
Ev.č. Predmet Stav Problematika Spôsob vybavenia Opods.*

1/04 Dodržiavanie domového poriadku a nočného kľudu - Krížna 6 odstúpenédomový poriadok,medziľ.vzť. postúpené na vybavenie správcovi-upozornil na povinnosť dodržiavať domový poriadok O
2/04 Ničenie mestskej zelene - Bezručova ul. nevybavenéživotné prostredie postúpené na referát životného prostr., chýba  inform. o vybavení O
3/04 Nedostatky spojené s výstavbou podkrovného bytu  - Kozia 19 vybavené stavebná činnosť vykonaná kontrola stav.úradom a prac. MiÚ, stavebníci sú povinní vykonať nápravu O
4/04 Zdržiavanie stavebného konania vo veci RD Údolná ul. vybavené stavebná činnosť postúpené odd.územn.rozh. a stav. poriadku, výzva na doplnenie podkladov O
5/04 Nezabezpečenie samost. nádoby na kom. odpad-prevádzka DAAS PUB vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov správcom objednaná nádoba O
6/04 Zabezpečenie opatrení na ochranu detí MŠ Beskydská pri realizácii stavby vybavené stavebná činnosť zabezpečený stavebný dohľad O
7/04 Nedostatočné zabezpečenie opatrovateľskej služby vybavené sociálna oblasť opatrovateľská služba nie je zo strany mestskej časti, nie je možné vo veci konať O
8/04 Prevádzka bufetu na Mariánskej ul.-rušenie nočného kľudu vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudMestská polícia vykonala kontrolu, prevádzkové hodiny dodržané O
9/04 Nevydanie vstupných kariet na  vjazd a výjazd do pešej zóny vybavené doprava neplatná nájomná zmluva prenajímateľa nebyt.priestorov O
10/04 Vysporiadanie vlastníctva strechy OD Štefánikova 23 vybavené stavebná činnosť práva a záväzky postúpené na nových nadobúdateľov, predĺžená lehota výstavby O
11/04 Žiadosť o začatie konania o priestupku-sfalšovaný podpis odstúpenédomový poriadok,medziľ.vzť. odstúpené Obvodnému úradu Bratislava I , priestupkový referát N
12/04 Žiadosť o začatie konania o priestupku-ublíženie na cti odstúpenédomový poriadok,medziľ.vzť. odstúpené Obvodnému úradu Bratislava I , priestupkový referát N
13/04 Vydanie osvedč. na stavbu -záhradná chatka,Sklenárska - urgencia vybavené stavebná činnosť odstúpené stavebnému úradu, vydané osvedčenie O
14/04 Prešetrenie správnosti vyrubovania nájomného-Leškova 21 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov nie je možné znížiť nájomné, predpis je správny, doplatiť nedoplatok O
15/04 Opravy v nájomnom byte-Ferienčíková 16 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov opravy nebolo možné vykonať kvôli nedoplatku na nájomnom O
16/04 Prevádzka divadla F 7 vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudospravedlnenie, prisľúbená náprava O
17/04 Prevádzka reštaurácie "U TEKVICU" vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudsprávne konanie, bloková pokuta, záznamy z kontrol Mestskou políciou O
18/04 Hlučnosť prevádzky reštaurácie "PEOPLES" vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudmeraná hladina hluku-neprekroč. norma, predĺ.prev.doba zrušená k 1.4.04-len do 22.00 h. O
19/04 Konflikt vlastníkov, Krakovská 1 nevybavenéstavebná činnosť odstúpené stavebnému úradu, chýba informácia o vybavení O
20/04 Hlučnosť prevádzky reštaurácie "PIZZA MIZZA" vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudkonateľ upozornený, v prípade rušenia noč. kľudu hlásiť na op. stredisko Mest. polície O
21/04 Nedovolené stavebné aktivity susedov, Kuzmányho 6 vybavené stavebná činnosť odstúpené stavebnému úradu, stav. činnosť prerušená do predloženia právoplatn. rozsudku súdu O
22/04 Nepozvanie BD ŠTETINOVÁ na stav. konanie stavby Panenská 13 vybavené stavebná činnosť postúpené stavebnému úradu - bytové družstvo bolo účastníkom konania O
23/04 Neoprávnené užívanie náj. bytu a spol. priestorov-Sienkiewiczova 2 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov postúpené úseku správy NM, potreba vysporiadania vlastn.vzťahu spol. priestoru O
24/04 Odpredanie nebytových priestorov bez prednostnej ponuky, Tolstého 5 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov nebolo porušené právo prednostného prevodu, bola uzatvorená náj.zmluva v čase prevodu O
25/04 Nepretržité stavebné práce na Obchodnej ulici vybavené stavebná činnosť post. stav. úradu, nepretr.práce-ver.záujem,vykonaná obhliadka, zjednaná náprava O
26/04 Pridelenie parkovacieho boxu-urgencia-Vysoká 25 vybavené doprava postúpené odd. dopravy, pridelené parkovacie miesto O
27/04 Zníženie nájomného z dôvodu zanedbávania údržby náj. bytu, Mudroňova 23 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov postúpené úseku správy NM, vykonaná obhliadka, stav uspokojujúci-nie je dôvod zníž. nájomn. O
28/04 Neodsúhl. zmena účelu užívania bytu ost. vlastníkmi-Dostojevského rad vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov postúpené stav.úradu, odd.miestnych daní, odd.podnik. činností, bude vykonaná náprava O
29/04 Činnosť H-PROBYTU-prevod vlastníctva bytov-Šancová ul. vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov postúpené úseku správy NM, zmluvy o prevode podpísané, vložené do katastra N
30/04 Medziľudské vzťahy v dome na Mateja Bela 1 (§5 Obč.zákonníka) vybavené domový poriadok,medziľ.vzť. postúpené na referát kontroly verejného poriadku O
31/04 ANONYM-neopodstatnenosť poskytnutia sociálnej pomoci vybavené sociálna oblasť sociálna výpomoc nebola poskytnutá N
32/04 Rušenie nočného kľudu stav. činnosťou-firma KASTOR, s.r.o. vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudstav. práce povolené s povinnosťou rešpektovať prípustné hladiny hluku O
33/04 Nekonanie vo veci podpisu nájomných zmlúv NP-Dunajská 27 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov vyriešené osobnou návštevou sťažovateľa, náj. zmluvy podpísané a odovzdané O
34/04 Výstavby rodinných domov v lokalite Bôrik vybavené stavebná činnosť stav. povolenia vydané aj na vybud. kábel. prípojky po dom sťažovateľa so súhl. ZSE,š.p. O
35/04 Nadstavba bytov - žiadosť o zrušenie územ. a stav. povol.-Štefánikova 23 vybavené stavebná činnosť zrušenie nie je v moci stav. úradu, vlastníci podali žiadosť o vykonanie št. stav. dohľadu O
36/04 Zvýšenie základného nájomného-Rajská 10 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov zvýšené nájomné je v súlade s Výnosom MVaRR SR platným od 1.2.2004 N
37/04 Odtiahnutie motorového vozidla z chodníka na Štefánikovej ulici vybavené doprava spadá do pôsobnosti Magistrátu hl. mesta SR, odporučené obrátiť sa na náčelníčku MsP N
38/04 El. príp. pre botel Marína vedená cez parcely SNM-povolenie stavby vybavené stavebná činnosť post.stav.úradu, obhliadka, práce začaté pred nadobudn.právoplatn. rozhodnutia, začaté konanie O
39/04 Vyúčt. nákl.(Edward, s.r.o.) na bývanie za rok 2003-Duanjská 27 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov vyúčtovanie správne N
40/04 Prevod bytu do vlastníctva - Janáčkova 4 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov žiadosť zaevidovaná, po odsúhlasení MZ bude prevod vlastníctva zrealizovaný O
41/04 Umiestnenie reklamného objektu v blízkosti hotela Fórum vybavené doprava povolené, osobne vysvetlené tech. riaditeľovi hotela O
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42/04 Bránenie styku otca so synom po rozvode v MŠ Cintorínska vybavené rôzne v rozsudku je upravený styk otca s dieťaťom-víkendy v párnych týždňoch N
43/04 Postup prac. úseku spr. NM-vybavovanie žiadostí na odstr. hav. stavu vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov o nehnuteľnosť, v kt. sa byt nachádza vedený súdny spor-reštitúcia, opravy nový vlastník O
44/04 Parkovanie áut na spojnici Mýtna a Belopotockého-hluk, zamorenie vybavené doprava prešetrené odd. dopravy, realizovaná úprava dopr. značenia, kontr. nezistené porušenie O
45/04 Zatekanie zo strechy cez terasu do bytu, žiadosť o zníženie nájomného vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov prešetrené a odpovedané spolu so žiadosťou č. 65/04 (opakovaná žiadosť) O
46/04 Vlhnutie bytu - Obchodná 23 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov prešetr. úsekom spr. NM, obhliadka-rokovanie s bud. kupcom nehnut.o vyriešení probl. O
47/04 Úprava komunikácie - oporný múr pred domom na Lubinskej 28 vybavené doprava komisia dopr.odporučila zaradiť opravu komunik. do plánu opráv a údržby na nasl. obd. O
48/04 Dodržiavanie dohody medzi vl. bytov na Gorkého 1 a McDonald´s vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov opak. sťažn.(18/04), v pípade šírenia hluku-volať MsP, rokuje s a o uzatv. novej dohody O
49/04 Produkcia neprim. hluku Maď. spoloč. a kult. zväzom-Nám 1.mája 12 vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudzväz Csemadok je výlučným vlastníkom nehn. MĆ BA-SM nie je kompetentná riešiť O
50/04 Úprava času vykonávania stavebných prác"Zlatý jeleň"-hlučnosť vybavené stavebná činnosť vydané stav. povol., kt. nehovorí o rozsahu prac. doby ale o hlučn.-preukázať meraním O
51/04 Prevádzkovanie ext.posedení  kaviarní PIANO a CAFE ŠT.CLUB vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudprevádz. doba do 22.00 h., pri ruš.noč.kľudu-obracať sa na MsP, dať si zmerať hlučnosť RÚVZ O
52/04 Hlučná hud. produkcia kaviarne CAFÉ ŠTÚDIO CLUB-Laurinská vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudprevádz. doba do 22.00 h., obracať sa na MsP, dať si zmerať hlučnosť RÚVZ O
53/04 Obmedz. užívacieho práva na byt obyvateľom domu-Paulínyho ul. vybavené domový poriadok,medziľ.vzť. nedovol. podnik.-nebolo požiad. o prekolaud. bytu na ubytovňu, nie je ani povol. RÚVZ N
54/04 Neoprávnene zaplatené parkovné na vedomiedoprava sťažnosť zaslaná na BPS, MÚ zaslaná len na vedomie
55/04 Dodávka proj.dokum.pre stav. povol.a realiz. Areál FTVŠ Lafranconi vybavené rôzne postúpené na vybavenie úseku spr.NM, závažné nedostatky zo str. zhotov. projekt.prác O
56/04 Prieťahy v konaní pri vybavovaní žiadosti o poskytn. prostr. zo ŠFRB vybavené rôzne postúp. úseku spr. NM, žiadosť-po vyzvaní 3x doplnená sťažov., zaslaná MiÚ na ŠFRB N
57/04 Nadm. hlučnosť pri rek. kaviarne Štefánka, poškodenie nosného múru vybavené stavebná činnosť nadm. hlučnosť doložiť akust. meraním RÚVZ, obhl. nebolo zistené poškod., práce podľa PD O
58/04 Nedovol. stav. činnosť-podkop. garáže, Kuzmányho 4, št. stav.dozor vybavené stavebná činnosť postúpené stavebnému úradu , povolené predĺženie stavby stavebným úradom N
59/04 Postup pri riešení žiadosti o prevod vl. bytu na Nobelovej 12 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov byt je vo vl. HM SR-prevod je podm.jeho súhlasom, po jeho obdržaní bude zrealizovaný O
60/04 Rozhodnutie na výrub drevín výstavba 2 RD na Novosvetskej ulici vybavené životné prostredie postúpené referátu živ.prostr.-rozh.MČ bolo zrušené, vrátené na nové prejedn.-ústne  s obhliadkou O
61/04 Hlučnosť vzduchotechniky a zápach-PJ APETIT,VÍNO...na Dunajskej vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudpostúpené stav.úradu, na použív. vzduchotech. vydáva povolenie RÚVR O
62/04 Rekonštrukčné práce NP - Rajská ul., žiadosť o vykonaie št.stav.dohľ. vybavené stavebná činnosť št. stav. dohľad zistil,že stav. úpravy-bez stav. povolenia, zaslaná výzva na odstr. nedostat. O
63/04 Rek. práce na NP, umiestn. fir. nápisu, vykon.št.stav.dohľ.,Rajská ul. vybavené stavebná činnosť postúpené stav.úradu, vykonaná obhliadka, označ.prev.nepodl.povoľovaciemu konaniu  O
64/04 Prešetrenie postupu ZŠ Lazaretská pri zaškolení žiaka vybavené školstvo postúpené odd. školstva, riaditeľka nedodržala vyhl. MŠ SR  č.143/1984 Zb. o zákl.škole O
65/04 Zatekanie zo strechy cez terasu do bytu, žiadosť o zníženie nájomného vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov opak.sť.(45/04) prešet. ús. spr. NM, odb.obhliadka, nie je potr. rekonštr. strechy-náj.nezníž. O
66/04 Nepovolené stavebné úpravy v byte na Kúpeľnej ul. č. 6 vybavené stavebná činnosť vykonaný št. stav. dohľad, stavebník vyzvaný na legalizáciu stavieb, zahájené priest. konanie O
67/04 Pizzéria PIZZA MIZZA-stav. činnosť, exter. sedenie, hluk vybavené zaujatie ver. priestranstva povol. na stav. úpravy vydané, zaujatie ver. priestr. bez povolenia-opatrenia, hluk-MsP hlásiť O
68/04 Porušovanie domového por., rušenie ost. nájomn. hlukom-Klemensova 3 nevybavenédomový poriadok,medziľ.vzť. odst. odd.spr.činností na priame vybav. v zm. § 5 Obč. zák.-zásah do pokojného stavu,chýba odp.O
69/04 Odkúpenie bytov do os. vlastn-súdny reštitučný spor-Nedbalova 10 vybavené rôzne nie je v právomoci úradu urýchliť súdne konanie, po ukončení súdn. sporu bude podaná inform. O
70/04 Nadstavby bytov- stav. odpad, kábel, poškod.dvora, zlý výhľad Zochova vybavené stavebná činnosť post.stav.úradu-št. stavebný dohľad, do 15 dní zjednať nápravu, škody -obč.- právne konanie O
71/04 Prešetrenie oprávnenia na umiestnenie rekl. tabúľ-Kolumbus,Panská 4 vybavené rôzne rekl. pútače umiestnené neopráv.-prevádzk. upozornený,odd. spr. činností požiad. o konanie O
72/04 Prešetrenie stav. povolenia-výstavba polyf. domu-bez súhl. účastníkov vybavené stavebná činnosť účast.stav. konania (1998) nie sú užív. bytov a NP,(vlastníkmi sa stali až po vydaní-r. 2000) N
73/04 Stavebná firma-zničenie a znečistenie komunikácie na Kuzmányho nevybavenéstavebná činnosť postúpené stavebnému úradu,  chýba informácia o vybavení O
74/04 Postavenie drevenej strechy pred veľvysl. Rakúska, zatarasenie vchodov nevybavenérôzne postúpené odd.správnych činností-vypracovať návrh odpovede starostu, chýba inf. o vybavení O
75/04 Neuvedenie oplotenia det. ihriska do pôv. stavu po uk.stavby-Jedlíkova ul. vybavené stavebná činnosť postúpené stav.úradu, obhliadka, stavebník nedodržal podm. kolaud. rozh.,výzva na nápravu O
76/04 Prešetrenie a zákaz prevádzkovania ubyt. služieb v byte na Paulíniho 1 vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudodporučené podať podnet na tr.stíh. vo veci nedovol. podn.,Daňový úrad, OÚ BA I-zruš.živn. O
77/04 Meškanie miezd zamestnancov ZŠ Vazovova (po výpl. termíne) vybavené školstvo postúpené odd. školstva, peň. prostr. boli poukázané na účet školy pred výpl. termínom O
78/04 Prenájom NP na Kozej ulici-postup pracovníkov oddelenia nakl. s NM vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov pracovníci konali v zmysle § 2 zákona č.116/1990 Zb. o nájme a pren.neb.priest. N
79/04 Prerastanie konárov zo súkr. pozemkov do Sucháňovej ul., obrast.el. stĺpa vybavené doprava odst. ZEZ,a.s., MiÚ BA-SM zaslaná výzva na odstránenie závad v zjazdnosti komun. O
80/04 Nedodržiavanie prevádzkovej doby PJ "4izby"-Heydukova ul. vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudopakov.sť.(132/2003),post.odd.spr.činn.,vykonané kontr.MsP, prev.doba dodržaná (1x22.15hod.) O
81/04 Neoprávnené vydanie stav. povolenia na rekonštr. domu-Nám. 1 mája 7 vybavené stavebná činnosť postúpené stav. úradu, platné stavebné povolenie N
82/04 Stavebné práce - či bolo vydané stavebné povolenie,Francisciho 5 vybavené stavebná činnosť post.st.úradu,obhliadka, vykonané st.práce nepodliehajú vydaniu st.povolenia, st.úpr. ohlásené N
83/04 Odtiahnutie motorového vozidla z chodníka na Medenej ulici vybavené doprava spadá do pôsobnosti Magistrátu hl. mesta SR, odporučené obrátiť sa na náčelníčku MsP N
84/04 Poškodenie majetku stavebnou činnosťou suseda-Panenská 19 vybavené stavebná činnosť postúpené na stav. úrad, vykonať št. stav.dohľad, záznam z výkonu zaslať sťažovateľovi O
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85/04 Prešetrenie stavebnej činnosti v PJ Perfect a Maximilián-Zelená 1 vybavené stavebná činnosť vykonaný št.stav.dohľad, stav.práce nad rámec ohlásenia, výzva na legaliz., pozast. práce O
86/04 Nenaplnenie niekt. ustanovení zmluvy o výstavbe bytu vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov zmluva zanikla dňom právoplatnosti kolaudačného rozh. (r.1998), nie je možné prešetriť N
87/04 Stavebná činosť -prešetrenie skutkového stavu, Nábr.arm.gen.L.Svobodu vybavené stavebná činnosť postúpené stav. úradu, vyzval stavebníka oznámiť druh stav.prác, zatiaľ neeviduje žiadosť O
88/04 Prešetrenie prevodu bytov a NP na ul. Fraňa Kráľa 23 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov z dôvodu rozdelenia nehnut.na dve časti potrebné vypracovať znal.posudok, vydať nový LV O
89/04 Zamokanie múru nehn.odvodň. strechy domu zo sused.pozemku,Na vŕšku 12 vybavené stavebná činnosť postúpené staveb.úradu, zaslaná výzva o nápravu v zmysle § 86 stavebného zákona O
90/04 Neprizvanie na stavebné konanie majiteľa susediaceho pozemku vybavené stavebná činnosť sťažnosť bola späťvzatá sťažovateľom a bolo zastavené konanie v predmetnej veci O
91/04 Užívanie neskol. bytu, opakovaná žiadosť o št.stav. dozor-Flöglova ul. vybavené stavebná činnosť podaná žiadosť o dodat.legaliz.stavby, stanovený temín kolaudácie, prizvaný sťažovateľ O
92/04 Žiadosť OOPZ St.Mesto o prešetr.sťažn.obyv.-Taxi sl.MERCI-noč.kľud vybavené doprava postúpené z OÚ BA I, majitelia TS MERCI upozorn., pri porušení-odňaté 1 park.box, pokuta O
93/04 Rozkopávka a znemožnenie prejazdu na Údolnej ulici vybavené stavebná činnosť rozk.povol., ukončená, nepovol. uzávierka ul.-povinnosť zabezp.prejazd,konanie so stavebníkom O
94/03 Plechové búdy so stavebným mat. na dvore medzi Krížnou a Blumentáls. odstúpenérôzne nehnuteľnosť vo vlastn. hl. mesta SR, sťažnosť odstúpená kancelárii primátora N
95/04 Práca pracovníkov odd. sociálnych vecí - jednorázová finančná výpomoc vybavené sociálna oblasť postúpené oddeleniu soc. vecí, kt.vysvetlilo postup podania žiadosti o jednorázovú fin.výpomoc O
96/04 Nedostatky skolaud. stavby, únik výfuk. plynov z garáží do bytov-Zámocká vybavené stavebná činnosť postúpené stav. úradu,  zvolaný št.stavebný dozor-prizvaní RÚVZ, hasiči, sťažovateľ O
97/04 Porušenie zákona pri výberovom konaní na funkciu riad.MŠ Kuzmányho 9 vybavené školstvo postúp.odd.školstva, výmena preds. školskej rady, nové výberové konanie, zvolená riaditeľka O
98/04 Prevádzková doba PJ Stein - rušenie nočného kľudu  po 22.00 hod. vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudprev. doba len do 22.00 h.,predvol. prevádzkovateľ-vykoná nápravu, žiadosť na MsP-kontroly O
99/04 Prešetrenie správnosti vyrubovania nájomného-Leškova 21-reklamácia vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov z dôvodu nedoruč.odpov. z 29.1.2004 -znovu zaslanie rovnakej odpovede- sť. č. 14/2004 O
100/04Konanie učiteľky MŠ Búdkova (šikanovanie detí, požitie alkoholu) vybavené školstvo prešetr. riad. MŠ a odd.škol., nesúhlas sťažovateľa s prešetr., odstúpené Št. škol.inšpekcii O
101/04Konanie učiteľky MŠ Búdkova (fyzický, psychický nátlak, národnost.ot. ) vybavené školstvo prešetr. riad. MŠ a odd.škol., nesúhlas sťažovateľa s prešetr., odstúpené Št. škol.inšpekcii O
102/04Chodník medzi ul.Matúšova a Lovinského-zmarený prechod stav.činnosťou odstúpenéstavebná činnosť postúpené OÚŽP-dávalo povolenie na postavený kanaliz.múr, odstúpené Magistr.-držiteľ parcely N
103/04Umiestneie klimatizácie na streche budovy Gen. prokuratúry-hluk vybavené stavebná činnosť vydané stav.a užív. povol. na prevádzku klimatiz.,je potreba obrátiť sa na RÚVZ-meranie hluku O
104/04Prevádzková doba,  zmeranie hluku, zrušenie PJ PALUBA PUB-Obchodná vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudprev.doba dodržaná-kontr. odd.správ.čin.a MsP, NM nie je vo vl. MČ BA-SM-nie je kompet.zrušiť O
105/04Reklamácia vyúčt. služieb spojených s užív.bytu za rok 2003-Ferienčíkova 16 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov vyúčt. správne, k odpovedi na sťažn.-stanovisko nájomcu-postúpené na vybavenie správcovi NM O
106/04Sťažnosť zamestn. ZŠ Lazaretská na porušovanie prac.-pr.vzťah. riaditeľkou vybavené školstvo postúpené zo Št.šk.inšpekcie, vykon. kontrola zamest.MiÚ-správa-prijaté opatr. na odstr.nedost. O
107/04Zatekanie zo strechy do bytu, oprava fasády domu - Obchodná 27 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov vykonaná obhl.-potreba vykonať opravu za spolupr.vlastníkov (MČ BA-SM a ELVIS, s.r.o.) O
108/04Zrušenie ambul. predaja sud.vína -stánok na spojn.ulíc Špitálska a 29.augustavybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudvykonaná kontrola prac.odd.spr.čin.,majiteľ predvolaný-povinnosť ukončiť predaj vína O
109/04Konanie vlastníkov domu - snaha dostať nájomn. z domu,Cintorínska 27 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov užívanie bytu bez právn. titulu (vysoký nedopl., výpoveď náj. zmluvy),vyprat. bytu súdn. cestou N
110/04Sústavné rušenie nočného kľudu susedovým psom, Sokolská 4 odstúpenédomový poriadok,medziľ.vzť. odstúpené na priame vybavenie Obvodnému úradu Bratislava I O
111/04Poškodzovanie majetku stavbou na Hviezdoslavovom nám.13 vybavené stavebná činnosť odst.stavebnému úradu na priame vybavenie, vydané rozhodnutie O
112/04Odstránenie jednej  z inváznych druhov rastlín zo sused.pozemku odstúpenéživotné prostredie odstúpené na priame vybavenie Obvodnému úradu ŽP N
113/04Požičovňa príves. vozíkov-znečisť okolia, hluk, parkovanie-Brnianska vybavené doprava vykonaná obhliadka ulíc-žiadny prívesný vozík, parkovanie na tejto komun. nie je zakázané O
114/04Doriešenie prevodu NP v nehnut. na Vajanského nábr. 9-Bečkova jedáleň odstúpenéspr.a údržba domov, náj.bytov odstúpené od mestskej kontr. a po prešetrení vrátené naspäť Magistrátu hl. mesta SR N
115/04Sťaž. na MČ BA-SM za porušenie stav.zákona-vylúč. zo stav. kon.-Špitálskaodstúpenéstavebná činnosť odst. na piame vybavenie Magistrátu hl. mesta SR-Špitálska ul. je komunik. II.tr.-v spr. hl.mesta N
116/04Výstavba RD Bôrik-Nad Lomom-nedodrž. st.povol.-zamedz.príst.na parcelunevybavenéstavebná činnosť odstúpené stavebnému úradu,  chýba informácia o vybavení O
117/04Sťažn. vl.bytov na zhoršenie podm.bývania odst. z RÚVZ-Železničiarska ul. vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov byt  je obývaný neoprávnene, podaná žaloba-návrh na vypratanie súdnou cestou O
118/04Protest proti podozreniu z krádeže žiaka ZŠ M.Hodžu-trojka zo správania vybavené školstvo odstúpené odboru školstva a súčasne riešené cez vyšetrovateľa PZ O
119/04Znemožnenie prístupu ku garáži na Dunajskej č. 46 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov garáž je vo vl. sťažovateľa, ale stojí na pozemku iného vlastn., MiÚ nie je komp.  problém riešiť O
120/04Stavba administr. obj.-Kooperatíva, Štefanovičova-zamedzí sa prístup svetlavybavené stavebná činnosť bol zabezp. svetlotech.posudok-nemá neg. vplyv-právom chránené záujmy zabezp. (Z.č.50/1976) N
121/04Nečinnosť ved.odd.nakl.s maj.-vo vybav.sť.č.46/04-vlhn. bytu - Obchodná 23nevybavenéspr.a údržba domov, náj.bytov post.na úsek spr. NM,  chýba informácia o vybavení O
122/04Sťažnosť ost.obyvat.domu na poruš. dom. por. nájomcom v byte-Krížna 10 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov vysoký nedopl.,návrh na vyprat. bytu súdn. cestou ,soc.odd.-hľadať možnosť umiestn.do soc.zar. O
123/04Presadenie borovice na susedn.pozemku-padá ihličie,Radvanská 44 vybavené životné prostredie osobná obhl., nie je možné presadiť z hľadiska biol.ani tech, konzult. na referáte životn. prostr. O
124/04Činnosť pracovníkov MiÚ-pokuta za nedovolenú zmenu dokončenej stavby vybavené stavebná činnosť vytýčené priestupkové konanie-predložiť doklady k zmene stavby, rozhodn o uložení pokuty O
125/04Dodržiavanie nočného kľudu-kikiríkanie kohúta, Bôrik č. 3 nevybavenérôzne odst. odd.spr.činností na priame vybav. v zm. § 5 Obč. zák.-zásah do pokojného stavu O
126/04Využívanie pozemku medzi ulicami Vysoká a Poštová asociálmi-smeti, hluk odstúpenérôzne odst. na priame vybavenie Magistrátu hl. mesta SR-pozemok vo vlastníctve hl. mesta SR N
127/04Zastavenie stavebných prác na RD - žeriav bez povolenia,Mudroňova  88 vybavené stavebná činnosť odst.stav.úr., v zmysle stav.zákona stavebník predložil zápis z vykonanej odb.skúšky zdvíh. zar. O
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128/04Prevádzkovateľ kaviarne ZANZIBAR - hlučnosť, Obchodná ulica vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudodst. referátu obch. a služieb, pohovor s prevádzkovateľom, prisľúbená náprava O
129/04Diskriminácia ost. vlastn. pri užívaní spol.dvora nájomn.bytu, Moskovská 14 vybavené domový poriadok,medziľ.vzť. odstúpené správcovi nehnuteľnosti - Prvá správcovská, a.s. na priame vybavenie N
130/04Priebeh stav. úprav-preverenie rozsahu povol.,stat.posudok-Grösslingova 7 vybavené stavebná činnosť postúpené stav.úradu, stav.povolenie vydané, statický posudok vypracovaný O
131/04Porušenie stav. zákona pri výstavbe podkrovných bytov, Grösslingova 47 vybavené stavebná činnosť stavebné povolenie vydané OÚ BA I, sťažovateľ má právo požiadať o preskúm. stav. povolenia O
132/04Nadmerný hluk z cestej a železničnej dopravy, Brnianska ulica odstúpenérôzne odstúpené správcovi komunikácie - Magistr.hl. mesta SR a Železniciam SR N
133/04Činnosť správcu nájomných bytov-Kopčianska 86 odstúpenéspr.a údržba domov, náj.bytov odstúpené vlastníkovi nehn. majetku - Magistr.hl. mesta SR a Železniciam SR N
134/04Sť. na prac.stavebného úradu-odmietnutie vydať stav.pov., Cintorínska ul. vybavené stavebná činnosť odvolacie konanie voči rozhodnutiu stav. úradu na KSÚ, na zákl. jeho rozh.bude podanie vybav. O
135/04Odst.sťažnosť zo ZŠ Lazaretská na činnosť riaditeľky, podaná zamestn.ZŠ vybavené školstvo ods.odd.školsva, prešetr.-zápisnica, nedodrž. ZP, uložená povinn. prijať opatr. a pís.ozn.plnenie O
136/04ANONYM-sústavné porušovanie dom. por. nájomcom v byte-Krížna 10 vybavené domový poriadok OS BAI vydal rozhodn. o povinn.vypratať byt, náj.sa odvolala na Krajský súd, vec je v konaní O
137/04Rekonštr.objektu-žiadosť o št.stav.dozor-hluk, znečisť.okolia-Tallerova ul. vybavené stavebná činnosť ods.stav.úr., v stav.pov.nie je obmedz.doba, ale urč.hluk.limity-preveriť RÚVZ,bolo ozn.stav.kon. O
138/04Doplnenie odp. k sť.č.103/04-prečo nebol sťaž. prizvaný na stav.konanie vybavené stavebná činnosť v zmysle stavebn.zák. č. 50/1976 nebol sťažovateľ vyhodnotený ako účastník stav.konania O
139/04Parkovanie v Starom Meste-pridelenie parkovacieho boxu, Bezručova ul. vybavené doprava zaslaný formulár žiadosti o kúpu zľavn.vyhradzovacej parkov.karty s podm.predloženia na MiÚ O
140/04Pripom. dotkn.vlastníka bytu v dome k vstavbe podkr.bytu-Dankovského ul. nevybavenéstavebná činnosť odstúpené stav.úradu, chýba odpoveď O
141/04Nebyt. priest.-protipr.užív. fir.Kozmon-zámoč. dielňa-hluk,Čajkovského ul. vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov nie je vyd.právopl.rozh.OS BA I o vyprat., upozornenie na dodrž.prev.hod., odst.RÚVZ-odm.hluk O
142/04Prevádzka vysokošk. klubu "S", hluk,stav.úpravy-Štud.domov Svoradova vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudodst.z RÚVZ,prev.dobu povoľuje Rektorát STÚ,stav.úpr.odsúhl.stav.úr.,ruš.noč.kľudu-MsP volať O
143/04Správanie učit. MŠ Búdkova (stresovanie dieťaťa, alkohol.),nekompeten.riadit.vybavené školstvo odstúpené odb.školst.-riadit.uložené opatr.-sledovať a  vyhodnoc.plnenie prac.povinn.zamestn.MŠO
144/04Námietka voči rozdel. kolaud. nadstavby bytov na Štetinovej 3-1 stav.povol. vybavené stavebná činnosť vydané rozhodn.-povolenie užívania-zák. č.50/1976 Z.z.o úz.pl.a stav.por.-sťaž.prevzal osobne O
145/04Upozornenie na neudržiavanie pozemku-záhrada na Kuzmányho 12 vybavené životné prostredie upozornenie na povinnosťdodrž. čist.a por.-VZNč.2/1998, pri nekoaní-ObÚv BA-priestupky O
146/04Vinotéka NORTON na Panskej 29-rušenie noč. kľudu, ukončenie náj.zmluvy vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudnáj.zml. ukončená, nový nájomca, prev.hod.do 22.00 h.,za nedostav.MsP-zodpovedá náčel.MsP O
147/04Novostavba adm.budovy-poškodzov. domu na vedľ.pozemku,Rajská 9-13 vybavené stavebná činnosť post.stav.úr., št.stav.dohľad-zatekanie do suter. už pred zač.st.,škody preukázať-obč.-pr.konanie O
148/04Prevádzky na Klariskej ul.-noč.kľud, extter.sed.,kom.odpad, prev.doba vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudbar MARCO SALV.-oznam.prev.doba dlhšia ako povol.,ext.sed.bez povol.-riešiť v správn.kon. O
149/04Neodsúhl. zmena účelu užívania bytu ost. vlastníkmi-Fraňa Kráľa 31 vybavené stavebná činnosť zmena úč.užív. bez stav.úpr., byt je vo výlučnom vlastn., užív.bytu ako kancel.nebudú rušení ost. O
150/04Nedokončená výstavba bytov v podkroví domu na Björnsonovej 6 vybavené stavebná činnosť škodu vymáhať od stav. -§ 420 OZ,stav. úr.- konať na zákl. právopl. rozh.súdu na zákaz výstavby O
151/04Zatekanie do bytu z terasy obec. bytu  spôsobené jeho rekonštr.-Krížna 5 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov obhliadka,rekonštr.bytu,terasy-bez stav.pov.,nedorieš.odvod dažď.vody,MČ-primer.práv.kroky O
152/04Konanie firmy Terming -inštal. nového kúrenia v služ.byte-ZŠ Palisády 2/a vybavené stavebná činnosť povinnosť umožniť dodáv.vykonať práce v rozs. stanov. vlast.bytu-pre neochotu nedokončené N
152/04Protest proti rozhodn. o neoprávnenosti sťažnosti č. 152/04 odstúpenéstavebná činnosť odst. na priame vybavenie firme TERMING, s.r.o.-splnomocnená na konanie v danej veci N
153/04Nevhodné správanie sa detí obyvateľky domu na Mýtnej 40 vybavené domový poriadok,medziľ.vzť. odst. ObÚ BA I-priest.-deti nie sú evidované ako probl. na ÚPSVaR s potr.kolízneho opatrovníka N
154/04Konanie ved.stav.úr. vo veci vyd. predb.opatr.o užívaní časti NM-Ľadová 10 vybavené stavebná činnosť stavba je užívaná bez kolaudač.rozh., odvol.na KSÚ,kt.rozhodn.zrušil a vrátil vec na nové konanie O
155/04Prevádzka pivárne CASTUM PUB-rušenie noč.kľudu,  Obchodná 37 vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudnájomca NP bol upozornený na VZN MČ BA SM 2/2003-záverečná o 22.00 hod. O
156/04Udržiavanie čistoty na komunikácii -Lazaretská (medzi Cint.a Dunajskou) vybavené doprava VEPOS penajal BPS park. boxy-povinnosť čistiť, plán čistenia-1x týždenne O
157/04Stĺpiky na chodníku pred domom na Novosvetskej 18-bránia parkovaniu vybavené doprava stĺpiky-súhlas odd.dopravy Magistr. a Okr.riad.PZ BA I-zabránia neopráv.parkov.na chodn. N
158/04Znemožnenie prístupu ku pozemku na Novosvetskej ul.-výstavba  príst.kom.nevybavenéstavebná činnosť posúpené z OÚ, post.st.úradu, ŠSD-betónový múr v rozpore s proj.dokumentáciou O
159/04Postup v st.konaní-nedoruč.stav. rozh. účastn.konania - RD Mudroňova 88 vybavené stavebná činnosť odst.na priame vybavenie stav.úradu-rozhodnutie doručené bolo, časť v priebehu konania O
160/04Internetová herňa Storm Game Club-Heydukova 1-rušenie noč.kľudu vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudRÚVZ -meranie hluku-nie sú prekroč.max.hlad.,prev.doba do 24.00 h.,pre nedodrž.-pokut. majiteľ O
161/04Stavba garáže na cudzom pozemku, zjednanie nápravy-Novosvetská 20 nevybavenéstavebná činnosť odst. stav.úradu,  chýba informácia o vybavení O
162/04Spôsob a postup jednania sekret.starostu-neposkyt.termínu na jeho návš. vybavené pracovníci Miestneho úradu starosta prac.vyťažený do konca roka,dohodnutý konkrétny termín stretnutia s vicestarostom O
163/04Znečisťovanie Lýcejnej ulice exkrementami psov vybavené rôzne obhl.-nebolo nadm.zneč.,Inexis-čistí vysávačom aj túto ul.,letáky vyzývajúce vlastn.psov udr.čist. O
164/04Hluk z činnosti ochr. služby pri objekte Veľvyslanectva USA-Paulínyho ul. odstúpenéprevádzka rešt.zar, nočný kľudpost. RÚVZ-hluk klasifik.ako ruš.noč.kľudu,  post. Úradu pre ochr.ver.činiteľ.na priame vyb. N
165/04Rušenie nošného kľudu po 22.00h. z obj.Židovskej nábožensk. obce, Kozia vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudpredseda ŽNO-požiadaný o zabezp.noč.kľudu, prijať organiz.opatrenia, aby sa to už neopakovaloO
166/04Vstavba a nadstavba bytov v rozpore so stav. konaním  - Sienkiewiczova 2 vybavené stavebná činnosť v odv. konaní KSÚ potvrdil rozh.MČ-SM o zast.stavby, nové stav.konanie za účasti ost. spoluvl. O
167/04Neoprávnené vykonávanie rekonštr. v NP, žiadosť o ŠSD, Záhradnícka 35 vybavené stavebná činnosť odst.na st.úrad, vykon. ŠSD, práce zrealiz.v súlade s opatr.starostu, o zmenu využ.-žiadať st..úrad O
168/04Nekonanie vo veci uplatňovania reštitučných nárokov-fin. náhrada odstúpenéspr.a údržba domov, náj.bytov odst. na Krajský úrad, odd.majetkoprávne, MČ BA-SM nie je príslušná vo veci konať N
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Vstavba a nadstavba bytov v rozpore so stav. konaním  - Sienkiewiczova 2 vybavené stavebná činnosť požiad.o dodat.st. kon.-nedoložili vš.dokl.-neurobili tak v stan.lehote-stavba môže byť odstránená O
Nesúhlas sťažovateľa s odpoveďou miestneho úradu, zaslali kópie o odstúpení od zmluvy o vstavbe (5)

170/04Obmedz. vjaz.do dvora zo Záhrad.ul.-jediný príst.pre vl.bytov na Krížej 8a10 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytovčasť dvora -vl. MČ BA-SM-predloží náj.zml. pre vš.vlastn. ak nedôjde k dohode o rozdel. dvora O
171/04 Problém parkovania-výkopové práce, Moyzesova, Gunduličova, Lermontova vybavené doprava odst.oddeleniu spr.činností, nie je možné vytvoriť náhr. parkovacie miesta počas rozkopávky O
172/04Postup vybavenia žiadosti o pridelenie mests. bytu v správe MČ BA-SM vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov je vyše 400 žiad. o byt, byty sú uvoľň.priebežne-malometr.,zaslané formuáre"Žiadosť o nájom" O
173/04 ŠSD na skolaud. st.-vlast.bytov-rozpor s pov.st.konaním-Zámocká 12,14,16nevybavenéstavebná činnosť odstúpené na priame vyb.st.úradu, chýba informácia o vybavení O

O
O

175/04Realiz. vzduchotech. v rozpore s proj.dokum.-Kaviareň Štefánka, Palisády 59vybavené stavebná činnosť ŠSD-okrem centr.jedn.VZT (v kon.o zmene st.)-vš.v súlade s PD-pri kolaud.-protok.z mer.hluku O
176/04Prevádzka music club SPOJKA- rušenie nočného kľudu, Prešernova 4 vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudprev.doba do 22.00 h,MsP šetrenie-porušenie prev.doby-blok.pokuta, sť. doriešená v správ. kon. O
177/04Prestavba nebyt. priestorov-žiadosť o inf.o rozsahu stav.úprav-Gorkého 7 vybavené stavebná činnosť st.práce ohlás.st.úradu-vyzval na dopln.-nesplnené-vyk.šetrenie, stavebník vyzvaný k zastav.prác O
178/04Stavebné povolenie-Kuzmányho 6-neprizvanie účast.,žiadosť o ŠSD vybavené stavebná činnosť nepreukáz. spoluvl.na NM-nie sú účast.st.kon.,vykon.ŠSD-múrik post.bez povolenia,pozast.stavby O
179/04Prevádzka KINO CAFE-Obchodná 58, rušenie noč.kľudu-koncert hud.sk. vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudPJ nie je na ref.obch.a služ. registr.,hud.prod.neohl.,prevádzk.predvol., ulož. blok.pokuta 1000 Sk O
180/04Znečisťovanie chodníkov psami - Flöglova ulica vybavené životné prostredie odd.spr.čin.osloví majiteľov psov z Flöglovej ul.-dodržiavanie VZN 1/2003-podm.držania psov O
181/04Poruš. noč.kľudu a pravidiel spoluž.v ob.dome-PJ LILITH-Živnostenská 2 vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudprev.doba do 22.00 h.,obrátiť sa na ObÚ BA (priestupky), RÚVZ(hlučnosť), MsP(nedodr.prev.h.) O
182/04Sťažnosť na nájomcu bytu-neplatí náj.,demolovanie živ.prostr.-Klemensova 5 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov riadne uzavretá NZ, uhrad. nájomné, obhl.-žiadne demolovanie,nájomca požiad.o nevst. do konfl. O
183/04Prieťahy pri prevode spoluvl. podielu k pozemku prisl. k bytu -Fr. Kráľa 40 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov odst.úseku spr.nehn.majetku, prebieha súdny spor -určenie spoluvlastníctva  k predm.NM O
184/04Upratovanie chodníkov v správe spr.org.Ružinovská, a.s.-Záhrebská 7 vybavené životné prostredie správc.spol.nedodržiava VZN 2/1998-dodr.čist. a por.-odd.spr.činn.kontroluje-porušenie-sankcie O
185/04Hluk zo st.prác, realiz. vzduchotechn. v rozpore s PD-Kaviareň Štefánka vybavené stavebná činnosť odst. z RÚVZ a Magistrátu,odst. na priame vybavenie st.úradu, vydané kolaudačné rozhodn. O
186/04Inf.o stavebn.a možnosť nahl. do stav.dok..majiteľkou sus.parcely-Buková ul.vybavené stavebná činnosť stav.pov.-býv.Okr.úrad-spis delimit.prot.nevydaný, predĺž.lehota dokonč., ŠSD-prešetrí situáciu O
187/04Spôsob prevádzky diskoklubu v reštaurácii Bubnovka, Búdkova ul. vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudprev.doba upr.na skúš.obd.-vykonávané kontr.MsP a ref.obch.a sl., poruš.dokum.meraním RÚVZ O
188/04 Žiadosť o okamžité konanie-vady skolaudovanej stavby-Zámocká 12,14,16 nevybavenéstavebná činnosť odst. z RÚVZ,odst. na priame vybavenie st.úradu,  chýba informácia o vybavení O
189/04Námietka voči nadstavbe domu, neprizvanie na stav.kon.-Mickiewiczova 5 vybavené stavebná činnosť v čase vydania stav. povol.sťažovateľ nebol vlast.NM, možnosť nahl. do PD na st.úrade MiÚ O
190/04Znečisťovanie pozemku na Novosvetskej 20 venčiacim psom z vedľ.domu vybavené rôzne osobná obhl.-stavba bez povolenia, nedokonč.,neobýv.,pozemok neudrž.,dehonestuje okolie N
191/04Šírenie cig.dymu z obec. bytu na schodisko a do bytu sťaž.-Mariánska 9 nevybavenédomový poriadok,medziľ.vzť. odstúpené na priame vybavenie odd.správnych činností, chýba informácia o vybavení O
192/04Označenie predajne BRLOH-silné podsvietenie, rušivé-Heydukova 4 vybavené rôzne neboli porušené žiadne právne normy,  majiteľ predajne bude označenie o 23,00 h. vypínať O

194/04Prevádzka  rýchl. občerst. Mariánska 14-rušenie noč.kľudu, čistota chodn. vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľudnový nájomca prevádzky,upozorn. na dodrž.VZN 2/2003 o pred.a.prev.dobe, na dodrž.čistoty O
195/04Postup pri vybavovaní žiadosti o odpredaj resp.nájom NP-Hollého ul. vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov výhr. vl. NP je hl.mesto v spr. MČ SM-prenajala NP inému žiadateľ.-neporuš. žiadne pr.normy N

Prevádzka KINO CAFE-Obchodná 58, rušenie noč.kľudu-koncert hud.sk.
Opakovaná sťažnosť č. 179/04

197/04Liknavý a protizák.postup pri rieš.žiad.o prevod bytu do os.vl.-Dunajská 18 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov zmluva pripr. na podpis-po zapl.pohľad., vnút. šetrením na MiÚ sa zistí spôsobené oneskorenie O
198/04Zamedz.príst.z výstupišťa elektr.na Hl.stanici na schody zo Žabotovej uliceodstúpenérôzne parcely, na kt.sú schody-majetok hl. mesta-žiadosť odstúpená na ich odd.cest.hospodárstva N
199/04Neriešenie problémov-nefunkčnosť a havar.stav plyn.spotreb.-Gröslingova 57vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov vykonaná odb.skúška spotrebičov-vyradiť, spotrebiče vymenené, v čase nekúrenia zníž.náj. O
200/04Protiprávny postup pracovn. MÚ pri prevode bytu do os.vl.-Palisády 10 vybavené spr.a údržba domov, náj.bytov dom je v spoluvl.hl. mesta a MČ BA-SM-požiad. o stan. Magistr., po obdrž.súhl.stan.-prevody O
201/04ANONYM-Neefekt. narábanie s fin. prostr.-nezlúčenie ZUČ Podjavorinská odstúpenéškolstvo odstúpené Magistrátu -odboru školstva N
202/04Vykonanie ŠSD-úpravy, kt.spôsobili zatekanie v byte sťažov.,Konventná 8 vybavené stavebná činnosť chýba dátum úprav-asi viac ako pred 2 r., nie je možné sankcion., neprít.v čase dohodn.term.obhl. O
203/04Technolog.nedostatky postupu nadst. bytov-ochladz.,vlhkosť-Langsfeldova 34vybavené stavebná činnosť odst.st.úr.,vykon. ŠSD-zdôvodn. projekt. na zmenu zaslané,škody uplatňovať v obč.-pr.konaní O

*  Opodstatnenosť sťažností :  O-opodstatnené,  N - neopodstatnené

vybavené
prevádzka rešt.zar, nočný 
kľud

prevádzk.požiadal o povol. prev.doby od 8.30-01.00h.-pov. na dobu urč.-do 31.3.2005-povinnosť 
zabezp. proti hluku-pri nedodrž.-volať RÚVZ, kontrolou dodrž.prev.doby poverená MsP

O

vybavené školstvo
odst.odb.školstva, sť. prešetr.-neporušené pr.normy, zápisnica-dych.sk.nepotvrdila prít. alkoh., 
sponzorský dar  nebol použitý vôbec-peniaze v rez.fonde, fin.pr.na rek.toal.-do konca r.2004

N

169/04

196/04

zodpov. za priest. zaniká po 2 rokoch (z.č.372/1990 o priest.)-nie je uvedený dátum realizácie 
et.kúrenia, svetlíka-spol. zariad.-nemôžu byť pričl. k jedn.bytom-domáhať sa vl. práva na súde

174/04
Prever. zriadenia výfuk.potr. z kotla et. kúrenia, neopráv. zabratie svetlíka, 
zabratie svetlíka spolu s neopr. zabratím priest.špajze-Mlynské Nivy 8

vybavené stavebná činnosť

Anonym.sť.rodič. na riad. ZŠ Dubová-konzumácia alkoholu na prac.riad., 
sponzorské dary neboli použité účelovo, prerábanie toaliet v čase vyuč.193/04
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