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Správa z kontroly  
vybavovania sťažností a petícií  

v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017 
 
 
 

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 2018, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) uznesením č. 197/2017 z 12.12.2017 

 
Kontrolované obdobie:   rok 2017   
      
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
  
 V roku 2017 sa činnosť na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
riadila podľa nasledovných predpisov: 

- 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, 
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- Rozhodnutie č. 14/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa     
15. mája 2017, ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní sťažností 
v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

- 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,  

- Organizačný poriadok prijatý Rozhodnutím č. 2/2017 starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto z 11.01.2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 
42/2015 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa vydáva 
Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v znení rozhodnutia č. 31/2016 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

- Organizačný poriadok prijatý Rozhodnutím č. 4/2017 starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto z 13.02.2017, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  

- Organizačný poriadok prijatý Rozhodnutím č. 12/2017 starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto z 24.04.2017, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 
4/2017 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa vydáva 
Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,  

- Organizačný poriadok prijatý Rozhodnutím č. 28/2017 starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto z 25.09.2017, ktorým sa vydáva Organizačný poriadok 
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

 
Uznesením č. 98/2015 z 22.09.2015 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie 

Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto účinného od 01.8.2015. 

Uznesením č. 77/2016 z 24.05.2016 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie 
Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto účinného od 01. mája 2016.  

Uznesením č. 14/2017 z 07.02.2017 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie 
Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto účinného od 15. januára 2017.  

Uznesením č. 44/2017 z 28.03.2017 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie 
Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto účinného od 01.03.2017. 

Uznesením č. 73/2017 zo 16.05.2017 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie 
Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto účinného od 01.05.2017.  

Uznesením č. 168/2017 z 24.10.2017 zobralo miestne zastupiteľstvo na vedomie 
Informáciu o zmenách v Organizačnom poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto účinného od 01.10.2017.  

 
 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. 2017 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 starostu: 
- 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,  
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- 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 (ďalej 
„Rozhodnutie č. 53/2015“). 

- Od 01.06.2017 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie č. 14/2017 starostu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto zo dňa 15.05.2017 , ktorým sa upravuje postup pri vybavovaní 
sťažností v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

 
Problematika petícií bola upravená interným predpisom – Rozhodnutím R 54/2015 zo 

dňa 15.10.2015, ktorého účinnosť bola stanovená na 01.11.2015. 
 
II. SŤAŽNOSTI 
 
II.1. Sťažnosti – Miestny úrad a útvary mestskej časti bez právnej subjektivity začlenené 
pod miestny úrad  
 V roku 2017 bolo na sekretariáte prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto evidovaných 54 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 9
NE - neopodstatnené 21
ČO - čiastočne opodstatnená 2
OD - odložená 7
PO  - podnet 6
PS   - postúpená 8
PD  - podanie nie je sťažnosťou 1
S p o l u  54
 

Ako z uvedenej tabuľky vyplýva, z celkového počtu 54 evidovaných sťažností bolo 
v priebehu roka 2017 vyhodnotených: 9 sťažností ako opodstatnené, 21 sťažností ako 
neopodstatnené, 2 sťažnosti ako čiastočne opodstatnené, 7 sťažností bolo odložených, 6 
sťažností bolo vyhodnotených ako podnet, 8 sťažností bolo postúpených (Magistrát hl. mesta, 
Mestská polícia, BPS Park a.s.), 1 sťažnosť - riešenie nebolo v kompetencii MČ, odporúčané 
obrátiť sa na vedenie ZŠ.  
 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“.  
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. 
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II.1.1. Kontrolné zistenia  
 Kontrolou bolo zistené, že v 2 prípadoch odpoveď sťažovateľovi bola podpísaná nie 
starostom mestskej časti, čo je v rozpore s čl. III. ods. 8 Rozhodnutia č. 53/2015, resp. 
Rozhodnutia č. 14/2017, čl. III., bod 8,, podľa ktorých „Oznámenie výsledku prešetrenia 
sťažnosti zamestnanec predloží na podpísanie starostovi, resp. zamestnancovi poverenému 
starostom“. 4 sťažnosti boli vybavené po lehote na vybavenie sťažnosti (§ 13, ods. 1, podľa 
ktorého „Príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní“.  
 Aj napriek zisteným nezrovnalostiam je nutné konštatovať, že bolo odpovedané na 
všetky sťažnosti, resp. pri sťažnostiach pri ktorých chýbali iné náležitosti stanovené zákonom 
sa sťažovatelia vyzývali k odstráneniu týchto nedostatkov, čo je v súlade s § 10 ods. 1 zák. č. 
9/2010 Z. z.  

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 
súčasťou Zápisnice o prešetrení sťažnosti. 
      
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 
P. 
č. 

Zariadenie 
Počet sťažností v r. 2017 

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 3 3 0 
8. ZŠ Jelenia 0 0 0 
9. ZŠ Dubová  0 0 0 
10. ZŠ Mudroňova 0 0 0 
11. ZŠ Vazovova 1 1 0 
 Celkom 4 4 0 
 
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 
P. 
č. 

Zariadenie 
Smernica na vybavovanie sťažností 

áno - nie Platnosť od dňa 
1. Seniorcentrum áno od 01.01.2015 
2. Staromestská knižnica áno od 01.06.2017 
3. MŠ Šulekova áno od 01.06.2017 
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4. MŠ Timravina áno od 01.07.2017 
5. ZŠ s MŠ Grösslingová áno od 01.07.2017 
6. ZŠ s MŠ Škarniclova áno od 01.09.2010 
7. ZŠ Hlboká cesta áno od 14.06.2017 
8. ZŠ Jelenia áno od 05.06.2017 
9. ZŠ Dubová  áno od 02.09.2014 
10. ZŠ Mudroňova áno od 01.09.2010 
11. ZŠ Vazovova áno od 01.03.2010, 

dodatok č. 1 od 01.07.2017 
 
II.2.1  Kontrolné zistenia 
 Ako sa v Tab. B uvádza, celkovo boli v roku 2017 podané v zariadeniach s právnou 
subjektivitou 4 sťažnosti. Sťažnosti sa týkali 2 subjektov. Bola im venovaná primeraná 
pozornosť a  bola zabezpečená náprava.  
 
III. PETÍCIE 
 
III.1. Petície – Miestny úrad a útvary mestskej časti bez právnej subjektivity začlenené 
pod miestny úrad 
 V roku 2017 bolo na sekretariáte prednostu Miestneho úradu  MČ SM evidovaných 7 
petícií. 

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

 
Petícia č. 1/2017 –  
Obsah petície: Petícia za odstránenie nelogicky a neopodstatnene umiestneného dopravného 
značenia na Súbežnej ulici v Bratislave m.č. Staré Mesto. Podpísaní občania sú za odstránenie 
dopravnej značky B 34 a E4 „7m“ plus V12b, ktoré boli umiestnené na Súbežnej ulici 
v Bratislave pred rodinným domom na Súbežnej ulici č. 3. Toto dopravné značenie bolo 
umiestnené neopodstatnene, nesprávne a nelogicky a jeho rešpektovanie hrubo zasahuje do 
výkonu vlastníckych práv majiteľov priľahlých nehnuteľností a výrazne sťažuje a obmedzuje 
nerušené užívanie ich nehnuteľností. Okrem toho, toto dopravné značenie nerieši žiadne 
dopravné problémy, naopak, vytvára situácie pre dopravné komplikácie (odvoz odpadu 
a pod.) Žiadajú preto, aby bolo uvedené dopravné značenie bezodkladne odstránené.  
Predkladateľ petície: Obyvatelia Súbežnej ulice a 1 obyvateľ Odborárskeho nám.  
Dátum doručenia:  13.02.2017 
Spôsob doručenia: podateľňa  
Dátum odpovede: 21.03.2017 
Spôsob odpovede: list  
Vyhodnotenie: predkladateľom bolo odpovedané listom starostu zo 16.03.2017, odoslaný 
21.03.2017, v ktorom je uvedené:  
 Návrh dopravného značenia na Súbežnej ulici pri dome č. 3 v Bratislave bol 
prerokovaný na dopravnej komisii a dňa 10.05.2016 bolo určené cestným správnym orgánom 
„obmedzenie parkovania oproti vjazdu/výjazdu“ (B34 zákaz zastavenia s dodatkovou 
tabuľkou E4 s textom „↑7m↑“ a vodorovným dopravným značením V12B), príslušná časť 
zápisnice „Operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení“ 
v prílohe.  
 Uvedená komunikácia je v predmetnom úseku zúžená, vozovka má šírku len 4,8 metra 
a vzhľadom k tomu, že je obojsmerná, je tu v zmysle platných STN zakázané zastavenie 
motorových vozidiel.  
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Petícia č. 2/2017 –  
Obsah petície: Petícia za preskúmanie rozhodnutia Stavebného úradu Staré Mesto, 
Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava 1, pri rozhodnutí o povolení rekonštrukcie vily na 
Vlčkovej 14, ako aj za povinné dodržiavanie miestnych regulatívov v závislosti od pomerov  
panujúcich na danej strane komunikácie.  
Predkladatelia petície: obyvatelia mesta Bratislava 
Dátum doručenia: 01.03.2017 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Z dôvodu, že petícia nespĺňala náležitosti stanovené zákonom, zástupca uvedený na petícii bol 
dňa 03.03.2017 vyzvaný na odstránenie nedostatkov do 30 pracovných dní od doručenia 
výzvy. 
Dátum odpovede: 03.04.2017 
Spôsob odpovede: List 
 
Vyhodnotenie: Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu z 24.04.2017, odoslaný 
03.04.2017, adresovaný zástupcovi uvedenému na petičnom hárku.   
 Rozhodnutím č, 9363/48845/2015/Vas/G-37 zo dňa 23.11.2015, právoplatným dňa 
04.01.2016, povolila mestská časť Bratislava-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný 
stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavbu: „Nadstavba bytového domu 
a prestavba garáže na ul. Vlčkova 14, Bratislava“, nehnuteľnosť súpisné číslo 1039 na 
pozemku parc. č. 3684 v k.ú. Staré Mesto, garáž súpisné číslo 6141 na pozemku parc. č. 
3685/2 v k.ú. Staré Mesto, ako aj na pozemku parc. č. 3685/1 v k.ú. Staré Mesto, s napojením 
na jestvujúce inžinierske siete v spojenom územnom a stavebnom konaní v spojení so zmenou 
účelu užívania iného nebytového priestoru č. 1 na účely bývania. 
 Rozhodnutie stavebného úradu je výsledkom konania, ktoré viedol stavebný úrad 
v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona. Pre konania podľa stavebného 
zákona je presne vymedzený okruh dotknutých orgánov a ich postavenie. Orgánmi verejnej 
správy sú všetky orgány štátnej správy a samosprávy, ktoré sú správnymi orgánmi 
oprávnenými v konaniach súvisiacich s výstavbou chrániť verejné záujmy podľa osobitných 
predpisov. Stavebný úrad je obsahom týchto  záväzných stanovísk viazaný. Dotknutým 
orgánom z hľadiska ochrany pamiatkového fondu, resp. kultúrnych pamiatok je Krajský 
pamiatkový úrad v Bratislave. Rovnako je potrebné uviesť, že z obsahu ust. § 140a ods. 2, 
ods. 4 stavebného zákona je zrejmé, že Hlavné mesto SR má postavenie dotknutého orgánu, 
ktorý uplatňuje v konaniach obsah územnoplánovacej dokumentácie, najmä zásady 
a regulatívy záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie a ďalšie záujmy, ak jej to 
vyplýva z osobitných predpisov. 
 Poverenému zamestnancovi stavebného úradu, ktorý disponuje kvalifikačným 
predpokladom podľa § 117 ods. 3 stavebného zákona sa pri konaní v mene stavebného úradu 
neponecháva na úvahu, či rozhodnutie vydá alebo nevydá, v prípade, ak navrhovateľ 
(žiadateľ) o vydanie stavebného povolenia splní všetky podmienky v zmysle stavebného 
zákona pre vydanie stavebného povolenia (§ 58 stavebného zákona v spojení s ust. § 8 - § 11 
vyhl. č. 4453/2000 Z.z. v platnom znení). Každý iný postup by bol postupom nezákonným.  
 Obsahom petície je konštatovanie, že je zrejmé, že zákon a územný plán nemuseli byť 
porušené, rozhodovanie úradníkov je svojvoľné a tým pádom aj náchylné na zneužitie 
právomoci. Uvedené konštatovanie je nelogické, s poukazom na skutočnosť, že v zmysle čl. 2 
ods. 2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu 
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Uvedený článok ústavy SR popisuje zásadu legality štátnej 
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moci. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nie je oprávnená uskutočňovať prenesený výkon 
štátnej správy na úseku stavebného poriadku iným ako zákonom predpísaným spôsobom.  
 
Petícia č. 3/2017 –  
Obsah petície: Zmena užívania bytového domu Riznerova 5, Bratislava a zmena nájomcov. 
 Obyvatelia Riznerovej ulice, Fialkového údolia, Leškovej ul. žiadajú starostu MČ 
Bratislava-Staré Mesto, aby neodkladne začal správne konanie voči vlastníkovi bytového 
domu na Riznerovej 5, Bratislava, spoločnosti COOPEX HOLD, a.s., Tomášikova 19, 
Bratislava. Predmetný dom je prenajatý niekoľkým firmám, ktoré podnikajú v oblasti 
dodávok tovaru prostredníctvom zásielkových firiem. Denne prichádzajú zamestnanci v počte 
12 – 14 do firiem a parkujú so svojimi automobilmi na úzkej komunikácii, čím prekážajú 
obyvateľom obytných domov a bytov v príjazde do ich obydlí. Celú situáciu denne 
komplikuje zásielková doprava (DHL, GLS a pod.) nákladných áut, ktoré dovážajú 
a odvážajú tovar. Predmetná nehnuteľnosť nespĺňa  parametre distribučného centra, či už 
svojou polohou (obytná štvrť, úzka komunikácia), nemá svoje parkovacie miesta a ani ich 
nemá kde mať a firmy svojou činnosťou zaťažujú okolité komunikácie na Riznerovej ul. a vo 
Fialkovom Údolí. Podpísaní obyvatelia žiadajú starostu, aby donútil majiteľa domu Riznerova 
5 k zmene účelu používania alebo nájomcov.  
Predkladatelia petície: Obyvatelia Riznerovej ulice, Fialkového údolia, Leškovej ul.  
Dátum doručenia: 30.03.2017 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 25.05.2017 
Spôsob odpovede: List 
 
Vyhodnotenie: Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu zo 16.05.2017, 
odoslaný25.05.2017, adresovaný kontaktnej osobe uvedenej na petícii.  
 Stavebný úrad preskúmal obsah petície, príslušné právne predpisy a príslušnú spisovú 
dokumentáciu. K zmene účelu užívania stavby je možné konštatovať nasledovné:  
 Dňa 11.04.2017 bol orgánom štátneho stavebného dohľadu vykonaný na stavbe 
bytového domu na Riznerovej ulici 5 v Bratislave, nehnuteľnosti súpisné číslo na pozemku 
parc. č. 1671/1 v k.ú. Staré Mesto štátny stavebný dohľad za účelom zisťovania, či sa stavba 
užíva spôsobom povoleným v kolaudačným rozhodnutím. Písomné vyhodnotenie výkonu 
štátneho dohľadu zn. 6971/18666/2017/STA/Sul zo dňa 24.04.2017 bolo zaslané Ing. Emilovi 
Filkusovi a vlastníkovi stavby.  
 Na základe uvedeného je možné konštatovať, že stavba sa užíva spôsobom povoleným 
rozhodnutím č. ŽP-2111/97-B/9/Há zo dňa 05.06.1997 t.j. na administratívne účely (v 
predloženom rozhodnutí nie je bližšia špecifikácia), odstavenie motorových vozidiel je možné 
na vlastnom pozemku a statická doprava bola riešená osadením dopravnej značky.  
 Podľa § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:  
 „Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne 
v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu 
užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení 
výroby alebo činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, 
vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene a užívaní stavby; na konanie o zmene  
užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84“.  
 Návrh na zmenu účelu užívania stavby podľa stavebného zákona a súvisiacich 
právnych predpisov podáva stavebník, j. vlastník stavby alebo ten, kto preukáže iné právo 
k stavbe. Stavebný úrad preto takéto konanie nemôže začať z vlastného podnetu ani z podnetu 
ďalšej osoby, ktorá nie je vlastníkom stavby a ani nepreukáže iné právo k stavbe. 
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 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nemá žiaden majetkový ani právny vzťah 
k dotknutej nehnuteľnosti, a teda nemá dosah na akékoľvek zmeny v súvislosti s nájomcami 
a užívateľmi bytov, resp. nebytových priestorov v danom dome.  
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto môže konať v medziach a rozsahu a spôsobom, 
ktorý ustanovuje zákon a príslušné právne predpisy, a preto nemá dosah na zmenu účelu 
užívania stavby a zmenu nájomcov a statickú dopravu riešila osadením dopravných značiek. 
Vlastník stavby príp. nájomca má možnosť odstaviť motorové vozidlá na vlastnom pozemku.  
 
Petícia č. 4/2017 –  
Obsah petície: Za zachovanie denného stacionára na Záhrebskej 9 

 „Petícia za zachovanie denného stacionára na Záhrebskej 9. Stacionár pre seniorov na 
Záhrebskej ulici je už 22 súčasťou nášho susedstva. Staromestským seniorom poskytuje počas 
pracovných dní sociálne služby zamerané na udržanie ich fyzickej i psychickej aktivity. 
Predovšetkým im však umožňuje prežiť deň v spoločnosti rovesníkov a starostlivého 
personálu. Klienti stacionára spoluvytvárajú vnútroblok, ktorého je zariadenie súčasťou. 
Susedia s nimi radi komunikujú a zvedavé deti z okolia sa k nim neraz vydajú na návštevu.  
 Už niekoľko rokov našich seniorov pravidelne navštevujeme a trávime s nimi čas. 
Vznikli tak medziľudské vzťahy, ktoré sú pre nás vzácne.  
 Denný stacionár má byť v najbližších týždňoch zrušený. Podľa nášho názoru však toto 
zariadenie na Záhrebskú patrí, a to z týchto dôvodov:  
1. Ide o jediný denný stacionár v Starom meste. V prípade jeho zrušenia strácajú staromestskí 
seniori dôležitú sociálnu službu v blízkosti svojho domova.  
2. Do priestorov zariadenia majú byť presťahované detské jasle z Hollého č. 9. Vznik jaslí 
v našej štvrti je nepochybne dobrou správou, domnievame sa však, že by to nemalo byť za 
cenu odchodu našich seniorov z miesta, na ktoré sú zvyknutí a majú ho radi. Potreby jednej 
citlivej sociálnej skupiny by nemali byť napĺňané na úkor inej.  
3. V prípade zmeny, ktorá ma tak zásadný dosah na každodenný život starších ľudí, 
považujeme za samozrejmú ich participáciu na tomto procese. Chceme preto vyjadriť 
presvedčenie, že všetky ďalšie kroky by mali byť prediskutované s klientmi stacionára, ich 
príbuznými, rovnako ako so zamestnancami tohto zariadenia.  
4. Ako ďaleko najpodstatnejší dôvod zotrvania stacionára na jeho súčasnej adrese považujeme 
vzťahy. Pre našich seniorov je toto miesto druhým domovom, kde spoločne trávia každý 
pracovný deň. Zánikom stacionára by sa narušili roky budované vzťahy medzi nimi, ako aj 
vzťahy k zamestnankyniam stacionára. Nemenej dôležitý je význam stacionára pre našu štvrť 
i našu susedskú komunitu.“  
 
Predkladatelia petície: OZ Susedia na dvore  
Dátum doručenia: 20.04.2017 
Spôsob doručenia: podateľňa 
Dátum odpovede: 07.06.2017 
Spôsob odpovede: petícia odstúpená Seniorcentru Staré Mesto 
 
Vyhodnotenie: Nakoľko predmetná petícia nespĺňala náležitosti stanovené zákonom č. 
85/1990 Z.z. o petičnom práve, bol autor petície vyzvaný na odstránenie nedostatkov, ktoré 
24.05.2017 odstránil. Na základe § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve 
z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti  bola táto petícia odstúpená Seniorcentru Staré Mesto 
na priame vybavenie.  
 Autorovi petície bolo odpovedané listom riaditeľa Seniorcentra, v ktorom uvádza:  

„Ku dňu 31.05.2017 bolo v registri poskytovateľov sociálnych služieb vymazané 
miesto poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári na Záhrebskej 9 a odo dňa 
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01.06.2017 bolo zaregistrované nové miesto poskytovania sociálnej služby v dennom 
stacionári na adrese Podjavorinskej 6. Ku dňu 31.05.2017 bol ukončený aj nájomný vzťah na 
predmetné priestory medzi Seniorcentrom Staré Mesto a mestskou časťou Bratislava-Staré 
Mesto.  
 Osobne som zvažoval každú možnosť, ktorá prichádzala do úvahy ohľadom 
budúcnosti fungovania denného stacionára, rovnako sme ich prediskutovali pri spoločných 
stretnutiach s vami a s vedením našej mestskej časti.  
 Verím, že poskytované služby v našom zariadení na Podjavorinskej 6 budú pre tých 
klientov, ktorí sa rozhodnú využívať dôstojnou náhradou. Seniorcentrum Staré Mesto naďalej 
poskytuje celú škálu sociálnych služieb pre niekoľko stoviek Staromešťanov.  
 Želám si, aby detičky a rodičia z pripravovaných detských jaslí zapadli na Vašej 
susedskej komunity. Som presvedčený, že nezabudnete ani na našich seniorov, ktorí 
navštevovali denný stacionár a zamestnancov, ktorí tam pracovali pri susedských piknikoch 
a podobných aktivitách a aspoň takto ostanú účastní vo Vašej komunite“.  
 
Petícia č. 5/2017 –  
Obsah petície: Petícia za zachovanie psieho parku a jeho revitalizáciu na Poľnej ul., 
Bratislava-Staré Mesto. 

Obyvatelia okolia Poľnej ulice v Bratislave-Starom Meste sa obracajú na starostu 
mestskej časti vo veci psieho parku na Poľnej ulici. Počas volebného obdobia pani PhDr. 
Rosovej z jej iniciatívy bol zriadený psí park, ktorý potešil všetkých psičkárov v okolí. 
Obsahoval agility prvky pre hranie sa psov, koše na exkrementy, lavičky a vodovod s tečúcou 
vodou.  
 Po určitom čase zmizli z parku agility prvky (zničili ich vandaly, ktorí bojujú proti 
existencii parku) a na základe príkazu starostu z parku zmizli koše, lavičky. Ostal len 
vodovod, ktorý bol síce po viacerých urgenciách obyvateľov sprevádzkovaný dva dni, ale 
zase zničený nepriateľskými susedmi. Bol príkaz k uzamknutiu jedného vchodu a obmedzeniu 
otváracích hodín v parku.  
 Týmto sa jednostranne vyhovelo požiadavkám tej skupine obyvateľov, ktorí svojou 
agresivitou vymohli ústupky voči psičkárom, ktorým je takéto správanie cudzie. Zarážajúce 
na tom je, že psičkári platia dane a nemajú za to od mesta žiaden benefit. Týmto konaním sa 
ľudia rozdelili a nie spojili.  
 Dnešná situácia je taká, že sa obyvatelia na základe zhoršujúceho sa životného 
prostredia a neriešenej dopravnej situácie na Karadžičovej, Poľnej a priľahlých ulíc 
v súvislosti s neúnosnou zástavbou v okolí snažia zrevitalizovať okolie svojich domov 
a vyháňajú psičkárov zo všetkých zelených plôch a jediná lokalita, kde sa dá voľne chodiť so 
psami je uvedený park. 
 Obyvatelia, ktorí podpísali petíciu žiadajú o zachovanie a revitalizáciu tohto parku 
v uvedenom zmysle:  

1) Vybavenie parku dvomi košmi na exkrementy 
2) Zmena otváracích hodín – v letnom čase od 7.00 h do 21.00 h a v zimnom čase od 

8.00 h do 20.00 h  (pozn. nočný kľud podľa zákona je od 6.00 h do 22.00 h) 
3) Otvorenie uzamknutého vchodu z Karadžičovej ulici 
4) 2 lavičky pre starších ľudí a invalidov, aby si mohli sadnúť 
5) Sprevádzkovanie vody s opatrením proti vandalom 
6) Kameru, aby vandali neničili zariadenia 
7) Osvetlenie 
8) Nasadenie kríkov zo strany Poľnej ulici, aby sa zamedzilo prášeniu z parku do okien 

bytov na prízemí na Poľnej ulici (vedia svojpomocne nasadiť kríky) 
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Predkladatelia petície: obyvatelia okolia Poľnej ulice v Bratislave 
Dátum doručenia: 04.07.2017 
Spôsob doručenia: osobne 
Dátum odpovede: 24.08.2017 
Spôsob odpovede: List 
Vyhodnotenie: Predkladateľom petície bolo odpovedané listom starostu z 20.07.2017, 
odoslané poštou 24.08.2017 adresovanom zástupcovi poverenému na zastupovanie s orgánom 
verejnej správy. V odpovedi sa uvádza:  
Po preverení situácie si Vám dovoľujeme oznámiť:  

1) Do parku bude doplnený jeden malý odpadkový kôš, 
2) Otváracie hodiny parku budú predĺžené o 1 hodinu, od 8.00 h do 20.00 h 
3) Vzhľadom k veľkosti parku neuvažujeme o otvorení vchodu z Karadžičovej ulice 
4) Do parku bude umiestnená jedna lavička 
5) 5. Technický stav pitnej fontány v parku bol preverený, pitná fontána je v poriadku, 

problém sa momentálne rieši s BVS, a.s. 
6) Mestský kamerový systém hlavného mesta SR Bratislavy prevádzkovaný mestskou 

políciou hlavného mesta SR Bratislavy spravuje Hlavné mesto SR Bratislava ako 
zriaďovateľ mestskej polície. Rozširovanie kamerového systému prevádzkovaného 
mestskou políciou spadá do pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy ako správcu 
kamerového systému. 

7) Verejné osvetlenie na území celého mesta je takisto v kompetencii Hlavného mesta 
SR Bratislavy 

8) Výsadba kríkov je možná po presunutí oplotenia, vo vhodnom agrotechnickom 
termíne a vyčlenení finančných prostriedkov.  
 

Petícia č. 6/2017 –  
Obsah petície: Vežiak PROXENTA TOWER na Račianskom Mýte 

Podpisujúce osoby, obyvatelia Račianského mýta, ako aj návštevníci Bratislavy, ktorí 
využívajú na dopravu v meste cez dopravný uzol Račianske mýto, ktorý má regionálny 
význam nielen pre Bratislavu, ale minimálne aj Bratislavský kraj, ako dotknuté osoby preto 
týmto vyjadrujú svoje obavy ohľadne vplyvu budúcej stavby na dopravnú, hlukovú, emisnú 
a urbanistickú situáciu v danej lokalite. Domnievajú sa, že budúca stavba môže výrazne 
zhoršiť kvalitu bývania a zdravia obyvateľov Račianskeho mýta. Budúca stavba môže taktiež 
negatívne ovplyvniť dopravnú situáciu na Račianskom mýte, čo môže mať dopad na celkovú 
dopravnú situáciu v meste, vrátane mestskej hromadnej dopravy.  

Dotknuté osoby žiadajú, aby sa zvážila aj urbanistická vhodnosť stavby a aby stavba 
zapadala svojou výškou do okolitej historickej zástavby, nakoľko sa stavba uskutočňuje 
v pamiatkovej zóne Bratislava-Staré Mesto, vizualizácia musí byť posúdená hlavným 
architektom Bratislavy.  

Žiadajú, aby príslušné orgány – Okresný úrad Bratislava, Hlavné mesto SR Bratislava, 
Mestská časť Bratislava ako stavebný úrad a Krajský pamiatkový úrad Bratislava, dôkladne 
preskúmali predložený zámer a všetky pripomienky týkajúce sa jeho nesúladu so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. Na základe vyššie uvedeného, ako dotknuté osoby – 
verejnosť,  žiadajú o vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti (tzv. 
EIA) v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (zákon č. 24/2006 Z.z.), 
ak takáto správa nebola v súvislosti s predmetnou stavbou doposiaľ vypracovaná. Považujú sa 
za dotknuté osoby čo sa týka vplyvu na naše životné prostredie a ako s dotknutými osobami 
a účastníkmi konania má s nimi konať aj príslušný stavebný úrad.  

Žiadajú, aby príslušné orgány štátnej správy, vrátane Krajského pamiatkového úradu 
Bratislava, dozerali na dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s predmetnou stavbou 
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a povolili jej realizáciu len v rozsahu odporúčanom na základe vypracovanej správy 
o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti, prizývali ich na konania a o prijatých 
rozhodnutiach a vyjadreniach ich vopred informovali.  

Zároveň vyzývajú investora, aby upustil od rozsahu projektu, ktorý len ťažko možno 
nazvať spoločensky zodpovedným podnikaním a realizoval stavbu len v rozsahu kompromisu 
na základe diskusie s dotknutými osobami v zníženom rozsahu, keďže diskusia o projekte 
a stavbe doteraz neprebehla a vizualizácia stavby je neznáma a treba ju bezodkladne 
prezentovať na verejnosť.  
Predkladatelia petície: občania  Bratislavy a okolia 
Dátum doručenia: 02.08.2017 
Spôsob doručenia: poštou 
Dátum odpovede: MČ zaslaná výzva na doplnenie (viď. text), odložená v zmysle § 5 os. 4 
zák. č. 85/1990 Zb.  
Vyhodnotenie: Nakoľko predmetná petícia nespĺňala náležitosti stanovené zákonom č. 
85/1990 Z.z. o petičnom práve, boli autori petície vyzvaní  na odstránenie nedostatkov. Na 
spisovom obale je poznámka, že po dohode so zástupcom petičného výboru bude petícia 
vyhodnotená ako podnet, napriek tomu však na žiadosť zástupcu petičného výboru dňa 
31.08.2017 bola zaslaná mestskou časťou výzva na doplnenie petície (originál petičné hárky 
s podpismi), ktoré však mestskej časti neboli doručené. V zmysle § 5 ods. 4 petícia odložená. 
(Ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej moci do desiatich 
pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala, 
aby odstránila nedostatky petície najneskôr do  30 pracovných dní od doručenia výzvy, 
s poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície 
neodstránia, orgán verejnej moci petíciu odloží).  
 
Petícia č. 7/2017 –  
Obsah petície: za zmenu prevádzkových hodín baru Black King Bar na Dunajskej ulici č. 14 
Obyvatelia Dunajskej ul. podali petíciu za zmenu prevádzkových hodín baru Black Ing Bar na 
Dunajskej ulici č. 14 z dôvodu porušenia § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch, nakoľko ani po niekoľkých pokusoch o vyriešenie situácie (osobne, resp. cez 
políciu) uvedený podnik neakceptuje námietky a požiadavky obyvateľov z okolitých 
obytných budov.  
 Žiadajú, aby sa zmenili prevádzkové hodiny a to od 10.00 h do 22.00 h v zmysle § 4 
ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017. 
 Uvedený bar sa nachádza v obytnej zóne na Dunajskej ulici v Bratislave a nakoľko nie 
je umiestnený v podzemných priestoroch ani nie je nijako zabezpečený proti prenikaniu hluku 
do okolitého prostredia a jeho zadná časť v značnej miere preniká do obytnej zóny (bar sa 
nachádza na prízemí bytového domu), nadmieru ruší nočný kľud a obťažuje tak všetkých 
majiteľov a nájomcov bytov v okolí.  
Predkladatelia petície: obyvatelia Bratislavy, Svidníka, Prešova, Nitry  
Dátum doručenia: 30.08.2017 
Spôsob doručenia: Podateľňa 
Dátum odpovede: 11.10.2017 
Spôsob odpovede: List 
   
Vyhodnotenie: Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu z 09.10.2017, odoslanom 
podľa pečiatky na doručenke 17.10.2017, v ktorom je uvedené nasledovné:  
 Právna regulácia pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb je 
obsiahnutá vo všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti 
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Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „VZN“). VZN určuje pravidlá času predaja v obchode 
a času prevádzky služieb v prevádzkarňach na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
 Prevádzkovateľ zariadenia „Black King Bar“ na adrese dunajská 14, Bratislava si 
splnil svoju oznamovaciu povinnosť a oznámil mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
prevádzkovú dobu prevádzkarne v zmysle VZN dňa 09.08.2017 nasledovne: Pondelok – 
Streda: 10:00 – 01:00 h., Štvrtok – Piatok: 10:00 – 02:00 h., Sobota: 14:00 – 02:00 h., 
Nedeľa: 14:00 – 01:00 h.  
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prostredníctvom spoločnosti Valerom Enviro 
Colsulting, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava zrealizovala dňa 16.09.2017 meranie hluku 
z prevádzky vo vonkajšom prostredí, Dunajská 21, Bratislava s výsledkom, že posudzovaná 
hodnota zo zdroja hluku vzduchotechnického zariadenia neprekračuje najvyššie prípustné 
hodnoty pre vonkajšie prostredie pre referenčný interval noc.  
 Po vykonanom meraní hluku poverený zamestnanec mestskej časti požiadal 
prevádzkovateľa prevádzky Black King Bar o vykonanie opatrení smerujúcich k odstráneniu 
hlučnosti z vonkajšieho zdroja hluku (vzduchotechnického zariadenia) a to prostredníctvom 
inštalácie tlmičov na vývody vzduchotechnického zariadenia ústiacich do dvora.  
 Ďalej uvádza, že dňa 04.10.2017 bola vykonaná kontrola dodržiavania § 4 ods. 2 VZN 
v predmetnej prevádzke povereným zamestnancom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(inšpektor verejného poriadku). Z  kontroly vyplýva, že v prípade prevádzkarne Black King 
Bar Bratislava, nejde o prevádzkareň v zmysle § 4 ods. 2, nakoľko nedošlo k naplneniu 
podmienok, na ktoré  sa viaže pravidlo o maximálnej prevádzkovej dobe do 22:00 h.  
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nie je oprávnená schvaľovať resp. rozhodovať 
o prevádzkovej dobe prevádzkarní.  
 Podľa § 3 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb: „Podnikateľ 
zabezpečí, aby v bezprostrednom okolí prevádzkarne, ktorú prevádzkuje, nedochádzalo počas 
nočného času k neprípustnej expozícii obyvateľov hlukom, vibráciami a infrazvukom 
produkovanými v prevádzkarni v rozpore s osobitným právnym predpisom“.  
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je orgánom verejnej moci, ktorý vynucuje 
dodržiavanie povinností uložených právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na 
podnikanie všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti prostredníctvom ukladania 
pokút za správny delikt spočívajúci v porušení povinnosti uloženej všeobecne záväzným 
nariadením.  
 Vychádzajúc z relevantnej právnej úpravy, predovšetkým zákona č. 355/2007 Z.z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je zrejmé, že pôsobnosť mestskej časti je v porovnaní 
s pôsobnosťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ustanovená užšie, a to pokiaľ ide 
o rozsah právnych nástrojov, ktorými disponuje pri vynucovaní plnenia povinností 
právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ale aj pokiaľ ide o rozsah 
povinností, ktorých dodržiavanie vynucuje, pretože mestská časť vynucuje plnenie povinností 
na úseku ochrany verejného poriadku v súvislosti  s dodržiavaním prípustných hodnôt hluku, 
infrazvuku a vibrácií ustanovených  osobitným právnym predpisom – vyhláškou Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií 
v životnom prostredí v znení neskorších predpisov výlučne pre časový interval noc a výlučne 
v súvislosti s činnosťou prevádzkarní. 
 Nie je v kompetencii Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
vykonávať kontroly alebo ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, hlučnosti, 
ktoré spôsobujú vzduchotechnické zariadenia z prevádzkovej jednotky Black King Bar.  
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 Uvedená problematika spadá do kompetencie Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Bratislave, ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane 
a podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vykonáva štátny zdravotný dozor, v rámci ktorého môže ukladať 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti ochrany verejného zdravia.  
 
III.1.1 Kontrolné zistenia 
Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petície bolo zistené, že: 
 
Petícia č. 3/2017 - Zmena užívania bytového domu Riznerova 5, Bratislava a  

        zmena nájomcov 
Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 

bolo po 35 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. 5/2017 - Petícia za zachovanie psieho parku a jeho revitalizáciu na Poľnej                      

ul. Bratislava-Staré Mesto 
 Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 35 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. 1/2017   –  Petícia za odstránenie nelogicky a neopodstatnene umiestneného  
 dopravného značenia na Súbežnej ulici v Bratislave m.č. Staré 

Mesto 
Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 

bolo po 25 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. 2/2017  – Petícia za preskúmanie rozhodnutia Stavebného úradu Staré 
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21Bratislava 1, pri rozhodnutí 
o povolení rekonštrukcie vily na Vlčkovej 14, ako aj za povinné 
dodržiavanie miestnych regulatívov v závislosti od pomerov 
panujúcich na danej strane komunikácie 

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 22 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. 4/2017 –    Za zachovanie denného stacionára na Záhrebskej 9  

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 9 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. 
Keďže petícia nemala náležitosti podľa § 5 ods. 1, zástupca petičiarov bol vyzvaný, aby 
odstránil nedostatky do  30 pracovných dní od doručenia výzvy, ktoré dňa 24.05.2017 
odstránil.  Následne petícia bola postúpená Seniorcentru Staré Mesto na priame vybavenia. 
Výsledok vybavenia petície bol zaslaný 07.06.2017.  
 
Petícia č. 6/2017  –    Vežiak PROXENTA TOWER na Račianskom Mýte 

- petícia odložená  
 

Petícia č. 7/2016  –  Za zmenu prevádzkových hodín baru Black King Bar na                
Dunajskej ulici č. 14 

Kontrolou dátumu prijatia a dátumu odpovede na petíciu bolo zistené, že odpovedané 
bolo po 27 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 
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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.  

 
III.2.1. Kontrolné zistenie 

Kontrolou bolo zistené, že mestská časť Bratislava-Staré Mesto na svojej webovej 
stránke má za kontrolované obdobie  zverejnených 5 petícií, a to: 
 1/2017 – Petícia za odstránenie nelogicky a neopodstatnene umiestneného dopravného 

značenia na Súbežnej ulici v Bratislave m.č. Staré Mesto 
 2/2017 – Petícia za preskúmanie rozhodnutia Stavebného radu 
 3/2017 – Petícia za zmenu užívania bytového domu Roznerova 5, BA a zmena  

nájomcov 
 5/2017 – Petícia za zachovanie psieho parku – Poľná ulica v Bratislave  
 7/2017 – Petícia za zmenu prevádzkových hodín a rušenie nočného kľudu 

 
Nezverejnené sú tieto petície:  
 4/2014 – Petícia odstúpená Seniorcentru Staré Mesto na priame vybavenie 
 6/2017 – Petícia odložená (nespĺňala náležitosti stanovené zákonom č. 85/1990 Zb.) 

 
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 
P. 
č. 

Zariadenie 
Počet petícií v r. 2017 

Celkom Opodstatnené Neopodstatnené
1. Seniorcentrum 1 0 1 
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 1 0 1 
 
III.3.1. Kontrolné zistenia 

Ako z uvedeného prehľadu vyplýva, v zariadeniach s právnou subjektivitou bola 
riešená jedna  petícia, ktorá bola vybavená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom 
práve v znení neskorších predpisov.  
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IV.  ZÁVER 

Záverom možno konštatovať (viď. Tab. E), že za posledné roky v tomto volebnom 
období (roky 2015, 2016, 2017) sa celkový počet podaných sťažností na úrad prakticky 
nezmenil. Počet opodstatnených sťažností tiež zostal na rovnakej úrovni. V minulom roku 
bolo akceptované odporúčanie a spisový obal sťažností „dostal“ farebné odlíšenie od 
ostatných (zelená farba), čo prispelo k zvýšenej pozornosti venovať sa tejto oblasti.    
                             Tab. E 

Spôsob vybavenia Počet sťažností 
2015 2016 2017 

OP - opodstatnené 10 10 9
NO - neopodstatnené 19 21 21
ČO – čiastočne opodstatnená 2 6 2
OD – odložená  8 8 7
PS – postúpená  4 0 8
SP - späťvzatá 1 4 0
PO - podnet 2 3 6
PD – podanie nie je sťažnosťou 1 1 1
NV – nevyhodnotená  1 0 0
NB – nevybavená  4 0 0
PS – postúpená   0 4 0
NV – spis nebol predložený ku kontrole 0 2 0
S p o l u  52 59 54
 Aj pri petíciách nedošlo za posledné roky k ich dramatickému navýšeniu.  
 Napriek týmto konštatovaniam je nutné daným oblastiam venovať zvýšenú pozornosť, 
nakoľko ide o priame podania občanov.  
 
 Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 1/2018 v zmysle novely zákona 
č. 357/2017 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovanými subjektmi a zároveň poskytnutá možnosť 
v stanovenom termíne podať námietky. Následne bola vypracovaná Správa č. 1/2018. 
Zároveň boli určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne termíny na ich 
splnenie.  
 
 



Sťažnosti evidované v roku 2017
Miestny úrad - Referát sťažností a petícií

Príloha č. 1

Ev. č. 
Dátum 

doručenia 
sťažností

Dátum 
odoslania 
odpovede

Lokalita Problematika Spôsob vybavenia
Vyhodnot. 
sťažností

Oblasť, zameranie

1/2017 19.12.2016 14.02.2017
Vlčkova ul., 
Donovalova ul. 

Nečinnosť v konaní  pri žiadosti 
o kúpu pozemku nad garážou, 
havarijný stav, nekonanie vo 
veci

Komisii pre nakladanie s majetkom a financie  sa žiadosťou o kúpu 
pozemku zaoberala, ale vyjadrila nesúhlas s predajom a odporučila 
pozemok prenajať. 

ČO Odd. majetkové

2/2017 23.01.2017 06.03.2017 Révova ul. 
Rozkopávky v zimných 
mesiacoch

V 01/2017 na Révovej ul. Neboli povolené rozkopávky. Z dôvodu 
havárií boli pre BVS vydané 2 rozhodnutia a určené podmienky 
uvedenia komunikácie do pôpvodného stavu

NE Odd. dopravy

3/2017 30.01.2017 08.02.2017 Mariánska č.9
Neznesiteľný zápach, zásahy v 
byte č. 3 na Mariánskej 9

MČ prijala opatrenia k náprave v podobe podania žaloby o vypratanie 
daného bytu. Zo zákonom vymedzeného rámca sa nemôže MČ odchýliť 
bez rizika občianskoprávnej, dokonca možnej trestnoprávnej 
zodpovednosti. MČ chce a bude pokračovať v riešení záležitosti v 
súčinnosti s vlastníkmi bytov a NP a to podávaním opakovaných 
urgencií na príslušný okr. súd za účelom expresnejšieho rozhodnutia vo 
veci. 

OP Odd. majetkové

4/2017 03.02.2017 20.04.2017 Židovská ul. 
Nebezpečná dlažba - šmykľavý 
povrch

Výrobca dlažby po dohode s MČ postupne vymení poškodenú dlažbu za 
dlažbu so zdrsneným povrchom a pristúpi k zdrsneniu celého povrchu 
dlažby. 

OP Odd. investičné 

5/2017 08.02.2017 03.03.2017
Rázusovo nábrežie 
6, BA

Rušenie nočného kľudu hlukom 
z automatu na lieky 

Spoločnosť Euro Pharmacy s.r.o. predložila kontrole všetky potrebné 
doklady k zahájeniu činnosti prevádzkarne - verejnej lekárne. 
Nedostatky v dokladoch neboli zistené. Sťažovateľovi bolo navrhnuté 
meranie hluku priamo v jeho obytnom prostredí.

NE
Odd. ŽP, správnych 
konaní a verejného 
poriadku

6/2017 13.02.2017 03.04.2017 Fraňa Kráľa 16
Rekonštrukcia bytu, úmyselné 
poškodzovanie obydlia

Vykonaný štátny stavebný dohdľad. Stavebník vykonal len bežné 
udržiavacie práce, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie. 

NE
Odd. územného 
rozhodovania a 
stavebného poriadku 

7/2017 27.02.2017 07.04.2017 MČ Staré Mesto
Sťažnosť na poslanca a 
požiadavka, aby sa verejne 
ospravedlnil

Sťažnosť na poslanca prešetrovala osobitná komisia, ktorá vyhodonotila, 
že sťažnosť je neopodstatnená

NE Poslanci MČ

8/2017 06.03.2017 22.05.2017 MČ Staré Mesto Sťažnosť na pracovníčku SÚ
Referentka umožnila účastníkovi konania nahliadnutie do požadovaného 
spisového materiálu a nie je si vedomá skutočností uvedených v 
sťažností

NE
Odd. územného 
rozhodovania a 
stavebného poriadku 

9/2017 07.03.2017 21.03.2017 Súbežná ul. 3, BA
Sťažnosť proti umiestneniu 
dopravnej značky

Sťažnosť v tejto veci vybavená listom 7.12.2016 a takisto petícia 
vybavená listom 16.03.2017. Komunikácia je v predmetnom úseku 
zúžená a vzhľadom k tomu, že je obojsmerná, v zmysle platných STN je 
tu zakázané zastavenie

NE Odd. dopravy

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená,  PO - podnet, PS postúpená, PD - podanie nie je sťažnosťou
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10/2017 14.03.2017 15.03.2017
Odstúpená 
15.03.2017

Sťažnosť na pasívny prístup 
Mestskej polície - prarkovanie v 
dvoch jazdných pruhoch

Sťažnosť odstúpená Mestskej polícii hl. mesta SR Bratislavy na priame 
vybavenie. Sťažovateľka informovaná mailom

PS Mestská polícia

11/2017
E-mail 

14.03.2017
Palackého 4, Ba

Rozkopávka pred vjazdom do 
obytného domu Palackého 4, 
Bratislava

Sťažovateľ vyzvaný k podpisu sťažnosti, nedostavil sa, sťžnosť 
odložená.

OD Odd. dopravy

12/2017 21.03.2017 18.04.2017 Mariánska č. 9
Ohrozenie života, zdravia, 
majetku vlastníkov

Podanie urgenie v súdnom konaní OP Odd. majetkové

13/2017 13.04.2017
Osobne 
prevzal 

17.07.2017

Prepoštská ul, 
Úzka ul. 

Neplnenie si povinnosti správcu 
miestnej komunikácie 

V skutočnosti sa jedná o Úzku ulicu, ktorá nie je zaradená v sieti 
miestnych komunikácií a MČ SM nebola zverená do správy. Na základe 
uvedeného MČ nie je oprávnená na tejto ulici vykonávať správu a 
údržbu.

NE Odd. dopravy

14/2017 20.04.2017 18.07.2017
Mariánska, 
Wilsonova, 
Lazaretská

Zošúchané priechody pre 
chodcov

MČ SM začala s obnovou dopravného značenia. Práce budú realizované 
pdoľa harmonogramu, v ktorom sú zahrnutú aj predmetné miestne 
komunikácie. 

OP Odd. dopravy

15/2017 26.04.2017 Karadžičova 7,9,11
Zeleň zdevastovaná 
stavebníkom pri celkovej 
rekonštrukcii domu

Sťažovateľka vyzvaná k podpisu sťažnosti, nedostavila sa, sťažnosť 
odložená. 

OD
Odd. ŽP, správnych 
konaní a VP

16/2017 27.04.2017 Lazaretská ul. 
Obnova vodorovného značenia - 
poškodené motorové vozidlo

Sťažovateľ vyzvaný k podpisu sťažnosti, nedostavil sa, sťžnosť 
odložená.

OD Odd. dopravy

17/2017 04.05.2017 19.05.2017 Panenská 27, Ba
Pavlačový dom - spaľovanie 
nevhodného tuhého paliva

Riešenie nie je v kompetencii MČ, sťažností  odstúpená na Magistrát hl. 
mesta, sťažovateľ informovaný. 

PS Hl. mesto

18/2017 09.05.2017 Rajská 1,3
Nepovolené búracie práce v 
byte

Sťažnosť nepodpísaná, neobsahovala meno, priezvisko a adresu pobytu 
sťažovateľa. Sťažnosť v zmysle zák. č. 9/2010, § 6 ods. 1 písm. a) 
odložená.

OD
Odd. územného 
rozhodovania a 
stavebného poriadku 

19/2017 16.05.2017 19.07.2017 Chorvátska 12, Ba

Zdevastovaný trávnik od 
stavebníka - rekonštrukcia 
bytového domu Karadžičova 9, 
Ba

Vykonaná miestna obhliadka, zistené, že zmizla krovitá vegetácia. 
Podanie odstúpené ako opodstatnená sťažnosť na ďalšie riešenie 
vlastníkovi pozemku a správcovi komunikácie I. triedy Hl. mestu SR 
Bratislava

PS Hl. mesto

20/2017 24.05.2017
25.05.2017 
telef., mail 

Tolstého, 
Sládkovičova

Nedostatočné dopravné 
značenie

Výzva na podpísanie sťažnosti. Na spis. obale je poznámka, že 
25.05.2017 bol telef. rozhovor so sťažovateľom - sťahuje sťažnosť späť, 
pretože podanie riešil s odd. dopravy ako podnet

PO Odd. dopravy

21/2017 24.05.2017 27.06.2017
Miestny úrad BA 
SM

Arogantné správanie 
informátora, nepodanie 
nformácie na začiatku

Informátor pri vybavení viacerých osôgb súčasne prítomých pri pulte 
informátra zvolil postup upradnostniť osoby časovo skôr prítomné pri 
pri pulte informátora pred osobami neskôr príchodiacimi. 

NE Zamestnanci MČ

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená,  PO - podnet, PS postúpená, PD - podanie nie je sťažnosťou
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22/2017 29.05.2017 28.08.2017 Pánska, Laurinská
Nedostatočná údržba 
komunikácií

Podnet nasledoval po časovom období, kedy technické zariadenia 
dodávateľa služieb zabezpečovania čistoty  boli opravované z dôvodu 
ich pokazenia. V súčasnosti sú príslušné technické zariadenia v 
prevádzke. MČ zvýšila frekvenciu upratovania v pešej zóne.

NE Odd. dopravy

23/2017 12.06.2017 12.06.2017 Hlavná stanica, BA
Čistota na hlavnej stanici a jej 
okolí

Sťažnosť odstúpená Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy PS Hl. mesto

24/2017 29.05.2017 20.09.2017 Búdkova cesta

Sťažnosť na porušovanie 
právnych predpisov - 
umeistňovanie stavebného 
odpadu

Vykonaný štátny stavebný dohľad. Stavebník upozornený, aby 
predmetná stavba bola dobudovaná v súlade so stavebným povolením. 

NE
Odd. územného 
rozhodovania a 
stavebného poriadku 

25/2017 30.05.2017 23.06.2017
Grösslingová 57, 
BA

Urgencia žiadosti o odkúpenie 
bytu, ďalšia sťažnosť na 
zástupcov MČ a MiÚ pre 
vedomé porušovanie zákonov a 
návrh na disciplinárne konanie 
voči príslušným pracovníkom

Podanie v troch bodoch opodstatnené, vo zvyšných častiach 
neopodstatnené. Skutkový stav posudzovanej veci a konanie 
zamestnancov nepochybne preukazuje, že je postrádaný akýkoľvek 
úmysl, či vôľa porušiť právnu normu. Príslušní zamestnanci vyzvaní na 
bezodkladné odstránenie zistených nedostatkov s dôrazným 
upozornením na predchádzanie vzniku takých nedopatrení v budúcnosti. 
Sťažovateľke zaslaný osobitný list so stanoviskom MČ k jej žiadosti o 
odkúpenie bytu. 

ČO Zamestnanci MiˇU

26/2017 26.05.2017 16.06.2017
Pri Suchom mlyne 
č. 74, BA

Závažné poškodenie rodinného 
domu 

Sťažnosť podľa obsahu vyhodnotená ako podnet na výkon št. 
stavebného dohľadu.

PO
Odd. územného 
rozhodovania a 
stavebného poriadku 

27/2017 29.05.2017 17.08.2017 Staré Mesto
Ukončenie možnosti platenia 
parkovného cez SMS v systéme 
Mobil Parking s registráciou

Sťažnosť konzultovaná s prevádzkovateľom. Keď sa vytvorila 
legislatívna možnosť, imnplementovali sme do nášho systému  aj 
"systém bez registrácie", kde sa kroky zredukovali do jediného: platba 
parkovného cez SMS, kde sa parkovné uhradí spolu s účtom za mobilný 
telfón. 

NE Odd. dopravy

28/2017 05.06.2017 12.06.2017 Lazaretská ul. 
Obnova vodorovného značenia - 
poškodené motorové vozidlo

Sťažnosť odstúpená na BPS Park a.s., Cintorínska 2, BA, sžažovateľ 
informovaný. 

PS BPS Park a.s.

29/2017 12.06.2017 12.06.2017 Podchod Patrónka

Neumožnenie využitia plošiny 
tehotnej mamičke s počíkom v 
podchode na Patrónke v 
Bratislave

MČ nie je príslušná na vybavenie, sťažnosť postúpená postúpená hl. 
mestu SR Bratislava. Sťažovateľka informovaná listom z 

PS Hl. mesto

30/2017 19.06.2017 23.06.2017 Moskovská 21, BA
Rušenie nočného kľudu 
pohostinstva Richtár Jakub

Sťažnosť vyhodnotená ako podnet, sťažovateľ informovaný PO
Odd. ŽP, správnych 
konaní a verejného 
poriadku

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená,  PO - podnet, PS postúpená, PD - podanie nie je sťažnosťou
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31/2017 17.07.2017 06.10.2017 Židovská ul. 
Vydanie údajného povolenia na 
parkovanie v pešej zóne Starého 
Mesta

Zamestnanci odd. upovedomení o platnej právnej úprave týkajúcej sa 
problematiky a dôrazne upozornení na dôsledne dodržiavanie 
príslušných právnych predpisov v záujme predchádzania ich 
porušovania v budúcnosti

OP Odd. dopravy

32/2017 31.07.2017 30.08.2017 Na stráni 4, Ba Prieťahy v správnom konaní 

Dňa 31.07.2017 SÚ oznámil listom účastníkom konania začatie konania 
o obnove spojeného územného a stavebného konania. Pri doručovaní 
oznámenia bol opomenutý sťažovateľ. SÚ túto skutočnosť napravil 
listom z 8.8.2017.

NE
Odd. územného 
rozhodovania a 
stavebného poriadku 

33/2017 31.07.2017 31.10.2017
Šancová 62, 64, 66 
a 68 BA

Znečisťovanie vnútroblokového 
priestoru - umiestnenie 
kontajnerov (skládka)

Správcom bytových domov bude zaslaná výzva na odstránenie zberných 
nádob z verejných priestranstiev - dodržiavanie VZN MČ BA-SM č. 
8/2017. 

OP
Odd. ŽP, správnych 
konaní a verejného 
poriadku

34/2017 10.08.2017
e-mail 

29.09.2017
Floriánske nám. Zrušenie 27 parkovacích státí 

Predmetné územie nie je majetkom ani v správe MČ SM, ale v správe hl. 
mesta SR Bratislavy

NE
KS-Referát územného 
plánu a rozvoja

35/2017 25.08.2017 12.09.2017
Železničiarska 12, 
BA

Hluk z plašičov na vtáky 
umiestnený na budove Astoria 
Palace, Hodžovo nám.1.

Podanie vyhodnotené ako podnet a pridelené na vybavenie odd.  ŽP, VP 
a správnych konaní. Sťažovateľka informovaná. 

PO
Odd. ŽP, správnych 
konaní a verejného 
poriadku

36/2017 28.08.2017 22.11.2017 Múzejná 2, BA 

Rekonštrukcia bytu - zasiahnuté 
do konštrukcie domu bez 
odborného posúdenia a 
následného schválenia

Vykonaný štátny stavebný dohad na overenie podnetu a zistenie rozsahu 
a druhu zrealizovaných stavebnýc prác. Nezistený rozpor medzi 
ohlásenými stavebnými úpravami a skutočne zrealizovanými. 

NE
Odd. územného 
rozhodovania a 
stavebného poriadku 

37/2017 07.09.2017 11.09.2017 ZŠ Vazovova

Rozhodnutie riaditeľa ZŠ 
Vazovova  o prijatí do školy - 
závažné pochybenia pri zápise 
do školy

Riešenie nie je v kompetencii MČ, V súvislosti s plením povinnnej 
školskej dochádzky je kompetentný zastupovať záujmy dieťaťa zákonny 
zástupca. Odporučené, aby zákonní zástupcovia maloletého kontaktoali 
vedenie ZŠ Vazovova 4. 

PD Odd. školstva

38/2017 21.09.2017 MČ Staré Mesto
Rekonštrukčné práce na budove 
MU SM  - celodenný hluk

Sťažnosť nepodpísaná, sťažovateľka vyzvaná k podpisu, nedostavila sa, 
sťažnosť v zmysle zák. č. 9/2010, § 5 odložená

OD Odd. majetkové

39/2017 22.09.2017 03.11.2017 Na stráni 4, Ba
Sťažnosť proti vybaveniu 
sťažnosti (k č. 32/2017)

SÚ 31.7.2017 oznámil účastníkom konania začatie konania o obnove 
spojeného územného a stavebného konania. Sťaživateľivu (v zastúpení) 
SÚ zaslal oznámenie 08.08.2017. 

NE
Odd. územného 
rozhodovania a 
stavebného poriadku 

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená,  PO - podnet, PS postúpená, PD - podanie nie je sťažnosťou



Sťažnosti evidované v roku 2017
Miestny úrad - Referát sťažností a petícií

Príloha č. 1

40/2017 27.09.2017 10.10.2017
Dunajská č. 66, 
BA 

Prieťahy v stavebnom konaní

Na základe žiadosti sťažovateľky o potvrdení účelu užívania NP 
stavebný úrad v odpovedi uvádza, že v registratúre tunajšieho úradu 
neeviduje záznamy týkajúce sa kolaudačného rozhodnutia, resp. 
rozhodnutia o zmene stavby v užívaní na uvedený priestor. V záujme SÚ 
je nezaujato rozhodnúť vo veci povolenia užívania nebytového priestoru 
NP č. 27, Dunajská 66 v Bratislave na požadovaný účel. 

NE
Odd. územného  
rozhodovania a 
stavebného poriadku 

41/2017 03.10.2017 05.10.2017 Zelená 5, BA 
Nečinnosť mestskej polície - 
nedostavenie sa hliadky na 
požiadanie hotela 

Vybavenie nie je v kompetencii MČ SM , sťažnosť odstúpená na priame 
vybavnie MsP Gunduličova 10, Bratislava 

PS Mestská polícia 

42/2017 11.10.2017 27.10.2017 Poštová 2, BA 

Nefungujúce osvetlenie na 
schodoch, v pivnici a 
nefunkčný plynový kotol od 
júna 2017 

Zmena právneho stavu nehnuteľnosti  spôsobila nevyhnutnosť riešiť 
novú zmluvu o výkone správy s novým správcom. Reišenie predpokladá 
zákonné zvolanie schôdze vlastníkov BaNP, ako aj potrebu odovzdania 
a prevzatia potrebnej dokumentácie od predošlej správcovskej 
spoločnosti z dôvodu zabezpečenia energií pre celý bytový dom, a teda 
aj pre jednotlivé byty. Riešiť ju nemôže autonómne, ale výhradne v 
spolupráci s hl. mestom a aj druhým vlastníkom BaNP.

NE Odd. majetkové

43/2017 20.10.2017 19.12.2017 MČ Staré Mesto

Nezverejnená faktúra 
(rozšírenie  kapacity MŠ 
Gorazdova) - neposkytnuei 
správnych informácií na žiadosť 
podľa zák. č. 211/2000 Z.z. 

Za účelom nápravy pochybenia sťažovateľovi zaslaná zmluva o dielo, 
súhlas MČ s predlžením termínu, protokol o odovzdaní diela, faktúra a 
jej rekapitulácia

OP Zamestnanci MiÚ

44/2017 23.10.2017 02.11.2017 Kozia 25-29
Sťažnosť na nečinnosť - 
lnedoriešené užívanie pozemku 
pod chodníkom

Odpoveď advokátovi  sťažovateľov bola zaslaná listom z 26.10.2017, v 
ktorom MČ vysvetlila dôvody, pre ktoré nebolo stretnutie uskutočnené v 
pôvodne deklarovanom termíne, ako aj postoj MČ k parkovaniu na 
chodníku 

NE Odd. dopravy

45/2017 02.11.2017 07.11.2017
Miskiewiczova 18, 
Ba

Reštaurácia Veglife - hlučný 
nákladný výťah

Vyhodnotené ako podnet a postúpené na ďalšie riešenie vecne 
príslušnému oddeleniu. 

PO
Odd. ŽP, správnych 
konaní a verejného 
poriadku

46/2017 27.11.2017 Čapkova ul. 
Zlá rekonštrukcia schodov, 
znemožnený prístup k bytom 

Zaslaná výzva k podpisu sťažnosti, nedostavil sa, sťažnosť odložená, ale 
problematikou sa aj napriek tomu zaoberalo odd. investičné.(podnet)

OD Odd. investičné 

47/2017 27.11.2017 24.01.2018 Čapkova ul. 
Rekonštrukcia schodov, 
znemožnený prístup k bytom 

Šetrením preukázané, že zhotoviteľ porušil podmienky dohodnuté v 
objednávke. Zhotoviteľ upozornený na dodržiavanie pokynov 
objednváateľa a podmienky realizácie z objednávky alebo zmluvy a v 
prípade požadovaných zmien ich treba odsúhlasiť objednávateľom.

OP Odd. investičné 

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená,  PO - podnet, PS postúpená, PD - podanie nie je sťažnosťou
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48/2017 27.11.2017 Čapkova ul. 
Zlá rekonštrukcia schodov, 
znemožnený prístup k bytom 

Zaslaná výzva k podpisu sťažnosti, nedostavil sa, sťažnosť odložená, ale 
problematikou sa zoberalo investičné odd. a riešené ako podnet

OD Odd. investičné 

49/2017 24.11.2017 29.01.2018 Moskovská, Poľná 
Starostlivosť o verejné 
priestranstvá 

Čistenie komunikácií z dôvodu zvýšeného množstva padajúcich listov 
zo stromov v mesiaci november 2017 bolo vykonané v náhradných 
termínoch a nie v dňoch v zmysle harmonogramu čistenia. Opatrenia: 
dôsledná kontrola dodržiavania harmonogramu čistenia komunikácií 
inšpektormi verejného poriadku a pracovníkmi odd. dopravy

OP Odd. dopravy

50/2017 28.11.2017 30.11.2017 Michalská 5, BA
Rušenie nočného kľudu, 
ignorovanie prevádzkovej doby

Podanie vyhodnotené ako podnet a pridelené na vybavenie odd. ŽP, 
správnych konaní a verejného poriadku 

PO
Odd. ŽP, správnych 
konaní a verejného 
poriadku 

51/2017 30.11.2017 28.02.2018 Múzejná 2, BA 

Opakovaná sťažnosť - 
Rekonštrukcia bytu - zasiahnuté 
do konštrukcie domu bez 
odborného posúdenia a 
následného schválenia

Stavebný úrad trvá na pôvodnej odpovedi. SÚ si vyžiadal stanovisko 
"SVB Múzejná" Spoločenstva vlastníkvo BaNP. Stavebník predložil 
projekt pôvodného a navrhovaného stavu bytu, k búracím prácam 
statický posudok od autorizovaného stavebného inžiniera v odbore 
statika stavieb, súhlas spoočenstva k rekonštrukcii bytu a prehlásenie o 
vykonávaní stavebného dozoru na predmetnej stavbe. 

NE Stavebný úrad

52/2017 11.12.2017 30.01.2018 Palisády 5, Ba
výstavba čiernej stavby  na 
pozemku

Vykonaný ŠSD, stavebník vyzvaný listom z 18.08.2017 na bezodkladné 
zastavenie prác na stavbe. MČ BA-SM podala na OP listom 21.08.2017 
trestné oznámenie, vedené OR PZ Ba 1, doplnené oznámením zo dňa 
24.10.2017.

NE Stavebný úrad

53/2017 11.12.2017 03.03.2018
Schody 
Langsfeldova a 
Jánošikova 

Narušenie statiky múru 

Dodávateľ stavebných prác nie je si vedomý poškodenia kovových, resp. 
iných častí oplotenia v priebehu rekonštrukčných prác. Múr sťažovateľa 
bol vychýlený a mal ohrozenú statiku už pred začiatkom rekonštrukcie 
schdiska o čom svedčí fotodokumentácia. MČ SM naopak prispela k 
zvýšeniu stabilitu múru. 

NE Odd. investičné 

54/2017 18.12.2017 20.02,2017
Prechod pre 
chocov Palisády - 
Šulekova - Kozia

Nebezpečný prechod pre 
chodcov

Sťažnosť odstúpená Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy PS Hl. mesto

Legenda: NE-neopodstatnená, OP-opodstatnená, ČO-čiastočne opodstatnená, OD-odložená,  PO - podnet, PS postúpená, PD - podanie nie je sťažnosťou



Sťažnosti evidované v roku 2017
Zariadenia s právnou subjektivitou

Príloha č. 2

Ev. č. Subjekt Problematika Spôsob vybavenia
Vyhodnot. 
sťažností

Oblasť, zameranie

1. ZŠ Vazovova

Učiteľka ZŠ - žiaci nestihali 
opisovať príklady z tabule, 
nepostupovanie podľa učebnice, 
neochota spolupracovať s rodičmi, 
žiaci demotivovaní

Sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstatnená, s učiteľkou bol ukončený pracovný 
pomer.

OP Zamestnanci ZŠ

2. ZŠ Hlboká cesta

Sťažnosť voči metódam výuky pani 
učiteľky - napätá atmosféra, deti sa 
boja hodín náboženstva, sú 
motivované strachom

So súhlasom farského úradu bol pani učiteľke znížený úväzok od 6.4. a od 
31.08.2017 požiadala o rozviazanie pracovného pomeru 

OP Zamestnanci ZŠ

3. ZŠ Hlboká cesta
Opakovaná sťažnosť voči metódam 
výuky pani učiteľky (viď ev. č. 2)

Viď. ev. č. 2) OP Zamestnanci ZŠ

4. ZŠ Hlboká cesta
Sťažnosť na správanie 
vychovávateľky voči synovi 
sťažovateľa

Od 09/2017 vychovávateľka preradená do iného oddelenia OP Zamestnanci ZŠ

Legenda:  OP - opodstatnená, NE - neopodstatnená 1
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P.č. Obsah petície 
Dátum 

doručenia 
Dátum 

odpovede 
Spôsob riešenia 

 
Počet 

podpisov 
1/2017 Petícia obyvateľov za odstránenie nelogicky 

a neopodstatnene umiestneného dopravného 
značenia na Súbežnej ulici v Bratislave m.č. Staré 
Mesto. Podpísaní občania sú za odstránenie 
dopravnej značky B 34 a E4 „7m“ plus V12b, 
ktoré boli umiestnené na Súbežnej ulici 
v Bratislave pred rodinným domom na Súbežnej 
ulici č. 3. toto dopravné značenie bolo umiestnené 
neopodstatnene, nesprávne a nelogicky a jeho 
rešpektovanie hrubo zasahuje do výkonu 
vlastníckych práv majiteľov priľahlých 
nehnuteľností a výrazne sťažuje a obmedzuje 
nerušené užívanie ich nehnuteľností. Okrem toho, 
toto dopravné značenie nerieši žiadne dopravné 
problémy, naopak, vytvára situácie pre dopravné 
komplikácie (odvoz odpadu a pod.). Žiadajú 
preto, aby bolo uvedené dopravné značenie 
bezodkladne odstránené.  

13.02.2017 21.03.2017 Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu zo 16.03.2017, 
odoslanom 21.03.2017 kontaktnej osobe  oprávnenej na styk s orgánmi  
verejnej správy , v ktorom je uvedené:  
Návrh dopravného značenia na Súbežnej ulici pri dome č. 3 v Bratislave 
bol prerokovaný na dopravnej komisii a dňa 10.05.2016 bolo určené 
cestným správnym orgánom „obmedzenie parkovania oproti 
vjazdu/výjazdu (B34 zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľou E4 s textom 
„↑7m↑“ a vodorovným dopravným značením V12b), príslušná časť 
zápisnice „Operatívnej komisie pre určovanie dopravných značiek 
a dopravných zariadení“ v prílohe.  
Uvedená komunikácia je v predmetnom úseku zúžená, vozovka má šírku 
len 4,8 metra a vzhľadom k tomu, že je obojsmerná, je tu v zmysle 
platných STN zakázané zastavenie motorových vozidiel.  
 
Zápisnica o prešetrení petície  z 21.03.2017 

24 

2/2017 Petícia za preskúmanie rozhodnutia Stavebného 
úradu Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  
Bratislava I, pri rozhodnutí  o povolení 
rekonštrukcie vily na Vlčkovej 14, ako aj za  
povinné dodržiavanie miestnych regulatívov 
v závislosti od pomerov panujúcich na danej 
strane komunikácie.  
Dňa12.09.2016 vlastníci bytov na Vlčkovej 37A 
a Vlčkovej 37 požiadali príslušný stavebný úrad 
o vykonanie štátneho stavebného dohľadu na 
stavbe Vlčkova 14 (SU2016002) podľa § 98 čl. 2 
bod a). Orgány štátneho stavebného dohľadu sú 
oprávnené zisťovať, či sa stavba, stavebné úpravy 
alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa 
stavebného povolenia. Žiadali aj o preskúmanie 
súlade realizovaných stavebných prác a vydaného 

01.03.2017 03.04.2017 Z dôvodu, že petícia nespĺňala náležitosti stanovené zákonom, zástupca 
uvedený na petícii bol dňa 03.03.2017 vyzvaný na odstránenie 
nedostatkov do 30 pracovných dní od doručenia výzvy.  
Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu z 08.03.2017, 
odoslanom 03.04.2017, v ktorom sa uvádza:  
Rozhodnutím č. 9363/48845/2015/STA/Vas/G-37 zo dňa 23.11.2015, 
právoplatným dňa 04.01.2016, povolila mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117 ods. 1 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavbu: „Nadstavba 
bytového domu a prestavba garáže na ul. Vlčkova 14, Bratislava“, 
nehnuteľnosť súpisné číslo 1039 na pozemku parc. č. 3684 v k.ú. Staré 
Mesto, garáž súpisné číslo 6141 na pozemku parc. č. 3685/2 v k.ú. Staré 
Mesto, ako aj na pozemku parc. č. 3685/1 v k.ú. Staré Mesto, 
s napojením na jestvujúce inžinierske siete v spojenom územnom 
a stavebnom konaní v spojení so zmenou účelu užívania iného 

46 
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stavebného povolenia č. s. Rozhodnutia 
9363/48845/2015/STA/Vas/6-37 zo dňa 
23.11.2015 a 1439/2015/STA/Skr-K/95 zo dňa 
11.11.2015 vydaného Stavebných úradom 
Bratislava-Staré Mesto.  
Zároveň dali podnet na  preskúmanie súladu 
vydaného stavebného povolenia a stanoviska 
mestskej časti Staré Mesto ohľadom dodržiavania 
línie zástavby, výškových pomerov, ako aj počet 
parkovacích miest pri novostavbách 
a rekonštrukciách v Starom Meste.  
Uvedená rekonštrukcia navyšuje pôvodnú stavbu 
o dve podlažia (7,5 metra) a vymyká sa výškovým 
pomerom okolitých domov na danej strane ulice. 
Pri konzultácii s p. Vaškovou zo Stavebného 
úradu im bolo povedané, že ku stavbe vydal 
súhlas Pamiatkový úrad, ale nevedela odpovedať 
prečo k rekonštrukcii vydal súhlas aj Stavebný 
úrad, keď rekonštrukcia evidentne prevyšuje 
výškové limity daného intravilánu.  Taktiež, 
pokiaľ by išlo o pamiatkovo hodnotnú vilu, táto 
rekonštrukciou určite nebude zachovaná, nakoľko 
architektonicky a materiálovo sa už teraz 
predstavuje len na maximálny objem s použitím 
najlacnejších materiálov a historický vzhľad sa 
nedodrží.  
Z uvedeného je evidentné, že Stavebný úrad 
pochybil a udelil neštandartné rozhodnutie 
v tomto individuálnom prípade. Je zrejmé, že 
napriek tomu, že zákon a územný plán nemuseli 
byť porušené, rozhodovanie úradníkov je 
svojvoľné, a tým pádom aj náchylné na zneužitie 
právomocí. Podávajú v tejto súvislosti aj podnet 
na trestné stíhanie pre podozrenie z trestných 
činov korupcie, podvodu a zneužitia právomocí 
verejného činiteľa. Občania spísali túto petíciu za 
to, aby sa podobné pochybenia neopakovali, a aby 
výškové limity na jednej strane cesty boli 
dodržiavané najmä vo svahových lokalitách ako 

nebytového priestoru č. 1 na účely bývania.  
Rozhodnutie stavebného úradu je výsledkom konania, ktoré viedol 
stavebný úrad v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona. 
Pre konania podľa stavebného zákona je presne vymedzený okruh 
dotknutých orgánov a ich postavenie. Orgánmi verejnej správy sú všetky 
orgány štátnej správy a samosprávy, ktoré sú správnymi orgánmi 
oprávnenými v konaniach súvisiacich  s výstavbou chrániť verejné 
záujmy podľa osobitných predpisov. Stavebný úrad je obsahom týchto  
záväzných stanovísk viazaný. dotknutým orgánom z hľadiska ochrany 
pamiatkového fondu, resp. kultúrnych pamiatok je Krajský pamiatkový 
úrad v Bratislave. Rovnako je potrebné uviesť, že z obsahu ust. § 140a 
ods. 2, ods. 4 stavebného zákona je zrejmé, že Hlavné mesto SR má 
postavenie dotknutého orgánu, ktorý uplatňuje v konaniach obsah 
územnoplánovacej dokumentácie, najmä zásady a regulatívy záväznej 
územnoplánovacej dokumentácie a ďalšie záujmy, ak jej to vyplýva 
z osobitných predpisov.  
Poverenému zamestnancovi stavebného úradu, ktorý disponuje 
kvalifikačným predpokladom podľa § 117 ods. 3 stavebného zákona sa 
pri konaní v mene stavebného úradu neponecháva na úvahu, či  
rozhodnutie vydá alebo nevydá. V prípade, ak navrhovateľ (žiadateľ) 
o vydanie stavebného povolenia splní všetky podmienky v zmysle 
stavebného zákona pre vydanie stavebného povolenia (§ 58 stavebného 
zákona v spojení s ust. § 8 -  §11 vyhl. č. 4453/2000 Z.z., v platnom 
znení). Každý iný postup by bol postupom nezákonným.  
Obsahom petície je konštatovanie, že je zrejmé, že zákon a územný plán 
nemuseli byť porušené, rozhodovanie úradníkov je svojvoľné a tým 
pádom aj náchylné na zneužitie právomoci. Uvedené konštatovanie je 
nelogické,  s poukazom na skutočnosť, že v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy 
SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach 
a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Uvedený článok ústavy 
SR popisuje zásadu legality štátnej moci. Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto nie je oprávnená uskutočňovať prenesený výkon štátnej správy na 
úseku stavebného poriadku iným ako zákonom predpísaným spôsobom.  
 
Zápisnica o prešetrení petície z 24.03.2017. 
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sú Palisády a podobné, kde sa ceny nehnuteľností 
odvíjajú aj od výhľadu, svetlosti atď. Takýmto 
svojvoľným konaním úradníkov dochádza 
k zníženiu hodnoty okolitých víl. Taktiež hodlajú 
zastaviť pokračovanie tejto stavby neodkladným 
opatrením súdu a následne zvrátiť rozhodnutie 
rozhodnutím súdu tak, aby nedošlo 
k nebezpečnému precedensu do budúcna.  

3/2017 Obyvatelia Riznerovej ul. a Filakového údolia 
a zmysle petičného práva žiadajú starostu MČ 
BA-Staré Mesto, aby neodkladne začal správne 
konanie voči vlastníkovi bytového domu na 
Riznerovej 5, BA. Spoločnosť COOPEX HOLD, 
a.s., Tomášikova 19, BA. Predmetný dom je 
prenajatý niekoľkým firmám, ktoré podnikajú 
v oblasti dodávok tovaru prostredníctvom 
zásielkových firiem. Denne prichádzajú 
zamestnanci v počte 12 – 14 do firiem a parkujú 
so svojimi automobilmi na úzkej komunikácií, 
čím prekážajú obyvateľom obytných domov 
a bytov v príjazde do ich obydlí. Celú situáciu 
denne komplikuje zásielková doprava (DHL, GLS 
a pod.) nákladných áut, ktoré dovážajú a odvážajú 
tovar. Predmetná nehnuteľnosť nespĺňa parametre 
distribučného centra, či už svojou polohou 
(obytná štvrť, úzka komunikácia), nemá svoje 
parkovacie miesta a ani ich nemá kde mať a firmy 
svojou činnosťou zaťažujú okolité komunikácie 
na Riznerovej ul. a vo Fialkovom údolí. Podpísaní 
obyvatelia žiadajú  starostu, aby donútil majiteľa 
domu Riznerova 5 k zmene účelu používania 
alebo nájomcov.      
       Dňa 28.04.2017 boli MČ doručené námietky 
voči odpovedi na podnet na začatie správneho 
konania voči vlastníkovi RD Riznerova 5, BA, 
v ktorom uvádzajú, že v zmysle stavebného 
povolenia a neskoršej kolaudácie bolo 
správoplatnené povolenie na prestavbu RD na 17 

30.03.2017 25.05.2017 Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu zo 16.05.2017, 
odoslanom 25.05.2017, adresovanom kontaktnej osobe uvedenej na 
petícii.  
 Stavebný úrad preskúmal obsah petície, príslušné právne 
predpisy a príslušnú spisovú dokumentáciu. K zmene účelu užívania 
stavby je možné konštatovať nasledovné:  
 Dňa 11.04.2017 bol orgánom štátneho stavebného dohľadu 
vykonaný na stavbe bytového domu na Riznerovej ulici 5 v Bratislave, 
nehnuteľnosti súpisné číslo na pozemku parc. č. 1671/1 v k.ú. Staré 
Mesto štátny stavebný dohľad za účelom zisťovania, či sa stavba užíva 
spôsobom povoleným v kolaudačným rozhodnutím. Písomné 
vyhodnotenie výkonu štátneho dohľadu zn. 6971/18666/2017/STA/Sul 
zo dňa 24.04.2017 bolo zaslané Ing. Emilovi Filkusovi a vlastníkovi 
stavby.  
 Na základe uvedeného je možné konštatovať, že stavba sa užíva 
spôsobom povoleným rozhodnutím č. ŽP-2111/97-B/9/Há zo dňa 
05.06.1997 t.j. na administratívne účely (v predloženom rozhodnutí nie je 
bližšia špecifikácia), odstavenie motorových vozidiel je možné na 
vlastnom pozemku a statická doprava bola riešená osadením dopravnej 
značky.  
 Podľa § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov:  
 „Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom 
rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania 
stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej 
prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení 
výroby alebo činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo 
životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene 
a užívaní stavby; na konanie o zmene  užívaní stavby sa vzťahujú 
primerane ustanovenia § 76 až 84“.  

23 
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kancelárií. Toto tvrdenie je zreje pravdivé, ale je 
v rozpore s LV č. 7926, lebo stavba je evidovaná 
ako RD. Podstata podnetu je v tom, že v budove 
môžu byť kancelárie (ktoré síce nemajú 
parkovacie možnosti), ale nie distribučný sklad. 
Prevádzka tejto činnosti obmedzuje obyvateľov 
rodinných domov, lebo je spojená s nákladnou 
dopravou. Distribučné skladové centrá patria do 
priemyselných parkov a nie do najlukratívnejšej 
časti hl. mesta.  
 

 Návrh na zmenu účelu užívania stavby podľa stavebného zákona 
a súvisiacich právnych predpisov podáva stavebník, j. vlastník stavby 
alebo ten, kto preukáže iné právo k stavbe. Stavebný úrad preto takéto 
konanie nemôže začať z vlastného podnetu ani z podnetu ďalšej osoby, 
ktorá nie je vlastníkom stavby a ani nepreukáže iné právo k stavbe. 
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nemá žiaden majetkový ani 
právny vzťah k dotknutej nehnuteľnosti, a teda nemá dosah na akékoľvek 
zmeny v súvislosti s nájomcami a užívateľmi bytov, resp. nebytových 
priestorov v danom dome.  
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto môže konať v medziach 
a rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon a príslušné právne 
predpisy, a preto nemá dosah na zmenu účelu užívania stavby a zmenu 
nájomcov a statickú dopravu riešila osadením dopravných značiek. 
Vlastník stavby príp. nájomca má možnosť odstaviť motorové vozidlá na 
vlastnom pozemku.  
 
 
Zápisnica o prešetrení petície z 25.05.2017.  
 

5/2017  Obyvatelia okolia Poľnej ulice 
v Bratislave-Starom Meste sa obracajú na starostu 
mestskej časti vo veci psieho parku na Poľnej 
ulici. Počas volebného obdobia pani PhDr. 
Rosovej z jej iniciatívy bol zriadený psí park, 
ktorý potešil všetkých psičkárov v okolí. 
Obsahoval agility prvky pre hranie sa psov, koše 
na exkrementy, lavičky a vodovod s tečúcou 
vodou.  
 Po určitom čase zmizli z parku agility 
prvky (zničili ich vandaly, ktorí bojujú proti 
existencii parku) a na základe príkazu starostu 
z parku zmizli koše, lavičky. Ostal len vodovod, 
ktorý bol síce po viacerých urgenciách 
obyvateľov sprevádzkovaný dva dni, ale zase 
zničený nepriateľskými susedmi. Bol príkaz 
k uzamknutiu jedného vchodu a obmedzeniu 
otváracích hodín v parku.  
 Týmto sa jednostranne vyhovelo 

04.07.2017 24.08.2017 Predkladateľom petície bolo odpovedané listom starostu z 20.07.2017, 
odoslané poštou 24.08.2017 adresovanom zástupcovi poverenému na 
zastupovanie s orgánom verejnej správy. V odpovedi sa uvádza:  
Po preverení situácie si Vám dovoľujeme oznámiť:  

1) Do parku bude doplnený jeden malý odpadkový kôš, 
2) Otváracie hodiny parku budú predĺžené o 1 hodinu, od 8.00 h do 

20.00 h 
3) Vzhľadom k veľkosti parku neuvažujeme o otvorení vchodu 

z Karadžičovej ulice 
4) Do parku bude umiestnená jedna lavička 
5) 5. Technický stav pitnej fontány v parku bol preverený, pitná 

fontána je v poriadku, problém sa momentálne rieši s BVS, a.s. 
6) Mestský kamerový systém hlavného mesta SR Bratislavy 

prevádzkovaný mestskou políciou hlavného mesta SR 
Bratislavy spravuje Hlavné mesto SR Bratislava ako 
zriaďovateľ mestskej polície. Rozširovanie kamerového 
systému prevádzkovaného mestskou políciou spadá do 
pôsobnosti Hlavného mesta SR Bratislavy ako správcu 
kamerového systému. 

61 
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požiadavkám tej skupine obyvateľov, ktorí svojou 
agresivitou vymohli ústupky voči psičkárom, 
ktorým je takéto správanie cudzie. Zarážajúce na 
tom je, že psičkári platia dane a nemajú za to od 
mesta žiaden benefit. Týmto konaním sa ľudí 
rozdelili a nie spojili.  
 Dnešná situácia je taká, že sa obyvatelia 
na základe zhoršujúceho sa životného prostredia 
a neriešenej dopravnej situácie na Karadžičovej, 
Poľnej a priľahlých ulíc v súvislosti s neúnosnou 
zástavbou v okolí sa snažia zrevitalizovať okolie 
svojich domov a vyháňajú psičkárov zo všetkých 
zelených plôch a jediná lokalita, kde sa dá voľne 
chodiť so psami je uvedený park. 
 Obyvatelia, ktorí podpísali petíciu 
žiadajú o zachovanie a revitalizáciu tohto parku 
v uvedenom zmysle:  

1) Vybavenie parku dvomi košmi na 
exkrementy 

2) Zmena otváracích hodín – v letnom čase 
od 7.00 h do 21.00 h a v zimnom čase od 
8.00 h do 20.00 h  (pozn. nočný kľud 
podľa zákona je od 6.00 h do 22.00 h) 

3) Otvorenie uzamknutého vchodu 
z Karadžičovej ulici 

4) 2 lavičky pre starších ľudí a invalidov, 
aby si mohli sadnúť 

5) Sprevádzkovanie vody s opatrením proti 
vandalom 

6) Kameru, aby vandali neničili zariadenia 
7) Osvetlenie 
8) Nasadenie kríkov zo strany Poľnej ulici, 

aby sa zamedzilo prášeniu z parku do 
okien bytov na prízemí na Poľnej ulici 
(vedia svojpomocne nasadiť kríky) 

7) Verejné osvetlenie na území celého mesta je takisto 
v kompetencii Hlavného mesta SR Bratislavy 

8) Výsadba kríkov je možná po presunutí oplotenia, vo vhodnom 
agrotechnickom termíne a vyčlenení finančných prostriedkov.  

 
Zápisnica o prešetrení petície z 20.07.2017. 
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6/2017 Podpisujúce osoby, obyvatelia 
Račianského mýta, ako aj návštevníci Bratislavy, 
ktorí využívajú na dopravu v meste cez dopravný 
uzol Račianske mýto, ktorý má regionálny 
význam nielen pre Bratislavu, ale minimálne aj 
Bratislavský kraj, ako dotknuté osoby preto týmto 
vyjadrujú svoje obavy ohľadne vplyvu budúcej 
stavby na dopravnú, hlukovú, emisnú 
a urbanistickú situáciu v danej lokalite. 
Domnievajú sa, že budúca stavba môže výrazne 
zhoršiť kvalitu bývania a zdravia obyvateľov 
Račianskeho mýta. Budúca stavba môže taktiež 
negatívne ovplyvniť dopravnú situáciu na 
Račianskom mýte, čo môže mať dopad na celkovú 
dopravnú situáciu v meste, vrátane mestskej 
hromadnej dopravy.  

Dotknuté osoby žiadajú, aby sa zvážila aj 
urbanistická vhodnosť stavby a aby stavba 
zapadala svojou výškou do okolitej historickej 
zástavby, nakoľko sa stavba uskutočňuje 
v pamiatkovej zóne Bratislava-Staré Mesto, 
vizualizácia musí byť posúdená hlavným 
architektom Bratislavy.  

Žiadajú, aby príslušné orgány – Okresný 
úrad Bratislava, Hlavné mesto SR Bratislava, 
Mestská časť Bratislava ako stavebný úrad 
a Krajský pamiatkový úrad Bratislava, dôkladne 
preskúmali predložený zámer a všetky 
pripomienky týkajúce sa jeho nesúladu so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na 
základe vyššie uvedeného, ako dotknuté osoby – 
verejnosť,  žiadajú o vypracovanie správy 
o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti (tzv. 
EIA) v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie (zákon č. 24/2006 Z.z.), ak 
takáto správa nebola v súvislosti s predmetnou 
stavbou doposiaľ vypracovaná. Považujú sa za 
dotknuté osoby čo sa týka vplyvu na naše životné 
prostredie a ako s dotknutými osobami 

02.08.2017 MČ zaslaná 
výzva na 
doplnenie 
(originál 
petičné 
hárky, ktoré 
však MČ 
neboli 
doplnené) 

Nakoľko predmetná petícia nespĺňala náležitosti stanovené zákonom č. 
85/1990 Z.z. o petičnom práve, boli autori petície vyzvaní  na 
odstránenie nedostatkov. Na spisovom obale je poznámka, že po dohode 
so zástupcom petičného výboru bude petícia vyhodnotená ako podnet, 
napriek tomu však na žiadosť zástupcu petičného výboru dňa 31.08.2017 
bola zaslaná mestskou časťou výzva na doplnenie petície (originál 
petičné hárky s podpismi), ktoré však mestskej časti neboli doručené.  
 

38 



Petície evidované v roku 2017 
Miestny úrad – Referát sťažností a petícií 

                                                                                                          Príloha č. 3 

 7

a účastníkmi konania má s nimi konať aj príslušný 
stavebný úrad.  

Žiadajú, aby príslušné orgány štátnej 
správy, vrátane Krajského pamiatkového úradu 
Bratislava, dozerali na dodržiavanie právnych 
predpisov v súvislosti s predmetnou stavbou 
a povolili jej realizáciu len v rozsahu 
odporúčanom na základe vypracovanej správy 
o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti, 
prizývali ich na konania a o prijatých 
rozhodnutiach a vyjadreniach ich vopred 
informovali.  

Zároveň vyzývajú investora, aby upustil 
od rozsahu projektu, ktorý len ťažko možno 
nazvať spoločensky zodpovedným podnikaním 
a realizoval stavbu len v rozsahu kompromisu na 
základe diskusie s dotknutými osobami 
v zníženom rozsahu, keďže diskusia o projekte 
a stavbe doteraz neprebehla a vizualizácia stavby 
je neznáma a treba ju bezodkladne prezentovať na 
verejnosť.  

7/2017  Obyvatelia Dunajskej ul. podali petíciu 
za zmenu prevádzkových hodín baru Black Ing 
Bar na Dunajskej ulici č. 14 z dôvodu porušenia § 
47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch, nakoľko ani po niekoľkých 
pokusoch o vyriešenie situácie (osobne, resp. cez 
políciu) uvedený podnik neakceptuje námietky 
a požiadavky obyvateľov z okolitých obytných 
budov.  
 Žiadajú, aby sa zmenili prevádzkové 
hodiny a to od 10.00 h do 22.00 h v zmysle § 4 
ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017. 
 Uvedený bar sa nachádza v obytnej zóne 
Dunajskej ulici v Bratislave a nakoľko nie je 
umiestnený v podzemných priestoroch ani nie je 
nijako zabezpečený proti prenikaniu hluku do 

30.08.2017 11.10.2017 Predkladateľom bolo odpovedané listom starostu z 09.10.2017, 
odoslanom 11.10.2017, v ktorom je uvedené nasledovné:  
 Právna regulácia pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb je obsiahnutá vo všeobecne záväznom nariadení 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2017 o pravidlách času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto (ďalej len „VZN“). VZN určuje pravidlá času predaja 
v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkárňach na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto.  
 Prevádzkovateľ zariadenia „Black King Bar“ na adrese dunajská 
14, Bratislava si splnil svoju oznamovaciu povinnosť a oznámil mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto prevádzkovú dobu prevádzkarne v zmysle 
VZN dňa 09.08.2017 nasledovne: Pondelok – Streda: 10:00 – 01:00 h., 
Štvrtok – Piatok: 10:00 – 02:00 h., Sobota: 14:00 – 02:00 h., Nedeľa: 
14:00 – 01:00 h.  
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto prostredníctvom 
spoločnosti Valerom Enviro Colsulting, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava 
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okolitého prostredia a jeho zadná časť v značnej 
miere preniká do obytnej zóny (bar sa nachádza 
na prízemí bytového domu), nadmieru ruší nočný 
kľud a obťažuje tak všetkých majiteľov 
a nájomcov bytov v okolí.  
 

zrealizovala dňa 16.09.2017 meranie hluku z prevádzky vo vonkajšom 
prostredí, Dunajská 21, Bratislava s výsledkom, že posudzovaná hodnota 
zo zdroja hluku vzduchotechnického zariadenia neprekračuje najvyššie 
prípustné hodnoty pre vonkajšie prostredie pre referenčný interval noc.  
 Po vykonanom meraní hluku poverený zamestnanec mestskej 
časti požiadal prevádzkovateľa prevádzky Black King Bar o vykonanie 
opatrení smerujúcich k odstráneniu hlučnosti z vonkajšieho zdroja hluku 
(vzduchotechnického zariadenia) a to prostredníctvom inštalácie tlmičov 
na vývody vzduchotechnického zariadenia ústiacich do dvora.  
 Ďalej uvádza, že dňa 04.10.2017 bola vykonaná kontrola 
dodržiavania § 4 ods. 2 VZN v predmetnej prevádzke povereným 
zamestnancom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (inšpektor 
verejného poriadku). Po zistení kontroly vyplýva, že v prípade 
prevádzkarne Black King. Bar s adresou Dunajská 14, Bratislava, nejde 
o prevádzkareň v zmysle § 4 ods. 2, nakoľko nedošlo k naplneniu 
podmienok, na ktoré  sa viaže pravidlo o maximálnej prevádzkovej dobe 
do 22:00 h.  
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nie je oprávnená 
schvaľovať resp. rozhodovať o prevádzkovej dobe prevádzkarní.  
 Podľa § 3 ods. 2 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním 
niektorých prevádzok obchodu a služieb: „Podnikateľ zabezpečí, aby 
v bezprostrednom okolí prevádzkarne, ktorú prevádzkuje, nedochádzalo 
počas nočného času k neprípustnej expozícii obyvateľov hlukom, 
vibráciami a infrazvukom produkovanými v prevádzkarni v rozpore 
s osobitným právnym predpisom“.  
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je orgánom verejnej moci, 
ktorý vynucuje dodržiavanie povinností uložených právnickým osobám 
a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie všeobecne záväznými 
nariadeniami mestskej časti prostredníctvom ukladania pokút za správny 
delikt spočívajúci v porušení povinnosti uloženej všeobecne záväzným 
nariadením.  
 Vychádzajúc z relevantnej právnej úpravy, predovšetkým 
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 
zrejmé, že pôsobnosť mestskej časti je v porovnaní s pôsobnosťou 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva ustanovená užšie, a to 
pokiaľ ide o rozsah právnych nástrojov, ktorými disponuje pri 
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vynucovaní plnenia povinností právnických osôb a fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie, ale aj pokiaľ ide o rozsah povinností, 
ktorých dodržiavanie vynucuje, pretože mestská časť vynucuje plnenie 
povinností na úseku ochrany verejného poriadku v súvislosti  
s dodržiavaním prípustných hodnôt hluku, infrazvuku a vibrácií 
ustanovených  osobitným právnym predpisom – vyhláškou Ministerstva 
zdravotníctva SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách 
na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí 
v znení neskorších predpisov výlučne pre časový interval noc a výlučne 
v súvislosti s činnosťou prevádzkarní. 
 Nie je v kompetencii Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto vykonávať kontroly alebo ukladať opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov, hlučnosti, ktoré spôsobujú vzduchotechnické 
zariadenia z prevádzkovej jednotky Black King Bar.  
 Uvedená problematika spadá do kompetencie Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. 
j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov vykonáva štátny zdravotný dozor, v rámci ktorého môže 
ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v oblasti ochrany 
verejného zdravia.  
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P.č. Obsah petície 
Dátum 

doručenia 
Dátum 

odpovede 
Spôsob riešenia 

 
Počet 

podpisov 

4/2017 V petícii je uvedené: 
„Petícia za zachovanie denného stacionára na 
Záhrebskej 9. Stacionár pre seniorov na Záhrebskej 
ulici je už 22 súčasťou nášho susedstva. 
Staromestským seniorom poskytuje počas 
pracovných dní sociálne služby zamerané na 
udržanie ich fyzickej i psychickej aktivity. 
Predovšetkým im však umožňuje prežiť deň 
v spoločnosti rovesníkov a starostlivého personálu. 
Klienti stacionára spoluvytvárajú vnútroblok, 
ktorého je zariadenie súčasťou. Susedia s nimi radi 
komunikujú a zvedavé deti z okolia sa k nim neraz 
vydajú na návštevu.  
 Už niekoľko rokov našich seniorov 
pravidelne navštevujeme a trávime s nimi čas. 
Vznikli tak medziľudské vzťahy, ktoré sú pre nás 
vzácne.  
 Denný stacionár má byť v najbližších 
týždňoch zrušený. Podľa nášho názoru však toto 
zariadenie na Záhrebskú patrí, a to z týchto 
dôvodov:  
1. Ide o jediný denný stacionár v Starom Meste. 
V prípade jeho zrušenia strácajú staromestskí 
seniori dôležitú sociálnu službu v blízkosti svojho 
domova.  
2. Do priestorov zariadenia majú byť presťahované 
detské jasle z Hollého č. 9. Vznik jaslí v našej štvrti 
je nepochybne dobrou správou, domnievame sa 
však, že by to nemalo byť za cenu odchodu našich 
seniorov z miesta, na ktoré sú zvyknutí a majú ho 
radi. Potreby jednej citlivej sociálnej skupiny by 
nemali byť napĺňané na úkor inej.  
3. V prípade zmeny, ktorá ma tak zásadný dosah na 
každodenný život starších ľudí, považujeme za 
samozrejmú ich participáciu na tomto procese. 

20.04.2017 07.06.2017 Nakoľko predmetná petícia nespĺňala náležitosti stanovené zákonom č. 
85/1990 Z.z. o petičnom práve, bol autor petície vyzvaný na odstránenie 
nedostatkov, ktoré 24. 05.2017 odstránil. Následne na základe § 5 ods. 3 
zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve z dôvodu vecnej a miestnej 
príslušnosti  bola táto petícia odstúpená Seniorcentru Staré Mesto na 
priame vybavenie.  
 Autorovi petície bolo odpovedané listom riaditeľa Seniorcentra, 
v ktorom uvádza:  

„Ku dňu 31.05.2017 bolo v registri poskytovateľov sociálnych 
služieb vymazané miesto poskytovania sociálnej služby v dennom 
stacionári na Záhrebskej 9 a odo dňa 01.06.2017 bolo zaregistrované nové 
miesto poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári na adrese 
Podjavorinskej 6. Ku dňu 31.05.2017 bol ukončený aj nájomný vzťah na 
predmetné priestory medzi Seniorcentrom Staré Mesto a mestskou časťou 
Bratislava-Staré Mesto.  
 Osobne som zvažoval každú možnosť, ktorá prichádzala do 
úvahy ohľadom budúcnosti fungovania denného stacionára, rovnako sme 
ich prediskutovali pri spoločných stretnutiach s vami a s vedením našej 
mestskej časti.  
 Verím, že poskytované služby v našom zariadení na 
Podjavorinskej 6 budú pre tých klientov, ktorí sa rozhodnú využívať 
dôstojnou náhradou. Seniorcentrum Staré Mesto naďalej poskytuje celú 
škálu sociálnych služieb pre niekoľko stoviek Staromešťanov.  
 Želám si, aby detičky a rodičia z pripravovaných detských jaslí 
zapadli na Vašej susedskej komunity. Som presvedčený, že nezabudnete 
ani na našich seniorov, ktorí navštevovali denný stacionár a zamestnancov, 
ktorí tam pracovali pri susedských piknikoch a podobných aktivitách 
a aspoň takto ostanú účastní vo Vašej komunite“.  
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Chceme preto vyjadriť presvedčenie, že všetky 
ďalšie kroky by mali byť prediskutované s klientmi 
stacionára, ich príbuznými, rovnako ako so 
zamestnancami tohto zariadenia.  
4. Ako ďaleko najpodstatnejší dôvod zotrvania 
stacionára na jeho súčasnej adrese považujeme 
vzťahy. Pre našich seniorov je toto miesto druhým 
domovom, kde spoločne trávia každý pracovný 
deň. Zánikom stacionára by sa narušili roky 
budované vzťahy medzi nimi, ako aj vzťahy k 
zamestnankyniam stacionára. Nemenej dôležitý je 
význam stacionára pre našu štvrť i našu susedskú 
komunitu.  
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