia prípravy projektu výstavby protihlukovej 
steny – podnet obyvateľov Bohúňovej ulici z roku 2008, ktorí sa sťažovali na nadmernú 
hlučnosť nočnej prevádzky trolejbusovej vozovne na Hroboňovej ul. a následne pokút 
ukladaných úradom verejného zdravotníctva za prekročenie prípustných hodnôt hluku v okolí 
vozovne. Taktiež sú tu uvedené termíny stretnutí zástupcov dopravného podniku s obyvateľmi 
dotknutej lokality, ktoré sa uskutočnili pred podaním žiadostí zástupcov dopravného podniku 
s obyvateľmi dotknutej lokality, ktoré sa uskutočnili pred podaním žiadosti na stavebný úrad 
– 13.11.2013 s 27.11.2013 a taktiež aj po podaní žiadosti dňa 29.04.2014, ktorého cieľom 
bolo oboznámenie obyvateľov okolia vozovne s dokumentáciou pre stavebné povolenie 
akustickou a svetlotechnickou štúdiou čo odprezentovali spracovatelia týchto podkladov.  
 V prílohe odpovede bola zástupkyni petičiarov zaslaná fotokópia stanoviska 
Dopravného podniku Bratislavy a.s., z ktorého vyplynulo, že stavba „oplotenia 
Bohúňova/Hroboňova“  nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä so zámermi územného 
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plánu, neohrozuje životné prostredie, ani neprimerane neobmedzuje práva ostatných 
účastníkov konania.  
 
 Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že bolo 
odpovedané po 32 pracovných dňoch, t.j. nebolo odpovedané v súlade so zákonom, teda 
v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., podľa ktorého „príslušný orgán 
verejnej moci 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 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán 
verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 
pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa primerane 
postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
Petícia č. 2/2015 –  
Obsah petície: Podpora kuchárke  
Predkladatelia petície: rodičia detí navštevujúcich MŠ  Heydukova 
Dátum doručenia: 11.02.2015 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 03.03.2015 
Spôsob odpovede: List 
 Petícia vznikla ešte v decembri 2014 na podporu kuchárky. Po návrate do materskej 
školy v novom roku 2015 rodičia detí zistili, že tam už pani kuchárka nepracuje. Napriek 
tomu túto petíciu zaslali mestskej časti. Rodičia detí uviedli, že v prvom rade deťom chutilo 
jedlo, ktoré im pripravila. Vždy bolo pekne naservírované. Ak deťom chutilo, dostali aj 
pridané. Ak deťom náhodou niečo nechutilo, bola vždy a pre každé dieťa ochotná pripraviť 
niečo iné, prinajmenšom natrieť chlebík maslom, aby neostalo hladné. K deťom mala veľmi 
milý prístup, nebáli sa ju o niečo požiadať, mali ju radi. Veľmi ich prekvapil postoj vedúcej 
ŠJ Šulekova – nadriadenej ich pani kuchárky. Neustále mala k jej práci pripomienky, 
kritizovala ju a vrcholom bol prejav 12.12.2014. Prišla do MŠ počas poobedňajšieho spánku 
detí a kričala na pani kuchárku tak hlasno, že ju museli upozorniť pani učiteľky, že ruší denný 
režim. Rodičom bolo jasné, že ju chcela nahradiť nejakou inou pani kuchárkou. Rodičia si 
želali, aby pani kuchárka zotrvala v ich materskej škole aj naďalej, pretože boli s jej prácou 
spokojní.  
Vyhodnotenie: Listom starostu mestskej časti oznámenie, že naša pracovníčka  bola od 
07.01.2015 dlhodobo chorá. Počas pracovnej neschopnosti ju zastupovala iná pani. Petícia 
rodičov na jej podporu sa javí mestskej časti ako neopodstatnená, nakoľko v čase vzniku 
petície 15. decembra 2014 bola pani kuchárka na svojom pracovisku a bol predpoklad, že po 
ukončení práceneschopnosti opäť nastúpi na svoje pracovisko.  
 

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 13 pracovných dňoch, teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., 
podľa ktorého „príslušný orgán verejnej moci 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 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví 
v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
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Petícia č. 3/2015 –  
Obsah petície: Proti obmedzovaniu prevádzkovej doby prevádzkarne Čierny Pes 
Predkladatelia petície: Obyvatelia mesta Bratislava 
Dátum doručenia: 03.06.2015 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 29.06.2015 
Spôsob odpovede: list 
 Obyvatelia mesta Bratislava vyjadrili rozhorčenie nad postupom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto pri určovaní prevádzkovej doby pivárne/kaviarne Čierny Pes, Na 
vŕšku 2, Bratislava (rozhodnutie č. 48/OZaH/2015 z dňa 15.05.2015.  
 Uvedená prevádzkareň  je všeobecne vnímaná a známa pokojným a kultivovaným 
prostredím a je jednou z mála prevádzkarní  podobného druhu v mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, ktorá nemá hudobnú produkciu. Preto obmedzovanie prevádzkovej doby tejto 
prevádzkarne z údajného dôvodu „zaťažovania obyvateľov v okolí a ich prostredia činnosťou 
prevádzky“ považujú za svojvoľné a v širšom kontexte prevádzkarni v miestnej časti 
Bratislava-Staré Mesto, pre nerovnaký prístup, za právne a morálne neopodstatnené.  
 Žiadajú Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto, aby určenie prevádzkovej doby 
predmetnej prevádzkarne prehodnotil a aby jej posudzovanie, ako aj posudzovanie všetkých 
ostatných prevádzkarní, bolo uskutočnené výhradne na základe objektívnych a jednotných 
kritérií a riadne zdokumentovaných skutočností v zmysle platného všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2013, zákona č. 71/1967 o správnom konaní a vyhlášky  č. 549/2007.  
  
Vyhodnotenie:  Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu adresovanom zástupcovi 
obyvateľov.  
 Právna regulácia pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb je 
obsiahnutá vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto  (ďalej len „VZN). VZN reguluje v súvislosti s prevádzkovaním 
pohostinskej živnosti prevádzkovú dobu prevádzkarne  (ďalej aj „pevná prevádzkareň“) 
a prevádzkovú dobu pre exteriérové sedenie, pričom pri oboch pojednáva o všeobecnej 
prevádzkovej dobe (do 22.00 h), pre ktorú je ustanovený ohlasovací režim aj osobitnej 
prevádzkovej dobe (po 22.00 h), pre ktorú je ustanovený ohlasovací režim aj osobitnej 
prevádzkovej dobe (po 22.00 h), pre ktorú je ustanovený povoľovací režim.  
 Všeobecnú prevádzkovú dobu prevádzkarní obchodnej živnosti pri pohostinskej 
činnosti ustanovuje § 3 ods. 2 VZN nasledovne: „Prevádzková doba prevádzkarní obchodnej 
živnosti pri pohostinskej činnosti sa určuje takto: pondelok až nedeľa od 06.00 h 22.00 h“.  
 Osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarní ustanovuje § 7 ods. 1 VZN, podľa ktorého 
„Mestská časť môže na základe žiadosti podnikateľa určiť osobitnú prevádzkovú dobu 
prevádzkarne nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby uvedenej v § 3 až 5 tohto nariadenia“. 
Pre osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne (ako aj osobitnú prevádzkovú dobu pre 
exteriérové sedenie) sa uplatňuje povoľovací režim, ktorý sa uskutočňuje pri aplikácii zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. O určení 
osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne sa rozhoduje rozhodnutím, ktoré musí spĺňať 
náležitosti podľa § 46 a 47 správneho poriadku. Proti rozhodnutiu o určení/zamietnutí  určenia 
osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne môže účastník konania podľa opravný prostriedok, 
o ktorom rozhoduje Krajský súd v Bratislave v konaní o preskúmaní neprávoplatného 
rozhodnutia správneho orgánu podľa § 250l  a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.  
 Konanie o určení osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne, ktoré je vedené na 
tunajšej mestskej časti pod spisovým číslo 6865/2015 doposiaľ nebolo právoplatne ukončené 
a petíciou namietaná prevádzková doba je predmetom rozhodovania v uvedenom konaní. 
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 Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 

bolo po 17 pracovných dňoch, teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., 
podľa ktorého „príslušný orgán verejnej moci 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 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví 
v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
Petícia č. 4/2015 – na vedomie MČ SM 
Obsah petície: Petícia za demontáž elektronickej komunikačnej siete 
Predkladatelia petície: Združenie občanov lokality HRAD – SLAVÍN, Javorinská 11, 
Bratislava 
Dátum doručenia: 13.07.2015 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: - *) 
Spôsob odpovede: - *) 
*) nebolo odpovedané – petícia len na vedomie 

Obyvatelia Starého Mesta, ktorí sú členmi Občianskeho združenia Hrad Slavín 
vyjadrujú nespokojnosť s inštaláciou elektronickej komunikačnej siete, ktorá je umiestnená na 
existujúcom objekte na ulici Fándlyho 2. Sú presvedčení, že inštalácia stožiara, ktorý je 
takmer vysoký ako objekt, na ktorom sa nachádza, nepriaznivo pôsobí na celkový dojem 
lokality. Myslia si, že Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17 pochybil vydaním 
povolenia č. KPUBA-2014/13035-4/73559/BAL, v ktorom povoľuje stavbu len dočasne, aby 
preveril vizuálne pôsobenie nového technického prvku v strešnej krajine danej lokality.  

Stožiar v celkovej výške 6 metrov sa nachádza v kopcovitom teréne a priľahlé 
pozemky sa nachádzajú takmer na jeho úrovni. Týmto prestáva byť stožiar diskrétny a je 
zasadený rovno medzi rodinné domy. Majitelia priľahlých pozemkov sa cítia dotknutí a sú 
presvedčení, že toto technické zariadenie určite znižuje trhovú hodnotu ich pozemkov, 
nakoľko celá technológia je odhalená a zásadne znižuje kvalitu užívania nehnuteľností. Z toho 
dôvodu žiadajú spoločnosť Slovak Telekom a.s. o odstránenie technického zariadenia 
a anténneho nosiča na Fándlyho ulici č. 2, ktorý je vedený v spoločnosti Slovak Telekom pod 
kódom stavby: BA_FAN 

 Domnievajú sa, že pri riešení problému vykrytia tak citlivej lokality, kde sa 
nachádzajú vo väčšine rodinné domy by občania vedeli nájsť cestu a vyjadriť sa, ako by mohli 
byť tieto zariadenia hlavne diskrétne zasadené do celkového rázu tejto oblasti, aby nerušili 
celkový dojem. Chcú upozorniť na fakt, že daná lokality zahŕňa najlukratívnejšie pozemky 
v Bratislavy, a preto je pre obyvateľov dôležité, aby technické riešenia neznehodnocovali ich 
nehnuteľnosti a parcely.  

Žiadajú Slovak Telekom a.s., ako aj Krajský stavebný úrad Bratislava o komunikáciu 
a prejednanie každej komunikačnej jednotky na strechách rodinných domov v ich lokalite. 
 
Vyhodnotenie: MČ informovaná formou kópie o podaní petície voči spoločnosti Slovak 
Telekom a.s., v ktorej občania vyjadrujú svoj nesúhlas a nespokojnosť hlavne z vizuálnej 
stránky pôsobenia anténneho nosiča (stožiaru) umiestneného na streche rodinného domu 
v pamiatkovej oblasti, na ulici Fándlyho 2.  

 9



 Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17 vydal povolenie len dočasne, za 
účelom preverenia vizuálneho pôsobenia nového technického prvku v strešnej krajine danej 
lokality. O 
 Občania tejto lokality dúfajú, že Stavebný úrad Bratislava-Staré Mesto ako aj Krajský 
pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17 im vyjde v ústrety a nevydá povolenie na ďalšie 
obdobie. Veria, že úrad bude chrániť pamiatkový ráz tejto lokality a podobné „technicko-
priemyselné zariadenia nebudú v takýchto rozmeroch osádzané medzi rodinné domy.  
 Korešpondencia odstúpená na Odd. územného rozhodovania a stavebného poriadku 
dňa 14.07.2015.  
 
Petícia č.5/2015 –  
Obsah petície: Petícia občanov proti umiestneniu reštaurácie v bytovom dome Tallerova 2 
Predkladateľ petície: Občania, zastúpení petičným výborom 
Dátum doručenia: 24.07.2015 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 27.08.2015 
Spôsob odpovede: list  
 Nesúhlas občanov s umiestnením reštaurácie, alebo inej gastronomickej prevádzky 
s prípravou a podávaním teplých jedál a konzumáciou alkoholických nápojov v nebytovom 
priestore č. NP18 na prízemí bytového domu Tallerova 2 (pôvodne predajňa potravín – 
lahôdky).  
 Nesúhlas so zmenou účelu využitia tohto nebytového priestoru v zmysle stavebného 
zákona z pôvodnej obchodnej prevádzky na reštauráciu, alebo inú gastronomickú prevádzku 
s prípravou a podávaním teplých jedál a konzumáciou alkoholických nápojov. 
 Žiadajú o odstránenie čiernej stavby = reštaurácie LOS MEXIKAS v nebytovom 
priestore č. NP18 na Tallerovej 2.  
 
Vyhodnotenie: Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu adresovanom zástupcovi 
obyvateľov, v ktorom bolo uvedené: 
1. Vlastník predmetného nebytového priestoru sa nepreukázal rozhodnutím stavebného úradu 
o povolení zmeny účelu užívania na prevádzku reštaurácie, naopak – predložené dokumenty 
preukazujú, že tepelne upravované pokrmy sa v nebytovom priestore podávať nemôžu; 
2. Stavebný úrad nemôže vydať v tomto štádiu prevádzkovateľovi – stavebníkovi povolenie 
zmenu účelu z obchodného priestoru – lahôdok na prevádzku gastronomického zariadenia, 
keďže o to nepožiadal a nepredložil požadované záväzné stanovisko RÚVZ BA; 
3. V tomto prípade nejde o „čiernu stavbu, ale o nepovolenú zmenu účelu užívania časti 
stavby podľa § 85 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 23 pracovných dňoch, teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., 
podľa ktorého „príslušný orgán verejnej moci 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 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví 
v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
 Spis obsahuje aj zápisnicu  o prešetrení petície (Príloha č. 3 Rozhodnutia) 
z 24.08.2015.  
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Petícia č. 6/2015 –  
Obsah petície: Petícia za zrušenie cvičiska pre psov na Poľnej ulici, Bratislava-Staré Mesto 
Predkladateľ petície: občania zastúpení petičným výborom, občania m.č. Bratislava-Staré 
Mesto bývajúci v oblasti bezprostredne susediacej s cvičiskom pre psov na Poľnej ulici 
Dátum doručenia: 21.09.2015 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 28.10.2015 
Spôsob odpovede: list 
 Podpísaní občania žiadajú zrušenie cvičiska pre psov na Poľnej ulici v Bratislave, 
mestská časť Staré Mesto z dôvodov: 

- ochrany životného prostredia a kultúrnej pamiatky – Ondrejský cintorín, 
- zasahovania do výkonu práv do oprávnených záujmov občanov bývajúcich v lokalite 

cvičiska, 
- práva na dobrú správu veci verejných. 

 
Dňa 05.11.2013 bolo na Poľnej ulici zriadené cvičisko pre psov. Vybudovaním tohto cvičiska 
dochádza k: 

- rušenie nočného kľudu hlukom (štekanie psov) po 22.00 h, ale aj skoro ráno (napr. 
21.06.2014, bolo cvičisko otvorené už o 5.35 h, sobota), 

- znečisťovaniu životného prostredia psími výkalmi a zápachom, ktorý sa šíri do výšky 
4. poschodia bytového domu najbližšieho k cvičisku, 

- znečisteniu budov najbližších k cvičisku na Poľnej ulici kúdolmi prachu, 
- ohrozovaniu súkromného majetku – vozidiel parkujúcich v bezprostrednej blízkosti 

cvičiska – majiteľmi psov, keď hádžu rôzne predmety svojim miláčikom pre ich 
zábavu, 

- devastácii predtým zelenej plochy parčíku, kedy z priestoru pred domom Poľná 21 
a 23 sa stala púšť a v súčasnosti je tam už iba holá zem, z ktorej sa veľmi práši; 
naopak, keď zaprší, priestor sa stáva bazénom blata, ktoré je roznášané do okolia aj za 
hranice a oplotenie cvičiska, 

- ohrozovaniu zdravia obyvateľov bytových domov naokolo, keďže štekot psov 
a sprievodný hluk z cvičiska (povely a pískanie majiteľov psov) vytvára stresové 
podmienky. Takisto vetranie priestorov bytov obrátených na Poľnú ulicu je neúnosne 
sťažené predovšetkým prachom z cvičiska. 
Vytvorenie cvičiska spôsobom, akým sa to udialo (bez vedomia a súhlasu dotknutých 

obyvateľov a bez ustanovenia akýchkoľvek pravidiel), obyvatelia bytových domov 
najbližších k cvičisku považujú za necitlivý a arogantný prístup orgánov verejnej moci.  
Podľa dostupných informácií, ani poslanci miestneho zastupiteľstva Bratislava-Staré Mesto 
neboli oboznámení so zámerom urobiť psie cvičisko v danej lokalite. Obyvatelia okolitých 
obytných domov sa domnievajú, že cvičisko bolo vytvorené neoprávneným spôsobom, 
pretože na danom priestore bolo schválené oplotenie, no nie „agility prvky“ pre psov.  

Obyvatelia okolitých obytných domov preto žiadajú zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, ako aj starostku tejto mestskej časti o odstránenie predmetnej 
„drobnej stavby“ a jej následné premiestnenie na vhodnejšie miesto, kde nikoho nebude 
vyrušovať. Obyvatelia upozorňujú aj na susednú plochu cvičiska, kde sa nachádza národná 
kultúrno-historická pamiatka Ondrejský cintorín a tak nepovažujú cvičisko v bezprostrednej 
blízkosti takéhoto pietneho miesta za jeho dôstojného „suseda“. 

Obyvatelia obytných domov na Poľnej ulici sa domnievajú, že vybudovaním 
a udržiavaním prevádzky cvičiska dochádza k porušovaniu zákonov a predpisov SR a EÚ.  
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Vyhodnotenie: Predsedovi petičného výboru odpovedané listom starostu, v ktorom uvádza,  že 
pokiaľ ide o vývoj obsluhy tohto priestoru na Poľnej ulici zo strany mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto, tak: 

1. k jeho zaradeniu medzi priestory, kde je voľný pohyb psov povolený došlo 
s účinnosťou od 15. júla 2013 prijatím všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. č. 9/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pričom na účely venčenia psov slúži dlhodobo 
vyše 10 rokov, 

2. dňa 22.10.2013 nadobudla účinnosť zmluva o spolupráci, v zmysle ktorej boli 
v priestore následne osadené tzv. agility prvky pre psy, 

3. v auguste 2015 boli na základe podnetov obyvateľov Poľnej ulice a jej okolia z tohto 
priestoru agility prvky odstránené, 

4. na deň 26. októbra 2015 mestská časť zvolala zhromaždenie obyvateľov Poľnej ulice 
a jej okolia za účelom verejnej diskusie ohľadom budúcej prevádzky tohto priestoru. 

Právna regulácia podmienok držania psov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je 
v súčasnosti obsiahnutá vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 2/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto (ďalej len „VZN“). Ustanovenia § 4 ods. 1 VZN v spojení s prílohou č. 1 
upravujú na základe zákonného splnomocnenia pre obecnú normotvorbu podľa § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 282/2002 z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
v znení neskorších predpisov a v spojení s čl. 44 ods. 2 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy v znení dodatkov voľný pohyb psov na území mestskej časti.  
 Podľa § 4 ods. 1 VZN je voľný pohyb psa zakázaný na verejných priestranstvách na 
celom území mestskej časti s výnimkou plôch vymedzených v prílohe č. 1, teda aj s výnimkou 
pozemku parcelné č. 21851/8 nachádzajúcom sa na Poľnej ulici v Bratislave.  
 Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že mestská časť pri riešení situácie ohľadom 
priestoru na Poľnej ulici postupuje v zmysle príslušných právnych noriem a koná v rámci 
zákonom ustanovených kompetencií a právomocí, pričom do rozhodovania o spôsobe budúcej 
obsluhy priestoru má záujem zapojiť aj obyvateľov mestskej časti prostredníctvom verejnej 
diskusie a zhromaždenia.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 26 pracovných dňoch, teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., 
podľa ktorého „príslušný orgán verejnej moci 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 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví 
v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
Petícia č. 7/2015 –  
Obsah petície: Petícia za obmedzenie prevádzkových hodín nočného klubu Apollon na 
Panskej ulici 
Predkladateľ petície: Občania Štetinovej ul., Panenskej ul. 
Dátum doručenia: 04.11.2015 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 17.12.2015 
Spôsob odpovede: list 

Občania formou petície vyjadrili nesúhlas s otváracími  hodinami klubu Apollon. 
Prevádzka je cez týždeň a hlavne počas víkendu otvorená do skorých ranných hodín, čím 
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spôsobuje rušenie nočného pokoja obyvateľov Panenskej a Štetinovej ulice. táto situácia 
pretrváva roky, a preto žiadajú o obmedzenie prevádzkových hodín do 22.00 h. 
Vyhodnotenie:  
 Predkladateľke petície bolo odpovedané listom starostu mestskej časti, v ktorom  sa 
uvádza: 

Právna regulácia pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb je 
obsiahnutá vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2013 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. VZN reguluje v súvislosti s prevádzkovaním pohostinskej živnosti 
prevádzkovú dobu prevádzkarne a prevádzkovú dobu pre exteriérové sedenie, pričom pri 
oboch pojednáva o všeobecnej prevádzkovej dobe (do 22.00 h), pre ktorú je ustanovený 
ohlasovací režim aj osobitnej prevádzkovej dobe (po 22.00 h), pre ktorú je ustanovený 
povoľovací režim. 

Všeobecnú prevádzkovú dobu prevádzkarní obchodnej živnosti pri pohostinskej 
činnosti ustanovuje § 3 ods. 2 VZN nasledovne: „Prevádzková doba prevádzkarní obchodnej 
živnosti pri pohostinskej činnosti sa určuje takto: pondelok až nedeľa od 06.00 h do 22.00 h“.  

Osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarní ustanovuje § 7 ods. 1 VZN, podľa ktorého: 
„Mestská časť môže na základe žiadosti podnikateľa určiť osobitnú prevádzkovú dobu 
prevádzkarne nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby uvedenej v  § 3 až 5 tohto 
nariadenia“.  Pre osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne (ako aj osobitnú prevádzkovú 
dobu pre exteriérové sedenie) sa uplatňuje povoľovací režim, ktorý sa uskutočňuje pri 
aplikácií zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov. O určení osobitnej prevádzkovej doby prevádzkarne sa rozhoduje rozhodnutím, 
ktoré musí spĺňať náležitosti podľa § 46 a 47 správneho poriadku. 

Pokiaľ ide o prevádzkovú dobu prevádzkarne APPOLON club, na adrese Panenská 24, 
Bratislava, mestská časť na základe žiadosti podnikateľa určila osobitnú prevádzkovú dobu 
prevádzkarne nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby a to nasledovne: Pondelok, Utorok, 
Štvrtok: 18.00 h – 03.00 h, Streda: 18.00 h – 05.00 h, Piatok, Sobota: 20.00 zh – 05.00 h, 
Nedeľa: 20.00 h – 01.00 h.  

Odobratie osobitnej prevádzkovej doby určenej nad rámec všeobecnej prevádzkovej 
doby resp. skrátenie osobitnej prevádzkovej doby sa uskutočňuje v správnom konaní, Mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto začne správne konanie vo veci odobratia resp. skrátenia osobitnej 
prevádzkovej doby prevádzkarne určenej nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby po 
nazhromaždení potrebných dôkazov, najmä že expozícia obyvateľstva a ich prostredia 
zdrojmi hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ktoré sa používajú alebo prevádzkujú v interiérovej 
alebo exteriérovej časti prevádzkarne, prekročí prípustné hodnoty pre noc ustanovené 
osobitným predpisom. Za účelom obstarania dôkazu o expozícii obyvateľstva a ich prostredia 
zdrojmi hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ktoré sa používajú alebo prevádzkujú v interiérovej 
alebo exteriérovej časti prevádzkarne  mestská časť Bratislava-Staré Mesto zabezpečí meranie 
hluku v predmetnom obytnom prostredí prostredníctvom zamestnanca mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zároveň pripravuje novú koncepciu pravidiel 
prevádzkovej doby prevádzkarní a exteriérových sedení a ochrany verejného poriadku na 
území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to aj v záujme predchádzania s rušením 
nočného kľudu a súvisiacich problémov.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 29 pracovných dňoch, teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., 
podľa ktorého „príslušný orgán verejnej moci 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 
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doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví 
v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
Petícia č. 8/2015 –  
Obsah petície: Petícia za zmenu personálnych, pracovných a mzdových podmienok 
opatrovateľov a opatrovateliek v Seniorcentre Staré Mesto, Bratislava 
Predkladateľ petície: opatrovatelia a opatrovateľky Seniorcentra Staré Mesto, Podjavorinskej 
6, Bratislava 
Dátum doručenia: 04.11.2015 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 02.12.2015 
Spôsob odpovede: list 
 Opatrovatelia a opatrovateľky Seniorcentra Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava 
svojimi podpismi a petíciou vyjadrili nespokojnosť s personálnymi a mzdovými 
podmienkami, v akých pracujú. Uvádzajú, že situácia v tomto zariadení, ktoré je rozpočtovou 
organizáciou Starého Mesta Bratislava je čoraz viac neúnosná z dôvodu veľkej migrácie 
opatrovateľského personálu, náročnosti na ich prácu, podhodnotenie odmeňovania za náročnú 
prácu, obmedzenie vyplácania nadčasových hodín a dovolenky, nahrádzanie dovolenky 
náhradným voľnom, aby sa znížili mzdové náklady organizácie, nízkeho personálneho 
zabezpečenia na úrovni opatrovania v Seniorcentre.  
Na základe čl. 27 Ústavy Slovenskej republiky a zákona č. 85/19990 Z. z. o petičnom práve 
preto žiadajú:  

- Primátora mesta Bratislava 
- Starostu Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
- Komisiu pre sociálne veci – Staré Mesto Bratislava 
- Odbor sociálnych vecí a rodiny Staré Mesto Bratislava, 
- Poslancov samosprávy – Staré Mesto Bratislava 

o riešenie situácie v prospech dobrého fungovaniia sociálneho zariadenia, kde má byť 
postarané o seniorov a ľudí, ktorí sa v nemalej miere podieľali na tom, aby mesto Bratislava 
bolo v dnešnej podobe, odvádzali poctivú prácu pre spoločnosť a dnes trpia neustálymi 
zmenami, obmedzovaním starostlivosti o nich, spôsobenými personálnym obmedzením 
starostlivosti o nich. 
 Opatrovatelia a opatrovateľky zo Seniorcentra Staré Mesto Bratislava žiadajú, aby pri 
príprave rozpočtu Starého mesta, resp. úprave, ktorú môže MČ kedykoľvek začať a otvoriť 
rozpočet na rok 2016, boli zohľadnené ich požiadavky, aby sa s ňou MČ zaoberala a riešila ju 
tak, aby nedošlo ku kríže, že nebude sa mať kto o klientov postarať, preto žiadajú: 
1. Navýšenie prostriedkov z rozpočtu na rok 2016 tak, aby mzda, ktorú dostávajú zo zákona 
nevedia riešiť, bola navýšená o pevnú čiastku osobného príplatku pre každého opatrovateľa 
a opatrovateľku vo výške 45 % základnej mzdy podľa zaradenia v platovej triede podľa 
zákona 553 Z. z.  
2. Poskytnutie prostriedkov na vyplatenie nadčasových hodín a dovolenky v plnej výške 
podľa odpracovaných hodín a vyčerpanej dovolenky najneskôr do 30. dňa nasledujúceho 
mesiaca.  
3. Povoliť zvýšenie počtu zamestnancov – opatrovateľov/iek tak, aby na 12 klientov pripadal 
jeden opatrovateľ/ka vzhľadom na stúpajúcu náročnosť klientov a pribúdajúcich klientov 
v čoraz ťažšom zdravotnom stave. 
 Žiadajú o urýchlenie jednania Miestneho zastupiteľstva a samosprávy mesta 
Bratislavy a mestskej časti Staré Mesto tak, aby sa náprava našich podmienok práce 
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a personálneho obsadenia zmenila v prospech Vašich klientov, za ktorých Staré Mesto 
prevzalo zodpovednosť, keď ich prijalo do svojho zariadenia. Títo ľudia – väčšina z nich 
pracovali pre Bratislavu, dokázali vo svojom aktívnom živote priniesť veľa pre jej rozvoj, 
a preto je mesto povinné zabezpečiť im dôstojnú starobu a opateru v chorobe.  
 Opatrovatelia im chcú poskytovať tú najlepšiu starostlivosť, nahradiť im zázemie, 
ktoré stratili v rodine a spoločnosti tým, že sa rodina nedokáže o nich celodenne postarať. 
Chcú zodpovedne pre nich pracovať, k čomu potrebujú primerané podmienky – ocenenie 
finančné, adekvátne ich zodpovednosti za klientov a prácu. Potrebujú čas aj oddych a to pri 
dostatočnom personálnom obsadení.  
 Žiadajú preto úpravu platov, schválenie vyššieho limitu pracovníkov na počet 
klientov, každý mesiac vyplácanie mzdy za nadčasové hodiny, poskytnutie dovolenky 
v takom rozsahu, ako im patrí, aby sa nenavyšovala zamieňaním nadčasových hodín ako 
náhradné voľno za riadnu dovolenku.  
 Obracajú sa na mestskú časť s petíciou a požiadavkami v nej uvedenými, aby sa vážne 
a seriózne hodnotilo to, na čo sa doteraz nepamätalo a táto práca bola a je stále nedocenená. 
V prípade nepochopenia a neúspechu petície zvažujú aj iné kroky a sú schopní pristúpiť 
k obmedzeniu činnosti tak, že bude poskytnutá iba tá práca, ktorú im predpisuje kategorizácia 
práce a mzdové podmienky. V krajnej situácii zvažovali aj to, že odmietnu pracovať za 
doterajších podmienok.  
 Petičnému výboru zaslaný list vedúceho odd. sociálnych vecí, v ktorom  je uvedené, 
že aj napriek nesplneniu podmienok podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve bola 
petícia prešetrená a zaslané stanovisko riaditeľa Seniorcentra Staré Mesto k Petícii 
a Otvorenému listu (doložená Zápisnica o prešetrení petície  z 30.11.2015). V stanovisku 
uviedol, že ľudské zdroja považuje v Seniorcentre SM a celkovo v sociálnych službách za 
najdôležitejší kapitál. Zamestnancom sa snaží vytvárať čo možno najlepšie pracovné 
podmienky a vysvetľovať reálnu situáciu a možnosti rozpočtu. Jedným z cieľov riaditeľa pri 
príchode do Seniorcentra bolo zastabilizovanie pracovného kolektívu – najmä opatrovateľov. 
Problém s úrovňou mzdového ohodnotenia začína pri tarifných platoch, keďže najvyššie 
zákonne možné zaradenie opatrovateľa s úplným stredným vzdelaním je platová trieda 4, 
stupeň 12, čo aktuálne činí 416 € brutto. Seniorcentrum kompenzuje túto systémovú 
podvýživu osobnými príplatkami.  
 V priebehu roka 2015 bola zo zákona drobná valorizácia tarifných platov, a to od 1. 
januára o 1,5 % a od 1. júla o 1 %. Najbližšie prebehne zvyšovanie tarifných platov od 1. 
januára 2016 o 4 %.  
 Poznámky k fluktuácii opatrovateľov: Od januára 2015 do októbra 2015 na pracovisku 
Podjavorinskej 6 ukončilo pracovný pomer 9 opatrovateľov, z toho: 2 zamestnanci – 
ukončenie v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa, 3 zamestnanci – ukončenie 
v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca, 1 zamestnanec – skončenie zmluvy na dobu určitú, 
3 zamestnanci – ukončenie dohodou na žiadosť zamestnanca.  
 Poznámky k počtu odpracovaných hodín za jeden mesiac: V ojedinelých prípadoch sa 
stáva (keď je viac PN alebo dovoleniek), že opatrovateľ odpracuje za mesiac cez 200 hodín, 
t.j. 18 pracovných zmien. Vždy je to s písomným súhlasom dotyčných osôb. V auguste sa to 
týkalo 2 zamestnancov, v septembri rovnako 2 a v októbri 1 zamestnanca.  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 18 pracovných dňoch, teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., 
podľa ktorého „príslušný orgán verejnej moci 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 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých 
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví 
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v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
III.1.1 Kontrolné zistenia 
Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petície bolo zistené, že: 
Petícia č. 1/2015 – Oplotenie Bohúňova/Hroboňova:  
- bolo odpovedané po 32 pracovných dňoch, t.j. nebolo odpovedané v súlade so zákonom, 
teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., podľa ktorého „príslušný 
orgán verejnej moci 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 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán 
verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 
pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa primerane 
postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
Pri ostatných petíciách boli dodržané termíny odpovede: 
Petícia č. 2 – Podpora kuchárke – bolo odpovedané po 18 pracovných dňoch, 
Petícia č. 3 – Proti obmedzovaniu prevádzkovej doby prevádzkarne Čierny Pes – bolo 
odpovedané  po 17 pracovných dňoch, 
Petícia č. 4 – Za demontáž elektronickej komunikačnej siete –  MČ SM odstúpené na 
vedomie, 
Petícia č. 5 – Proti umiestneniu reštaurácie v bytovom dome Tallerova 2 – bolo odpovedané 
po 23 pracovných dňoch, 
Petícia č. 6 – Za zrušenie cvičiska pre psov na Poľnej ulici, Bratislava-Staré Mesto – bolo 
odpovedané po 26 pracovných dňoch, 
Petícia č. 7 – Za obmedzenie prevádzkových hodín nočného klubu Apollon na Panskej ulici 
– bolo odpovedané po 29 pracovných dňoch, 
Petícia č. 8 – Za zmenu personálnych, pracovných a mzdových podmienok opatrovateľov 
a opatrovateliek v Seniorcentre Staré Mesto, Bratislava – bolo odpovedané po 18 
pracovných dňoch, 
teda v zákonnej lehote v súlade s § 5 ods. 5 zák. č. 85/1990 Zb., podľa ktorého „príslušný 
orgán verejnej moci 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 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán 
verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 
pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa primerane 
postupuje podľa osobitného predpisu. 
 
III.2.  Petície  miestny úrad– zverejňovanie 
Podľa § 5 ods. 7 zák. č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v z.n.p. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z.Z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z.z., účinným od 01.09.2015, orgán verejnej 
správy je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má 
zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do 
desiatich pracovných dní od jej vybavenia.  
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III.2.1. Kontrolné zistenie 
Kontrolou bolo zistené, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto na svojej webovej stránke má 
za kontrolované obdobie  zverejnené 3 petície, a to: 

- Petícia za zrušenie cvičiska pre psov na Poľnej ulici, Bratislava-Staré mesto, 
- Petícia za zmenu podmienok opatrovateľov a opatrovateliek v Seniorcentre Staré 

Mesto 
- Gay Bar Apollon Klub, Panenská ul., Bratislava  

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto postupovala v súlade s vyššie uvedeným zákonom.  
 
III.3.  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. 2014 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 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 0 0 0 
 
III.3.1. Kontrolné zistenia 
Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, v zariadeniach s právnou subjektivitou nebola riešená 
žiadna petícia. 
 
IV.  ZÁVER 
Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 1/2016 v zmysle novely zákona           
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
účinnej  od 01.01.2016. Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovanými subjektmi a zároveň 
poskytnutá možnosť v stanovenom termíne podať námietky. Následne bola vypracovaná 
Správa č. 1/2016. Zároveň boli určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne 
termíny na ich splnenie.  
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Ev. č. Dátum doručenia 
sťažností

Dátum odoslania 
odpovede Lokalita Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 

sťažností Oblasť, zameranie

1/2015 05.01.2015 12.03.2015 Björnsonova 5 Sťažnosť na konanie zamestnankyne 
MÚ

Odborná referentka referátu správy a údržby BaNP hájila 
a tlmočila požiadavky sťažovateľky. Na stretnutiach 
vlastníkov BaNP, ktorého sa zamestnkyňa zúčastnila 
vychádzali sťažovateľke v ústrety. Všetky invektívy zo 
strany sťažovateľky sa nezakladajú na pravde. 

NE Zamestnanci miestneho úradu

2/2015 05.01.2015 10.02.2015 Hlboká cesta Parkovanie na chodníku

Chodník na ul. Hlboká cesta je zaradený do plánu opráv 
na rok 2015. Zároveň sa bude realizovať zmena 
organizácie parkovania na ul. Hlboká cesta, ktorá bude 
riešiť aj problém s prarkovaním na chodníku. 

NE Doprava, správa komunikácií

3/2015 14.01.2015 02.03.2015 Baštová 2

Sťažnosť na nečinnosť a prešetrenie 
podnetu stavebným úradom - vo veci 
údržby pivničných priestorov BD na 
Baštovej ulici SÚ neeviduje 
nariadenie na odstránenie vlhkosti 
pivníc ani na opravu fasády. 

SÚ preskúmal opätovne podnety, v systéme evidencie 
podaní a spisov bol hľadaný spis podľa ulice a popisného 
čísla bytového domu. Pod týmto názvom ulice nebol 
nájdený spis s výzvoz na opravu omietky. Zrejme 
omylom je vo výzve v zozname za rok 2013. V žiadosti je 
uvedené rozmedzie rokov 20008 - 2012, do ktorého deň 
vydania výzvy nespadá. Spis č. 3921/2013-ŠSD na 
Baštovej 3 sa nachádza na SÚ, ale pracovník, ktorý 
vykonal ŠSD a vydal výzvu na tunajšom MiÚ už 
nepracuje a z toho dôvodu nebola výzva dosledovaná. 

NE Stavebný úrad

4/2015 14.01.2015 02.03.2015 Baštová 2 Sťažnosť na postup stavebného úradu
Bolo zistené, že Stavebný úrad  postupuje v súlade so 
zákonom č. 50/1976 Zb v z.n.p. a jeho ustanovenia pri 
svojom konaní neporušili

NE Stavebný úrad

5/2015 17.02.2015 Miestny úrad Ba-
Staré Mesto

Sťažnosť na prieťahy a žiadosť o 
prešetrenie vybavenia sťažnosti na 
prieťahy v stavebnom konaní

V spise sa nenachádza odpoveď podpísaná starostom. NV Stavebný úrad

6/2015 23.02.2015 10.04.2015 Drotárska cesta
Neodôvodnené prieťahy v konaní - 
územné konanie stavby "RD 
Kráľovské údolie, Ba-SM"

Stavebné odd. vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby 
16.12.2014, ktoré bolo odstúpené na podpis starostovi 
MČ, ktorý prevzal vedenie úradu 15.12.2014. Z dôvodu 
oboznamovania sa s chodom úradu a čerpania nových 
informácií došlo k oneskorenému podpísaniu 
rozhodnutia. Podpísané rozhodnutie o umiestnení stavby 
bolo zaslané 10.03.2015. 

OP Stavebný úrad

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená, OS-odstúpená, SP-späťvzatá, PO-podnet, PD-podanie, NV-
nevyhodnotetná (v spise nie je odpoveď) 1
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7/2015 23.02.2015 18.05.2015 Drotárska cesta

Stavebné konanie stavby "Ukľudnená 
komunikácia D1 - Kráľovské údolie, 
I. etapa, objekt SO 101 ukľudnená 
komunikácia a SO 108 oporné múry, 
úsek 0,000-48,540 m"

Oznámenie o začatí stav. konania bolo oznámené 
verejnou vyhláškoulistom zo dňa 26.11.2014. V čase 
spracovávania rozhodnutia o povolení stavby bolo odd. 
stav. poriadku zaslané oznámenie o výsledku súdneho 
konania, ktorým zmenil rozsudok Krajského súdu tak, že 
zrušil rozhodnutie Okr. úradu Ba, ako aj rozhodnutie MČ 
SM, ktorým bola vyvlastnená časť pozemkov v zábere 42 
m2. 

NE Stavebný úrad

8/2015 11.02.2015 25.03.2015 Hlboká cesta
Sťažnosť na údržbu chodníka a 
cestnej komunikácie v zimnom 
období

V tejto oblasti sa chemický posyp nevykonáva. V 
budúcej sezóne sa plánuje riešiť tento problém posypom 
pieskom, drvinou alebo iným druhom posypového 
materiálu

OP Doprava, správa komunikácií

9/2015 11.03.2015 25.03.2015 Vlčkova ul. 

Zmena v užívaní časti stavby: 
rozdelenie bytu-nesprávnym údajom 
o úžikovej poloche znížená jeho 
úžitková plocha

Podpísané opravné rozhodnutie bolo zaslané dňa 
18.03.2015 na adresu sťažovateľa. Ospravedlnenie za 
oneskorené vybavenie žiadosti o opravu rozhodnutia

OP Stavebný úrad

10/2015 11.03.2015 25.03.2015 Vlčkova ul. Kolaudačné konanie, nevydanie 
rozhodnutia

Kolaudačné rozhodnutie bolo vedúcou SˇU ošifrované a 
odovzdané na podpis v decembri 2014 v súlade so st. 
zákonom a vykonávacími vyhláškami k stavebnému 
zákonu. 

OP Stavebný úrad

11/2015 25.03.2015 25.05.2015 Fándlyho ul. 
Nečinnosť SÚ vo veci vydania 
nariadenia na odstránenie čiernej 
stavbyna rod. dome na Fándlyho ul. 

SÚ rieši zmenu dokončenej stavby "Rodinný dom, 
Fándlyho ul. 18, Ba. Konanie bolo začaté na žiadosť 
vlastníka stavby, pričom predmetom konania je 
kompletná zmena dokončenej stavby rodinného domu s 
stavby "garáž, ateliér, keramická dielňa" v predpolí 
rodinného domu.Súčasťou proj. dokumentácie je aj 
odstránenie čiernej staavby - existujúcej nadstavby 
rodinného domu

NE Stavebný úrad

12/2015 31.03.2015 07.04.2015 Miestny úrad Ba-
Staré Mesto

Sťažnosť na konanie zamestnancov 
Centra služieb občanov m.č. Ba-SM

Zamestnanci Centra služieb občanom m.č. Ba-SM 
postupovali v súlade s platnými zákonmi SR NE Zamestnanci miestneho úradu

13/2015 31.03.2015 Dubová Prepustenie zamestnanca Sťažnosť nepodpísaná, sťažovateľ vyzvaný, aby prišiel 
sťažnosť podpísať, nedostavil sa

14/2015 20.04.2015 04.05.2015 Ľadová 1, Ba Pričlenenie terasy - zatekanie dobytu
Stavebníčka odstránila závady vyplývajúce z rozhodnutia 
Okr. úradu Bratislava a zamedzila stekaniu vody a 
padaniu predmetov z terasy. 

NE Stavebný úrad

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená, OS-odstúpená, SP-späťvzatá, PO-podnet, PD-podanie, NV-
nevyhodnotetná (v spise nie je odpoveď) 2
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15/2015 20.04.2015 19.06.2015 Štefánikova 24
Odcudzenie pancierových dverí z CO 
krytu, znečistené plochy rôznymi 
odpadmi pri východe z CO krytu

Vykonaná kontrola, majetkové odd. pripravilo podklady 
na verejné obstarávanie týkajúce sa výberu vhodného 
dodávateľa na výkon činností súvisiacich s odstránením 
nedostatkov.

OP CO, Životné prostredie

16/2015 27.04.2015 Tobrucká ul. Neúnosná dopravná situácia Sťažovateľ vyzvaný k podpísaniu e-mailovej sťažnosti, 
nedostavil sa, sťažnosť v zmysle zákona odložená OD Odd. dopravy, ŽP0 a VP

17/2015 06.05.2015 Hviezdoslavovo 
nám., Ba Pouličná aktivita

Na Hviezdoslavovom nám. Nie je povolené dávať 
hudobné registrácie na voľnú pouličnú aktivitu. 
Hudobníci tam hrali bez povolenia, Riešili to príslušníci 
MsP. 

NE Odd. dopravy, ŽP a VP

18/2015 20.05.2015 11.06.2015 Konventná ul. Postup pri výkone stavebných prác

Stavba sa uskutočňuje v súlade so stavebným povolením. 
Skutočnosti uvedené v sťažnosti prešetrila pracovníčka 
odd. stav. poriadku, upozornila stavebníka na nedostatky 
pre realizácii stav. prác.

NE Stavebný úrad

19/2015 01.06.2015 03.07.2015 Miestny úrad Ba-
Staré Mesto

Spôsob jednania vedúcej matričného 
úradu pri poskytovaní informácií

Pre náležité zistenie úplného skutkového stavu a 
zabezpečenie vš. potrebných údajov a náležitostí vedúca 
matriky bola oprávnená požadovať údaje rozhodné pre 
korektné a platné vyhlásenie rodičov uskutočnené pred 
matričným úradom. Ukočenie rozhovoru jeho prerušením 
- zložením slúchadla bolo zo strany vedúcej nie vhodný 
spôsob jednania čo do spôsobu ukončenia komunikácie, 
vedúca matriky upozornená na dbanie korektného 
správania voči občanom. 

ČO Matričný úrad

20/2015 02.06.2015 03.12.2015 Palisády 4, Ba

Sťažnosť vo veci preskúmania 
postupu zod. Zamestnanca a 
vyhodnotenie, či takýtuo postup 
nemožno kvalifikoať ako úmyselné 
poškodzovanie zo strany zamestnanca 
MČ. 

Zamestnanci SÚ nemajú žiaden dôvod na to, aby boli v 
predmetnom st. konaní nečinní, t.j. aby nebolo čím skôr 
rozhodnuté v tejto st. veci, o ktorej SÚ koná na základe 
žiadosti sťažovateľa o vydanie st. povolenia. Neboli 
zistené žiadne okolnosti, pre ktoré by bolo možné mať 
pochybnosti o nepredpojatosti zamestnanca vzhľadom na 
pomer k predmetnej veci alebo niektorého z účastníkov 
stavebného konania. 

NE Stavebný úrad

21/2015 18.06.2015 21.08.2015 Okánikova ul. Postup pri výstavbe bytovky 
Residence Sokolská 

Nebolo zistené porušenie stavebného zákona, dreviny 
ošetrení odborne spôsobilou osobou, SÚ nemôže v rámci 
svojich kompetencií zastaviť práce v sobotu, riešenie 
dopravnej situácie odsúhlasené v operat. komisii na odd. 
dopravy Magistrátu.  

NE Staebný úrad

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená, OS-odstúpená, SP-späťvzatá, PO-podnet, PD-podanie, NV-
nevyhodnotetná (v spise nie je odpoveď) 3
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22/2015 16.06.2015 04.09.2015 Palisády 4, Ba
Sťažnosť a podnet na začatie konania 
za účelom preskúmania úradného 
postupu zamestnanca SÚ

MČ SM má zavedený pružný pracovný čas so začiatkom 
o 07.00 h, zisťovanie, označené sťažovateľom ako 
nadmernú iniciatívu zamestnankyne tým, že telefonovala 
sťažovateľovi pred 08.00 h  nemožno považovať.

NE Stavebný úrad

23/2015 15.07.2015 02.09.2015 Palisády 4, Ba Procesný postup stavebného úradu vo 
veci ustanovenia opatrovníka

Podanie doručené MČ obsahovalo námietky uplatňované 
v stav.  konaní. Z tohto dôvodu SÚ postupoval v zmysle 
príslušných ustanovení st. zákona - povinnosť správneho 
orgánu ustanoviť opatrovníka aj účastníkovi konania, 
ktorého pobyt nie je známy, nielen tomu ktorému sa 
nepodarilo doručiť písomnosť na zámu adresu v cudzine. 

NE Stavebný úrad

24/2015 email - 
21.07.2015

email - 
14.08.2015 Radlinského ul., Ba Šmykľavý prechod pre chodcov

Sťažovateľka vyzvaná k podpisu sťažnosti,, nedostavila 
sa, napriek tomu sťažnosť elektronicky preposlaná z 
dôvodu vecnej príslušnosti na Magistrát hl. mesta na 
priame vybavenie.

OS
Doprava, správa komunikácií - 
vecne nepríslušné, odoslané na 
Magistrát hl. mesta

25/2015 email - 
23.07.2015

Miestny úrad Ba-
Staré Mesto

Skrátenie pracovných hodín z dôvodu 
horúčav

Sťažovateľka vyzvaná k podpisu sťažnosti,, nedostavila 
sa, v zmysle zákona sťažnosť odložená OD Zamestnanci miestneho úradu

26/2015 14.07.2015 15.09.2015 Nám. 1. mája 16A, 
Ba

Nekonanie Majetkového odd. MČ 
Bratislava-Staré Mesto

Bol podaný podnet na výkon ŠSD, o aktuálnom stave 
informované hl. mesto ako vlastník bytov so žiadosťou o 
vyjadrenie k navrhovanému postupu, MČ bude naďalej 
komunikovať ohľadom ďalšieho postupu pri prevode 
spoluvlast. podielov na spoločných častiach a 
zariadeniach bytového domu a podielov na priľahlom 
pozemku a určenia a výšky kúpnej ceny. 

OP Majetkové oddelenie

27/2015 email - 
12.08.2015 Jakubovo nám.

Neporiadok, prespávanie 
bezdomovcov na lavičkách, 
pravidelná údržba parku na 
Jakubovom nám.

Sťažovateľka e-mailom vyzvaná, aby došla podpísať 
sťažnosť, nedostavila sa, v zmysle zák. č. 9/2010 Z.z. 
sťažnosť odložená

OD Odd. dopravy, ŽP a VP

28/2015 email - 
14.08.2015 Slubekova záhrada Nedodržiavanie otváracích a 

zatváracích hodín 

Sťažovateľ e-mailom vyzvaný, aby došiel podpísať 
sťažnosť, nedostavia sa, v zmysle zák. č. 9/2010 Z.z. 
sťažnosť odložená

OD Odd. dopravy, ŽP a VP

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená, OS-odstúpená, SP-späťvzatá, PO-podnet, PD-podanie, NV-
nevyhodnotetná (v spise nie je odpoveď) 4
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29/2015 18.08.2015 telefonicky 
04.09.2015 Šípkova ul. 2 Neoprávnená činnosť stavebníka

Sťažnosť vyhodnotená ako podnet - vykonaný štátny 
stavebný dohľad, sťažovateľka telefonicky oboznámená o 
riešení sťažnosti ako podnet

PO Stavebný úrad

30/2015 18.08.2015 11.11.2015 Miestny úrad Ba-
Staré Mesto

Sťažnosť na porušenie zákona č. 
71/1967 Zb. Správneho poriadku

Vyhodnotené ako podanie, nie ako sťažnosť. Vybavné v 
zmysle zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní V 
správnom konaní vydané rozhodnutie, ktoré bolo 
doručované vš. účastníkom konania

PD Odd. dopravy, ŽP a VP

31/2015 25.08.2015 Miestny úrad Ba-
Staré Mesto

Ohlasovňa trvalého pobytu - 
nezastupovanie v čase čerpania 
dovolenky

Sťažnosť nepodpísaná, sťažovateľka vyzvaná k podpisu, 
nedostavila sa, v zmysle zák. č. 9/2015 Z.z. sťažnosť 
odložená 

Odložená Odd. právne a správnych 
činnosťí

32/2015 Baštová 2 Porušenie zák. č. 71/1967 Zb. 
správneho poriadku Stavebný úrad

33/2015 Baštová 2 Porušenie Ústavy SR čl. 2 ods.3 MČ 
Ba-SM Stavebný úrad

34/2015 02.09.2015 Hlboká cesta, Ba Vylámané stromy, poškodené 
zábradlia, poškodené oporné múry

Sťažnosť nepodpísaná, sťažovateľka vyzvaná k podpisu. 
Nedostavila sa. Po telefonickej konzultácii so 
sťažovateľkou, sťažnosť vyhodnotená ako podnet. 
Odstúpené na Odd. dopravy, ŽP a VP

Podnet Odd. dopravy, ŽP a VP

35/2015 02.09.2015 17.09.2015 Brnianska ul., Ba Odstránenie betónových nádob na 
zeleň 

Ul. Brninanska nepatrí do správy MČ SM, sťažnosť 
odstúpená na Magistrát hl. mesta, sťažovateľ 
upovedomený

OS
Doprava, správa komunikácií - 
vecne nepríslušné, odoslané na 
Magistrát hl. mesta

36/2015 03.09.2015 Hlboká cesta 4, Ba
Sťažnosť na vedenie ZŠ k 
oprávnenosti konania učiteľov ZŠ 
voči žiakovi

Podanie bolo odstúpené k prešetreniu riaditeľke ZŠ a Št. 
školskej inšpekcii. Bolo zistené, že sťažnosť vo všetkých 
bodoch vyhodnotená ako neopodstatnená. Sťažovateľ 
informovaný cestou Št. šk. inšpekcie a MČ bolo zaslané 
na vedomie 04.12.2015. 

NE Školstvo

37/2015 07.09.2015 29.09.2015 MŠ v mestskej 
časti

Zatvorenei všetkých MŠ v posledný 
týždeň prázdnin

Posledný týždeň trvania letných prázdnin bol určený na 
vykonanie sanitácie priestorov, dezinfekcie prostredia a 
hračiek. K tomuto rozhodnutiu je oprávnený starosta mč., 
ale aj zaviazaný VZN. 

NE Školstvo

38/2018 10.09.2015 02.11.2015 Heydukova ul., Ba

Nesprávne uvedenie údajov pri 
vklade vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti do katastra 
nehnuteľností a žiadosť o nápravu

Údaje katastra nehnuteľností sú v súlade s kúpnou 
zmluvou, pokiaľ sa nepreukáže opak, sú tieto údaje 
katastra hodnoverné a záväzné

NE Majetkové oddelenie

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená, OS-odstúpená, SP-späťvzatá, PO-podnet, PD-podanie, NV-
nevyhodnotetná (v spise nie je odpoveď) 5



Sťažnosti evidované v roku 2015
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Príloha č. 1

39/2015 email - 
05.10.2015 Dunajská ul., Ba Rušenie nočného kľudu

Sťažovateľka vyzvaná k podpisu sťažnosti,, nedostavila 
sa, v zmysle zákona sťažnosť odložená, napriek tomu 
požiadaná MsP o časté vykonávanie kontrol v danej 
lokalite

OD Odd. dopravy, ŽP a VP, 
Mestská polícia

40/2015 21.10.2015 16.12.2015 Révova ul., Ba Stavebná činnosť bez stavebného 
povolenia/oznámenia

Vykonaný štátny stavebný dohľad, zistené porušenie 
stavebného zákona, stavebník vyzvaný  o predloženie 
dodatočného stavebného povolenia stavby

OP Stavebný úrad

41/2015 22.10.2015 email - 
29.01.2016 V. Karadžiča, Ba Zimná údržba chodníkov

Letnú a zimnú údržbu chodníkov ulíc 29. augusta, Poľná, 
Poľská, Lužická, Chorvátka a a Karadžičova sú povinní 
zabezpečovať majitelia, prípadne správcovia priľahlých 
nehnuteľností - prijaté opatrenia: vykonávať kontrolu 
údržby chodníkov inšpektormi verejného poriadku a pri 
zistených nedostatoch okamžite riešiť zjednanie nápravy.

OP Odd. dopravy, ŽP a VP

42/2015 27.10.2015 Miestny úrad Ba-
Staré Mesto

Sťažnosť vo veci: podozrenia z 
porušenia zák. č. 211/2000 Z.z. v 
z.n.p. na zamestnanca MČ SM

Dňa 15.02.2016 zaslané späťvzatie sťažnosti SP Stavebný úrad

43/2015 02.11.2015 10.11.2015 Slávičie údolie Neoprávnené  odobratie kvetinovej 
výzdoby treťou osobou

V zmysle § 9 zákona o sťažnostiach sťažnosť odstúpená 
organizácii Marianum. Sťažovateľka o odstúpení 
informovaná.

OS

44/2015 09.11.2015 10.05.2016 Panenská 5, Ba Postup stavebníka

Stavebník vyzvaný, aby s okamžitou platnosťou zariadil, 
usporiadal a vybavil stavenisko tak, aby sa stavba mohla 
riadne a bezpečne uskutočňovať alebo odstraňovať v 
súlade s osobitnými predpismi. Vykonaná kontrola 
opatrení, konštatované splnenie výzvy. 

OP Stavebný úrad

45/2015 28.10.2015 18.11.2015 Senická ul., Ba Odstránenie psa

Záznam o podaní bol ved.odd. registratúrne pridelený, 
avšak spisový materiál (podanie) mu  fyzicky nebolo 
odovzdané, vedúci s obsahom podania nebol 
oboznámený, a teda reálne nemohol podniknúť žiadne 
kroky (úkony), ktoré by mohli viesť k vybaveniu 
podania. 

NE Odd. dopravy, ŽP a VP

46/2015 23.10.2015 Podanie vrátené 
späť Ul. 29. augusta, Ba Parkovacie nálepky Sťažnosť odložená v zmysle zák. č. 9/2010 Z.z., § 4 ods. 

1 písm. a) - má charakter vyjadrenia názoru, návrhu OD Odd. dopravy, ŽP a VP

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená, OS-odstúpená, SP-späťvzatá, PO-podnet, PD-podanie, NV-
nevyhodnotetná (v spise nie je odpoveď) 6
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Miestny úrad - Referát sťažností a petícií

Príloha č. 1

47/2015 01.12.2015 Révova ul., Malá, 
Na kopci Čistenie komunikácií

Uvedené komunikácie neboli dodávateľom čistené podľa 
harmonogramu čistenia. Dodvateľovi bolo zrazených 15 
% z celkového zmluvného finančného objemu prác, t.j. 
suma  11 250 €. 

OP Odd. dopravy, ŽP a VP

48/2015 07.12.2015 03.03.2016 Karadžičova 9, Ba Stavebné práce počas víkendov

V prípade stavegbných prác nemožno vylúčiť 
príležitostne obťažujúci hluk v okolí stavby. 
Stažovateľka nepredložila dôkazy o svojom tvrdení a 
stavebný úrad nemá možnosť spätne zabezpečiť 
objektivizované dôkazy o hluku zo stav. Činnosti na 
predmetnej stavbe. Bez zmeny právnej úpravy nemožno 
účinne konať. 

ČO Stavebný úrad

49/2015 21.12.2015 15.01.2016 MŠ Beskydská, Ba Sťažnosť matky na riaditeľku MŠ

Listom zo 14.01.2016 odstúpené podanie Školskému 
inšpekčnému centru, Ba, listom z 12.02.2016 vrátenie 
podania sťažovateľke (MČ SM na vedomie) - domáhať 
sa ochrany svojich práv vo vzťahu k dcére je 
bezpredmetné, nakoľko už nenavštevuje uvedenú MŠ. 

OS Školstvo

50/2015 23.12.2015 11.03.2016 MČ Bratislava-
Staré Mesto

Sťažnosť na postup vtedajších členov 
Komisie pre nakladanie s majetkom a 
financiami MZ m.č. Bratislava-Staré 
Mesto

Komisia na prešetrenie a vybavenie sťažností proti 
poslancom MZ prejednala sťažnosť na svojom zasadnutí 
a skonštatovala, že v súčasnosti je v Komisii iné 
zastúpenie ako bolo v rozhodnom období 2010-2014, 
komisia nemôže posúdiť konanie členov komisie a 
relevantne sa vyjadriť k ich činnosti. V tejto súvislosti 
komisia skonštatovala, že stanovisko Komisie pre 
nakladanie s majetkom a financiami nemá záväzný 
charakter, ale odporúčací

NE Rôzne

51/2015 Zámocká ulica
Polyfunkčný objekt Zámocká ulica 8, 
Bratislava- zmena účelu využívania 
NP - upustenie od vloženia pokuty

Stavebný úrad

52/2015 PKO Nečinnosť SÚ vo veci neoprávneného 
búrania PKO Stavebný úrad

bez čísla 28.04.2015 Zanedbaná Medická záhrada
Dňa 29.04.2015 sťažovateľka vyzvaná k podpisu 
sťažnosti, nedostavila sa, v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) 
odložená

OD

Anonymb
ez čísla 12.05.2015 Hurbanovo nám. Hudobná prevádzka v priestoroch 

bývalého Baťu
Sťažnosť anonymná, v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) 
odložená  OD

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená, OS-odstúpená, SP-späťvzatá, PO-podnet, PD-podanie, NV-
nevyhodnotetná (v spise nie je odpoveď) 7



Sťažnosti evidované v roku 2015
Zariadenia s právnou subjektivitou

Príloha č. 2

Ev. č. Subjekt Problematika Spôsob vybavenia Vyhodnot. 
sťažností Oblasť, zameranie

1. ZŠ Vazovova Učiteľka SJL - pri komunikácii so 
žiakmi používa neadekvátny slovník Sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená, preto neaboli prijaté žiadne opatrenia. NE Zamestnanci ZŠ

2. ZŠ Hlboká cesta Spôsob vedenia školy a konanie 
učiteľov Štátna školská inšpekcia prešetrením sťažnosti nezistila porušenie právnych noriem. NE Zamestnanci ZŠ

3. ZŠ Škarniclova Incident medzi vychovávateľkou 
ŠKD a žiakom dňa 10.11.2015

Výsledkom prešetrenia bolo, že rodičia vyjadrili svoju nespokojnosť s konaním pani 
vychovávateľky oprávnene. Pani vychovávateľka dostala dňa 1.12.2015 upozornenie 
na neuspokojivé plnenie pracovných úloh a výzvu na odstránenie nedostatkov, o 
čom boli rodičia žiaka ešte v ten istý deň, teda 01.12.2015 informovaní. 

OP Zamestnanci ZŠ

Legenda:  OP - opodstatnená, NE - neopodstatnená 1
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       Príloha č. 3 

P.č. Obsah petície Dátum 
doručenia 

Dátum 
odpovede Spôsob riešenia 

 
Počet podpisov 

1/2015 

Petícia – oplotenie Bohúňova/ 
Hroboňova. Petícia proti výstavbe 
oplotenia areálu DP hl. mesta 
Bratislava. 
 

04.02.2015 23.03.2015 

Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu zo 17.03.2015, odoslanom 
23.03.2015.  
V prílohe odpovede bola zástupkyni petičiarov zaslaná fotokópia stanoviska 
Dopravného podniku Bratislavy a.s., z ktorého vyplynulo, že stavba „oplotenia 
Bohúňova/Hroboňova“  nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä so 
zámermi územného plánu, neohrozuje životné prostredie, ani neprimerane 
neobmedzuje práva ostatných účastníkov konania. 
Oddelenie stavebného poriadku (v čase vydania rozhodnutia stavebné 
oddelenie) zabezpečuje činnosti stavebného úradu, pričom pôsobnosť 
stavebného úradu je v zmysle         § 117 stavebného zákona preneseným 
výkonom štátnej správy. Pri vydávaní rozhodnutia postupoval stavebný úrad 
v súlade so zákonom, podľa príslušných procesnoprávnych ustanovení 
a dostatočným spôsobom zabezpečil procesné práva účastníkov konania, čo 
potvrdil vo svojom rozhodnutí aj odvolací orgán a ku dnešnému dňu je možné 
zo strany stavebného úradu konštatovať, že stavebné povolenie je právoplatné 
a stavebník je na jeho základe oprávnený realizovať stavbu.  

20 

2/2015  
 
 

Podpora kuchárke 11.02.2015 03.03.2015 

Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu z 02.03.2015, odoslanom 
03.03.2015.  
Petícia vznikla ešte v decembri 2014 na podporu kuchárky. Po návrate do 
materskej školy v novom roku 2015 rodičia detí zistili, že tam už pani kuchárka 
nepracuje. Listom starostu mestskej časti oznámenie, že naša pracovníčka  bola 
od 07.01.2015 dlhodobo chorá. Počas pracovnej neschopnosti ju zastupovala 
iná pani. Petícia rodičov na jej podporu sa javí mestskej časti ako 
neopodstatnená, nakoľko v čase vzniku petície 15. decembra 2014 bola pani 
kuchárka na svojom pracovisku a bol predpoklad, že po ukončení 
práceneschopnosti opäť nastúpi na svoje pracovisko.  

37 

3/2015 Proti obmedzovaniu prevádzkovej 
doby prevádzkarne Čierny Pes 03.06.2015 

 
29.06.2015 
 

Obyvatelia mesta Bratislava vyjadrili rozhorčenie nad postupom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto pri určovaní prevádzkovej doby pivárne/kaviarne 
Čierny Pes, Na vŕšku 2, Bratislava. Konanie o určení osobitnej prevádzkovej 
doby prevádzkarne, ktoré je vedené na tunajšej mestskej časti doposiaľ nebolo 
právoplatne ukončené a petíciou namietaná prevádzková doba je predmetom 
rozhodovania v uvedenom konaní. 

511 
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4/2015 
Petícia za demontáž elektronickej 
komunikačnej siete 
 

13.07.2015 na 
vedomie 

Petícia zaslaná MČ Bratislava-Staré Mesto na vedomie.  Petícia odstúpená na 
odd. územného rozhodovania a stavebného poriadku.  167 

5/2015 
Petícia občanov proti umiestneniu 
reštaurácie v bytovom dome   
Tallerova 2 

24.07.2015 27.08.2015 

             Nesúhlas občanov s umiestnením reštaurácie, alebo inej 
gastronomickej prevádzky s prípravou a podávaním teplých jedál 
a konzumáciou alkoholických nápojov v nebytovom priestore č. NP18 na 
prízemí bytového domu Tallerova 2 (pôvodne predajňa potravín – lahôdky).  
 Nesúhlas so zmenou účelu využitia tohto nebytového priestoru 
v zmysle stavebného zákona z pôvodnej obchodnej prevádzky na reštauráciu, 
alebo inú gastronomickú prevádzku s prípravou a podávaním teplých jedál 
a konzumáciou alkoholických nápojov. 
 Žiadajú o odstránenie čiernej stavby = reštaurácie LOS MEXIKAS 
v nebytovom priestore č. NP18 na Tallerovej 2.  
Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu adresovanom zástupcovi 
obyvateľov, v ktorom bolo uvedené: 
1. Vlastník predmetného nebytového priestoru sa nepreukázal rozhodnutím 
stavebného úradu o povolení zmeny účelu užívania na prevádzku reštaurácie, 
naopak – predložené dokumenty preukazujú, že tepelne upravované pokrmy sa 
v nebytovom priestore podávať nemôžu; 
2. Stavebný úrad nemôže vydať v tomto štádiu prevádzkovateľovi – 
stavebníkovi povolenie zmenu účelu z obchodného priestoru – lahôdok na 
prevádzku gastronomického zariadenia, keďže o to nepožiadal a nepredložil 
požadované záväzné stanovisko RÚVZ BA; 
3. V tomto prípade nejde o „čiernu stavbu, ale o nepovolenú zmenu účelu 
užívania časti stavby podľa § 85 zákona č. 50/1976 Zb.o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
 

132 

6/2015 Petícia za zrušenie cvičiska pre psov 
na Poľnej ulici, Bratislava-Staré Mesto 21.09.2015 28.10.2015 

Predsedovi petičného výboru odpovedané listom starostu, v ktorom uvádza,  že 
pokiaľ ide o vývoj obsluhy tohto priestoru na Poľnej ulici zo strany mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, tak: 

1. k jeho zaradeniu medzi priestory, kde je voľný pohyb psov povolený 
došlo s účinnosťou od 15. júla 2013 prijatím všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. č. 9/2013 
o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, pričom na účely venčenia psov slúži dlhodobo 
vyše 10 rokov, 

115 
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2. dňa 22.10.2013 nadobudla účinnosť zmluva o spolupráci, v zmysle 
ktorej boli v priestore následne osadené tzv. agility prvky pre psy, 

3. v auguste 2015 boli na základe podnetov obyvateľov Poľnej ulice a jej 
okolia z tohto priestoru agility prvky odstránené, 

4. na deň 26. októbra 2015 mestská časť zvolala zhromaždenie 
obyvateľov Poľnej ulice a jej okolia za účelom verejnej diskusie 
ohľadom budúcej prevádzky tohto priestoru. 

 Podľa § 4 ods. 1 VZN je voľný pohyb psa zakázaný na verejných 
priestranstvách na celom území mestskej časti s výnimkou plôch vymedzených 
v prílohe č. 1, teda aj s výnimkou pozemku parcelné č. 21851/8 nachádzajúcom 
sa na Poľnej ulici v Bratislave.  
 Vzhľadom na uvedené je zrejmé, že mestská časť pri riešení situácie 
ohľadom priestoru na Poľnej ulici postupuje v zmysle príslušných právnych 
noriem a koná v rámci zákonom ustanovených kompetencií a právomocí, 
pričom do rozhodovania o spôsobe budúcej obsluhy priestoru má záujem 
zapojiť aj obyvateľov mestskej časti prostredníctvom verejnej diskusie 
a zhromaždenia.  

7/2015 

 Petícia za obmedzenie prevádzkových 
hodín nočného klubu Apollon na 
Panskej ulici 
 

 
04.11.2015 

 
17.12.2015 

Občania formou petície vyjadrili nesúhlas s otváracími  hodinami klubu 
Apollon. Prevádzka je cez týždeň a hlavne počas víkendu otvorená do skorých 
ranných hodín, čím spôsobuje rušenie nočného pokoja obyvateľov Panenskej 
a Štetinovej ulice. táto situácia pretrváva roky, a preto žiadajú o obmedzenie 
prevádzkových hodín do 22.00 h. 
Predkladateľke petície bolo odpovedané listom starostu mestskej časti, 
v ktorom  sa uvádza: 

Pokiaľ ide o prevádzkovú dobu prevádzkarne APPOLON club, na 
adrese Panenská 24, Bratislava, mestská časť na základe žiadosti podnikateľa 
určila osobitnú prevádzkovú dobu prevádzkarne nad rámec všeobecnej 
prevádzkovej doby a to nasledovne: Pondelok, Utorok, Štvrtok: 18.00 h – 03.00 
h, Streda: 18.00 h – 05.00 h, Piatok, Sobota: 20.00 h – 05.00 h, Nedeľa: 20.00 h 
– 01.00 h.  

Odobratie osobitnej prevádzkovej doby určenej nad rámec všeobecnej 
prevádzkovej doby resp. skrátenie osobitnej prevádzkovej doby sa uskutočňuje 
v správnom konaní, Mestská časť Bratislava-Staré Mesto začne správne 
konanie vo veci odobratia resp. skrátenia osobitnej prevádzkovej doby 
prevádzkarne určenej nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby po 
nazhromaždení potrebných dôkazov, najmä že expozícia obyvateľstva a ich 
prostredia zdrojmi hluku, infrazvuku alebo vibrácií, ktoré sa používajú alebo 
prevádzkujú v interiérovej alebo exteriérovej časti prevádzkarne, prekročí 

35 
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prípustné hodnoty pre noc ustanovené osobitným predpisom. Za účelom 
obstarania dôkazu o expozícii obyvateľstva a ich prostredia zdrojmi hluku, 
infrazvuku alebo vibrácií, ktoré sa používajú alebo prevádzkujú v interiérovej 
alebo exteriérovej časti prevádzkarne  mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
zabezpečí meranie hluku v predmetnom obytnom prostredí prostredníctvom 
zamestnanca mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zároveň pripravuje novú 
koncepciu pravidiel prevádzkovej doby prevádzkarní a exteriérových sedení 
a ochrany verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
a to aj v záujme predchádzania s rušením nočného kľudu a súvisiacich 
problémov.  

8/2015 

Petícia za zmenu personálnych, 
pracovných a mzdových podmienok 
opatrovateľov a opatrovateliek 
v Seniorcentre Staré Mesto, Bratislava 
 

04.11.2015 02.12.2015 

Opatrovatelia a opatrovateľky Seniorcentra Staré Mesto, Podjavorinskej 6, 
Bratislava svojimi podpismi a petíciou vyjadrili nespokojnosť s personálnymi 
a mzdovými podmienkami, v akých pracujú. 
Petičnému výboru zaslaný list vedúceho odd. sociálnych vecí, v ktorom  je 
uvedené, že aj napriek nesplneniu podmienok podľa zákona č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve bola petícia prešetrená a zaslané stanovisko riaditeľa 
Seniorcentra Staré Mesto k Petícii a Otvorenému listu (doložená Zápisnica 
o prešetrení petície  z 30.11.2015). V stanovisku uviedol, že ľudské zdroja 
považuje v Seniorcentre SM a celkovo v sociálnych službách za najdôležitejší 
kapitál. Zamestnancom sa snaží vytvárať čo možno najlepšie pracovné 
podmienky a vysvetľovať reálnu situáciu a možnosti rozpočtu. Jedným z cieľov 
riaditeľa pri príchode do Seniorcentra bolo zastabilizovanie pracovného 
kolektívu – najmä opatrovateľov  
 V priebehu roka 2015 bola zo zákona drobná valorizácia tarifných 
platov, a to od 1. januára o 1,5 % a od 1. júla o 1 %. Najbližšie prebehne 
zvyšovanie tarifných platov od 1. januára 2016 o 4 %.  
 Poznámky k fluktuácii opatrovateľov: Od januára 2015 do októbra 
2015 na pracovisku Podjavorinskej 6 ukončilo pracovný pomer 9 
opatrovateľov, z toho: 2 zamestnanci – ukončenie v skúšobnej dobe zo strany 
zamestnávateľa, 3 zamestnanci – ukončenie v skúšobnej dobe zo strany 
zamestnanca, 1 zamestnanec – skončenie zmluvy na dobu určitú, 3 zamestnanci 
– ukončenie dohodou na žiadosť zamestnanca.  
 Poznámky k počtu odpracovaných hodín za jeden mesiac: 
V ojedinelých prípadoch sa stáva (keď je viac PN alebo dovoleniek), že 
opatrovateľ odpracuje za mesiac cez 200 hodín, t.j. 18 pracovných zmien. Vždy 
je to s písomným súhlasom dotyčných osôb. V auguste sa to týkalo 2 
zamestnancov, v septembri rovnako 2 a v októbri 1 zamestnanca.  
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