
Príloha

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

1/06
Podnet na preskúmanie rozhodn. MČ BA-SM mimo odvolacieho konania -
dodatočné povolenie zmeny stavby pred dokončením RD Hradné údolie

postúpená stavebná činnosť postúpená KSÚ-§65 zákona č.71/1967 Správny poriadok - právoplatné rozhod.preskúmava orgán 
najbližšieho vyššieho stupňa orgánu, ktorý vydal rozhodnutie

Neprísl.

2/06 PJ BUBBLES, Zámocká 18 - rušenie nočného kľudu organiz. súkr.večierkov vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud vytýkacie konanie s konat., prísľub nápravy, pri opak.-priest.konanie, zosúladiť s VZN 1/2005 O
3/06 PJ VAMOS, Hviezdosl. nám.- nadmerný hluk, rušenie nočného kľudu vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud post.na odd.spr.činn.na priame vyb., prísľub prev.-odhlučn.,do predlož.potr.dokl.-prev.do 22.00 h. O

4/06
Nečinnosť MČ vo veci opätovného rozhodn.o proteste prokurátora proti 
rozhodn., kt. bolo povolené užívanie stavby-RD, Radvanská ul.

vybavená stavebná činnosť opätovné prerokovanie protestu prokurátora vo veci kolaudačného rozhodnutia vydaného OÚ BA I a 
súčasne nariadené ústne pojednávanie v danej veci

O

5/06 Hlučné zásobovanie PJ Mc Donald´s v ranných h. počas št.sviatkov,Gorkého vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud sť.nepoukazuje na žiadne konkr.poruš.pr.noriem, nedolož.dokl.o porušení Nariad.Vl.SR č.40/2002 N
6/06 Prestavbou bytu narušená statika bytu sťažovateľa, Štefánikova 5 vybavená stavebná činnosť rozsah rekonštr.prác nezasah.do nosných konštr.,MČ nie je vlast. bytov-škodu u pôvodcu, al. súdne N
7/06 Sťažnosť obyvateľov domu Mýtna 38-40 na správanie spoluobyvateľky postúpená domový poriadok,medziľ.vzť. postúpená na Obv.úrad BA I na priame vybavanenie Odboru všeobecnej vnútornej správy Neprísl.
8/06 Vydané listiny zo spisu odd.úz.rozhod.a stav.por.(ÚR a SP) neoprávn.osobám vybavená stavebná činnosť šetrením zistené, že predmetné listiny sú v spise založené N

Opak.sť.-uvedené, že sa nejedná o originály, ale fotokóp.listín, kt.boli vydané vybavená stavebná činnosť šetrenie na odd. ÚR a SP (vyhotovená zápisnica) - nepreukázaná skutočnosť napadnutá v sťažnosti N
9/06 Znečist. chodník psími exkr.aj napriek zvýšenej dani za psa, Mudroňova ul. vybavená rôzne za čistotu na chod. zodpov. spr., resp. vlastník priľ.nehnut., MsP vykon.kontr. dodrž. VZN 1/2003 N
10/06 Nereagovanie odd. ÚR a SP na žiadosť o prešetr. stav. úprav, Gunduličova 1 vybavená stavebná činnosť oznámené, že na zákl. upozornenia bude vykonaný ŠSD za účelom zistenia skutk. stavu O
11/06 Sť.občana na fajčenie bezpečn. prev. prac.MiÚ v priestoroch vestibulu úradu vybavená pracovníci Miestneho úradu vykonaný pohovor s cieľom zabezpečiť nápravu, ostatní prac. opätovne preškolení O

12/06 Hlučné zoškrabovanie a odvážanie snehu po 22.00 h. z Hviezdoslav.nám. vybavená rôzne
z dôvodu roztápania snehu-vytopenie pivn.priestorov (upchaté kanal.vpuste)-pokyn starostu na 
odpratanie snehu daný v popoludňajších h.-nebolo možné ukončiť do 22.00 h.

O

13/06 Úmyselné narúšanie občianskeho spolunažívania zo str.spoluvlastníka RD postúpená medziľudské vzťahy postúpená na Obv.úrad BA I na priame vybavanenie Odboru všeobecnej vnútornej správy Neprísl.
14/06 Ohrozenie zdravia-pleseň v byte zo zatekania a nedost.kúrenia, Beskydská 6 vybavená spr.a údržba domov, náj.bytovMČ nie je vlastník nehnut., obrátiť sa na vlastníka a správcu domu, RÚVZ (pleseň), MČ nekompet. N

15/06
Sť.na starostu MČ-poruš. ustanov. ved. zamestn. (ZP),zák.č. 553/2003-
nespr.zarad.do plat. tr., zle vyplat.mzda v r. 2005 býv. riad.ZŠ Lazaretská

vybavená školstvo
riešená mandát. komisiou MZ, nezistené poruš. ZP ani zák.č.553/2003,vykonaná inšpekcia 
Inšpektorátom práce BA- nezistené nedostatky v dodržiav.pracovnopr.a mzd.predp.(Zápis prilož.)

N

16/06 Šť.na konanie šk.psychologičky, ZŠ Vazovova - zaslaná na vedomie vybavená školstvo riešená riaditeľom ZŠ, šetrená za prítomn.ved.odd.školstva-dodržané vš.kompetencie šk.psych. N
17/06 Znečisť.okolia domu holubmi sídliac.na povale, nereag.správcu,Štefánik.31 postúpená spr.a údržba domov, náj.bytovpostúpená správc.Staromestská, a.s., s výzvou na preverenie a odstrán. stavu, MČ spoluvl.(20/80) Neprísl.

18/06
Sť.obyv.proti opätovnému zriadeniu trhoviska na ul. Malý Trh, nastane 
obťažovanie, RÚVZ ešte neobdržal žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu trhu

vybavená rôzne
Miest. zastup. MČ 28. 6. 2005 rozhodlo o opätovnom zriadení trhoviska na polovici pôv.plochy, počas 
predch.exist.trhoviska nedoruč.žiadne sťažnosti, žiadosť na RÚVZ až po skomlet.dokument.

N

19/06 PJ Slovenská pivnica - rušenie noč. kľudu hlukom z diskotéky, Dunajská ul. vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud odd.spr.činností zabezpečí kontrolu s MsP, pri porušení VZN č.1/2005 - priestupkové konanie O
20/06 Blokovanie a znečisťovanie Sklenárskej ul.stav. mechanizmami - stavba RD vybavená stavebná činnosť stav.firma ANNO 2002 vyzvaná na zjednanie nápravy, zabezp.zvýšená kontr. inšpekt.ver.poriadku O
21/06 Spôsobenie škody búracími prácami na stene objektu na Župnom nám.3 vybavená stavebná činnosť v súčasn.obč.pr.konanie rieši majet.spory, námietky na konanie susedov riešiť v rámci súdn.konania N
22/06 Postup prac.MiÚ (obhliadka)v súvisl.so stav.konaním- brána Dunajská 62,64 vybavená stavebná činnosť prac.v uvedenom čase neboli na obhl., spis odstúpený na preskúmanie stav.rozhodn.na MV a RR SR N
23/06 PJ BARBARON-porušovanie prev.doby (do 22.00 h.),rušenie nočn. kľudu vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud správne konanie-poruš. VZN 1/2005, zaslané ozn.RÚVZ-vydal rozhodn.-opatrenia na elim.hluku O
24/06 Stav.práce v rozpore so stav.povol.-realiz.strešnej terasy, Lermontovova 14 vybavená stavebná činnosť vykonaný ŠSD-stav.práce v rozpore so stav.povol., výzva na okamžité zastav. stavby-priest.konanie O

25/06
Opak.sť.(136/05) na realizáciu výťahu v rozpore so stavebným povolením, 
Grösslingova 71

vybavená stavebná činnosť ŠSD-rozpor so stav.povol., stavebník vyzvaný predložiť potr.dokl., inak konanie o odstr.stavby, sťaž. po 
dohode so stavebníkom súhlasila s realiz.výťahu a vzala späť vš. sťažnosti a podania 

O

26/06 Sť.na prac.odd.spr.činn-nezaslaná pís.odp.na žiadosť o umiestn.zákaz.značky vybavená pracovníci Miestneho úradu DLZ s doruč.neprevzatá v odb.lehote-na vedomie žiadosť o realiz.dopr. značenia zasl. VEPOSu N

27/06
Nevytýčenie spol. hranice pozemku v súlade so stav. povol.,vybudovanie 
oporného múru na pozemku sťažovateľa-žiadosť o odstr. čiernej stavby

nevybavená stavebná činnosť odstúpená na priame vybavenie odd. územného rozhodovania a stavebného poriadku, chýba odpoveď - 
riešená až pri opakovanej sťažnost č. 71/06

28/06 Škody na majetku (Mickiewiczova 10) spôsobené novostav. na Mickiew. 12 vybavená stavebná činnosť vykon.ŠSD, výkop.práce zastav.- pošk.vedľ.stavby, výzva na real.prác podľa návrhov statika O
29/06 Postup riad. ZŠ Mudroňova pri riešení probl.s rodičom s agresívn. správaním vybavená školstvo neakcept.ako sť.(§3 z.152/1998), hodn. ako ohováranie riadit.ZŠ, odporuč.riešiť v obč.pr.konaní N

Opak.sť.-adresovaná na MČ, v tej istej veci (prvá postúpená z MŠ SR) vybavená školstvo prekontrol. správnosť vybav.(§20 z.č.152/1998) a oznám.sťaž., že MČ trvá na pôv.odpovedi N
30/06 Sťažnosť voči začatému stav.konaniu-rekonštrukcia RD Myjavská 2 nevybavená stavebná činnosť odstúpená na priame vybavenie odd. územného rozhod. a stavebného poriadku, chýba odpoveď  

31/06
Sť.nájomníkov na obyvateľa domu Palárikova 4 - šírenie zápachu z jeho bytu, 
znečisťovanie spol. priestorov domu, požiadavka na deložovanie

vybavená domový poriadok,medziľ.vzť. obhl.prac.ús.správy nehnut.majetku-nezist.dôvod na delož.(OZ §711 písm.c)-nepreuk. poruš.    dobrých 
mravov ani pošk.spol.častí domu, potvrd.šírenie zápachu z bytu obyv.-rieš.predv.na MiÚ

OČ
32/06 ANONYM-PJ Jazz Café-exter.sedenie bez povol.a zaplat.,popl.za hud.prod. vybavená prevádzka rešt. zariadení žiadosť o odb. stan. zaslaná odd. správnych činn.- sť.peverená, nezistil uvádz. skut.- sť.neriešili N
33/06 Výpoveď z nájmu a vypratanie z bytu z dôvodu neplatenia nájomného vybavená spr.a údržba domov, náj.bytovvysoký nedoplatok, k predĺženiu výpov.lehoty nesplnená zák.podm.-nepreukázaná hm.núdza N
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34/06 Znečisť.priest.pred garážou návšt.predajne piva pivovaru,Bernolákova ul. vybavená rôzne správ.konanie možné pri zistení konkr.osoby, požiadaná MsP a ref. kontr.ver.por.o zvýšenú kontrolu O
35/06 Stavba realiz. v rozpore so stav.povelením (stavba výťahu a múru),Palisády 6 vybavená stavebná činnosť zaslaná výzva na zastav. stav.prác a predloženie žiadosti o dodat.povol. zmeny stavby pred dokonč. O
36/06 Znečisť.živ.pr.spaľovaním odpadu z rekonštr.strechy v krbe,Somolického 6 postúpená životné prostredie post.odd.život.prostr.Hl.mesta SR BA-vecne a miestne prísl.orgán (zák.č.478/2002 o ochr.ovzd.) Neprísl.
37/06 Vonkajšie osvetlenie zo svet.reklamy na dome Krížna 34 na susedné domy vybavená stavebná činnosť oslovená spol.BIBI,s.r.o.-vydané povol.na umiestn.svet.rekl.-zaviazala sa eliminovať dopad osvetl. O
38/06 PJ HOT SHOT, Nám. SNP č. 2-rušenie nočn. kľudu, nedodržiav. prev.doby vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud vykonané správne konanie za účasti sťažovateľa, udelená pokuta 2 tis.Sk O
39/06 Neoprávn.odtiahnutie mot.vozidla a neopr.vymáhanie ceny za odťah vybavená doprava, správa komunikáciípark.na mieste zákazu zastavenia označ.dopr.zn.,MČ neúčtovala cenu za odťah, nie je komp.vrátiť N
40/06 PJ CAFÉ SCHERZ, Justičná 11-rušenie noč. kľudu aj z exter.sedenia vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud spr. konanie-pokuta 30 tis. Sk, požiadané o splátk.kalendár, nezapl. 12 tis.Sk-návrh na exek.vymáh. O

41/06 PJ PEOPLES, Hviezd.nám-rušenie noč.kľudu hud.produkciou po 22.00 h. nevybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud
rieši ref.obch.a služieb permanentne, v súčasnosti je požiadavka vl. bytov na obmedz.prevádzky vš. troch 
PJ do 22.00 hod.-po prelož.súhlasu nadpolov.väčš.vl.bytov-bude rozhod.o čase uzatvor.PJ

42/06 Neposkytnutie info. v súlade so zák. 211/2000 Z.z. vedúcou odd.ÚR a SP vybavená pracovníci Miestneho úradu žiadosť nespĺňala parametre v súlade so zákonom a nebola na MiÚ tak zaevid. a ani vybavovaná N
43/06 Sť.na prieťahy vo vybavovaní veci pri stavebnom konaní-RD Vlčkova ul. nevybavená stavebná činnosť odstúpená na priame vybavenie odd. územného rozhod. a stavebného poriadku, chýba odpoveď  
44/06 PJ GREMIUM, Gorkého 11-obťažovanie obyv. šíriacimi sa kuch.pachmi postúpená prevádzka rešt. zariadení postúpená na priame vybavenie Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, Bratislava Neprísl.
45/06 Poškod.oplotenia stavebn.pri realiz.stavby na sused.pozemku,Drotárska cesta vybavená stavebná činnosť vzťahy medzi stav.a vl.pozemku rieši Občiansky zákonník, škody riešiť v občians.-právnom konaní N
46/05 Osadenie prenos.dopr. znač.-zákaz zastav. Hollého-Heydukova (Charitas) vybavené doprava, správa komunikáciíosadené po prerok.s dopr.komisiou Magistr.hl. mesta a odsúhl.dopr.inž.PZ BA - rekonštr.Charitasu N
47/06 Ruš.noč.kľudu hluč.správ.mládeže po 22.00 h.-Karadžičova, Záhradn.,Krížna vybavená rôzne MČ takýto druh priestupku neprejedn.(z.372/1990 Zb.),uplatniť na OOPZ-zaslaná kópia sť.a odp. N
48/06 PJ Malý Babylon, Šancová 3-rušenie noč.kľudu hudobnou produkciou vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud RÚVZ meraný hluk v byte sťaž.-prekroč.príp.hod.-vydal rozhodn.o zákaze hud.produkc. po 22.00 h. O
49/06 PJ U Anjelov, Laurinská ul.-rušenie nočn. kľudu po 22.hod.aj z ext.sedenia vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud spr.konanie(zápisnica)-pokuta-poruš.VZN 1/2005,MČ objedná meranie hluku v bytoch-sť.odmietol O
50/06 Nečinnosť odd.naklad.s maj.- nadobudn.vlastn. práva  k bytu, Chorvátska 6 vybavená pracovníci Miestneho úradu vystavená objedn. na prevod vlastn.bytov v dome na Chorvátskej 6 v zmysle ZoD s Ing. Horárovou O
51/06 Rušenie noč.kľudu vlast.adm.budovy T-PARKES-Panenská 6-hlučná party vybavená rôzne požiadané OOPZ o poskytnutie zázn. zo zásahu hliadok-priest. konanie §47 ods.1 z.372/1990 Zb. O
52/06 Op.sť.(33/06)-neopodstatnen. podnetu na súdne rozh.a výzvy na vyprat. bytu vybavená spr.a údržba domov, náj.bytovneuved.žiadne nové skutočnosti, kt.by mali za následok zmenu stanoviska zaslaného pri sť.33/06 N
53/06 Sť.voči rozh.mest.policajta a vrátenie poplatku za odtiahn.vozidla, Poľná ul. vybavená doprava, správa komunikáciísť.bola podaná zároveň aj na MsP-kompetntná riešiť, MČ nie je zriaďovateľ Mests. polície N
54/06 Odstr.stromov z pozemku Synagógy ohrozuj.obyv.susedn.poz.,Heydukova ul. vybavená životné prostredie o vydanie súhlasu na výrub dreviny musí požiadať MČ vlastník pozemku s prilož. potreb.dokladov O

55/06
Postup MČ a Hl. mesta SR pri prevode vlast.bytov (z.182/1993) v podiel. dome 
a neuplatn.predk.práva Hl. mesta,ako väčš.vlastn., Hviez.nám.11 

vybavená spr.a údržba domov, náj.bytov
nie je súhlas všetkých spoluvl. podiel.domu potrebný na odkúp.náj.bytov, uznes.č.944/2002 Mestské 
zastup. schválilo neuplatnenie predkup. práva Hl. mesta SR, MČ majetok len zverený

N

56/06 Odmietn.prac.stav.úradu vyhotoviť kópie projekt.dokum.účastn.stav.konania vybavená pracovníci Miestneho úradu Z.č.138/1992 Zb.o autoriz.arch.a stav.ing.-potr.súhlas autora na použ. písomn.na iné ako úrad.účely N
57/06 Nedovolená stavebná činnosť,  Kuzmányho 6 nevybavená stavebná činnosť odstúpená na priame vybavenie odd. územného rozhod. a stavebného poriadku, chýba odpoveď  O
58/06 Realizácia stavby bez stav. povolenia a súhlasu spoluvl., Godrová ul. nevybavená stavebná činnosť odstúpená na priame vybavenie odd. územného rozhod. a stavebného poriadku, chýba odpoveď  
59/06 Realiz.stavby v rozpore so stav. povol.-nečinn.st.úradu, Mickiewiczová 14 vybavená stavebná činnosť zmena termínu ŠSD na žiadosť stavebníka (neprítomnosť), stavba realizovaná v súlade so stav. povol. O

60/06
Op.sť.(41/06)-PJ PEOPLES, nadmerný hluk, nespokojnosť s priebehom 
správneho konania z dôvodu porušenia VZN č. 1/2005

vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud
doteraz nepredlož. žiadny úradný záznam o meraní hluku sťažovateľmi, na správnom konaní prítomná 
sťaž.(podpísaná zápisnica), sťažnosť nedostatoč.doklad., postavená na osob.pocitoch

N

61/06 Sťažnosť obyvateľky na správanie suseda, Záhradnícka 23 postúpená domový poriadok,medziľ.vzť. odstúpené na Obv.úrad BA I na priame vybavanenie Odboru všeobecnej vnútornej správy Neprísl.

62/06
Úst. konanie a miestn. zisť.-územn. rozhodn.o umiestn. stavby-námietka 
zaujatosti prac. stav. úradu, pozmenenie zápisnice,Budkova 33-35

vybavená stavebná činnosť vo veci zaujatosti rozhodnuté v súlade s §9,§12a§46 z.č.71/1967 Zb. o spr.konaní, úz. konanie prerušené 
na zákl. pripom., pís.nám.budú vyhodn.-nie sú súč.zápisnice-podpísaná vš. účastníkmi

N

63/06
Op.sť.(118/05)-nečinnosť vo veci odstránenia kovovej brány-čier. stavby z 
pozemku v správe MČ- chodník, Tvarožkova

vybavená stavebná činnosť ohlás.stavba-nevyžaduje stav.povol.,odstrán.- riešiť v rámci obč.-právn.sporu, parcela-chodník, pod kt. 
vedú kanaliz. potrubia, nie je možné spevniť povrch, uzatv. náj. zml.s vlast. sused.parciel

O

64/06
Závady spôsobené výstavbou hotela Matyšák na Pražskej ul.z dôvodu 
nespr.odvodn.parkoviska

vybavená stavebná činnosť na časť stavby-vodnej stavby (odvedenie vôd z povrch.odtoku) bolo vydané úžívacie povolenie 
Obv.úradom život.prostr. BA, v ktorého kompetencii je riešenie probl.-doporučené osloviť  N

65/06
Stav.práce aj napriek žalobe na Kraj. súde na preskúm. rozhodn. KSÚ- potvrdil 
rozh.stav.úr. MČ-RD, ul. na Slavíne-vykonať ŠSD, práce zastaviť vybavená stavebná činnosť stav. povolenie je právoplatné až do rozhodn. Krajského súdu, nie je možné realizovať požiadavku na 

zastavenie stavby, nariadený výkon ŠSD
OČ

66/06
Klimatiz.jednotka-hluk, podozr. na nesplnenie si ohlas. povinn., resp.povolenia v 
stav. konaní, Slovenský filmový ústav, Grösslingova 

vybavená stavebná činnosť vykonaný ŠSD, výmena klimatizačnej jednotky nevyžadovala zo strany stavebníka ani ohlas. povinnosť, 
hlučnosť posúdená RÚVZ, jej exist. nutná na zabezp. stálej tepl. vo film. archívoch

N

67/06 Sť.na postup stav.úradu-nevyhot. kópie PD, nedodrž.term.doruč.o konaniach nevybavená stavebná činnosť z dôvodu nedoručenia odb. stan.odd. územného rozhod. a stavebného poriadku chýba odpoveď  
68/06 Doplnenie sť.65/08-neplnenie podm.v stav.povol.,oznámiť termín miestn.zisť. vybavená stavebná činnosť sťažovatelia prizvaní na miestne zisť., nedostatky-stav.vyzvaný na doplnenie, priestupkové konanie OČ
69/06 Rekonštr.podkr.priest.Gorkého-Laurinská-neoznač.stavby, poškodz. majetku nevybavená stavebná činnosť z dôvodu nedoručenia odb. stan.odd. územného rozhod. a stavebného poriadku chýba odpoveď  
70/06 Neopr. zásah do cudzieho majet. vlastn. pozemku pod garážou Dankovská ul. postúpená medziľudské vzťahy odstúpené na Obv.úrad BA I na priame vybavanenie Odboru všeobecnej vnútornej správy Neprísl.
71/06 Op.sť.(27/06)-na nevyb.pôv.sť.a opak.žiad.o vyd.rozh.o odstr.nepov.stavby vybavená stavebná činnosť výzva na odstr.stavby, na zákl. podanej námietky odkázaný stavebník op.múru na súd aby rozhodol O

Ev.č. Predmet  Problematika Spôsob vybavenia Opods.*
72/06 Prevedené asanačné práce, poškodenie steny náj. domu na Nám. 1.mája vybavená stavebná činnosť všetky námietky zapracované  a akceptované v rozhodnutí o umiestn.stavby O
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73/06 Zrušenie zaplat.vyhrad.park.miesta a odstr.dopravnej značky, Zochova ul. vybavená doprava, správa komunikáciíul.pretried.na III.tr.a zver.MČ,bez odovzd.platných povol.MČ,v prípade záujmu, podať žiadosť MČ O
74/06 PJ APOLLON, Panenská ul.-ruš.noč.kľudu, žiadoť o obmedz. prev.doby vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud vykonané ústne rokovanie za účasti sťažovateľky s prevádzkovateľom bez uloženia pokuty O

75/06
PJ Patagónia, Karadžičova-prevádzka zassahuje do práv vlastníkov bytov (dym 
z fajčenia, výpary alkoholu, hluk), žiadosť o jej zrušenie

vybavená prevádzka rešt.zariadení
MČ na nemá právny dosah -  riešiť správca domu  v spolupr.s MsP a RÚVZ, pri dodat. schvaľ. povolenia 
prevádzky vlast.dali súhlas-zariadenie legalizované-stav. úrad nemôže zrušiť N

76/06 Pokrač.v stavbe bez vydaného stav.rozh.-inštal. vzduchot., Gunduličova ul. vybavená stavebná činnosť vykonaný ŠSD, nezistené žiadne stavebné úpravy na kt. je poukazované v sťažnosti N
77/06 PJ LUCULUS-Hviezd.nám.-celodenný hluk a púšťanie hudby pracovn. vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud nehnut.nie je vo vl. MČ, obrátiť sa na vlastníka, preverením zist., že rádio je umiestn.v kuch.časti N
78/06 Premávka mot. vozidiel po chodníku na Dunajskej 5 postúpená doprava, správa komunikácií postúpené na priame vybavenie Hl. mestu SR, Bratislava-správca komunikácie (II. tr.) Neprísl.
79/06 ANONYM-neprimer.správanie učiteľky a školníka MŠ Vazovova vybavená školstvo podľa vyjadr- predsedn.Rady MŠ a riaditeľky MŠ prac. povinn.si menovaní plnia mimoriadne dobre N
80/06 Búracie práce-stavba výťahu -žiadosť o vykonanie kontroly,  Medená 5 vybavená stavebná činnosť ŠSD za účasti statika, pod sť.podpísaní 3 vl.bytov, z kt.2 o podaní nevedeli a ani s ním nesúhlasili N
81/06 Probl.na sused.dome spôsob.rekonštr.radového RD-penzión,Révova ul. nevybavená stavebná činnosť odstúpenie na priame vybavenie odd. územného rozhod. a stavebného poriadku, chýba odpoveď  

82/06
Prieťahy pri dodatočnom stavebnom konaní spojenom s kolaudáciou - etáž. 
kúrenie, Podtatranského ul.

vybavené stavebná činnosť s odpojením zo zdroja ÚK a zriadením etáž. kúrenia nesúhlasila nadpolovičná väčšina vlastníkov, 
stavebníci  vyzvaní v lehote do 60 dní preukázať, že stavba nie je v rozpore s verejn. záujmami 

N

83/06
Sť.na prac.stav.úradu v súvislosti s dodat.stav.povol.-2 automatické brány z 
Poľskej ul., nadštandardné vzťahy s jedným z účastníkov, dlhá lehota vybav.

vybavené stavebná činnosť z dôvodu prac. vyťaženosti prac. stav. úradu bolo dod. pov. stavby riešené v postupnom poradí žiadostí, 
všetci účastníci majú rovnaké práva, nadštandardné vzťahy sú vylúčené   

N

84/06 PJ VYDRICA-Beblavého ul, rušenie nočného kľudu vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud k sť.prilož.protokol o mer.hluku (RÚVZ) -prekročená hladina hl., správne konanie-pokuta 3 tis.Sk O

85/06 Rušenie dom. poriadku nájomcom bytu  zvereného MČ, Železničiarska 9 vybavené domový poriadok,medziľ.vzť. pohovor, prísľub nájomníka o nápravu, uhradil nedopl.na nájomn. v prípade nedodržiavania dom. 
poriadku nebude po uplynutí doby nájmu obnov.náj. zmluva, oznámiť MČ nedodrž. dom. poriadku 

O

86/06 Rekonštr. RD v rozpore so stavebným povolením, Myjavská 2 nevybavené stavebná činnosť odstúpenie na priame vybavenie odd. územného rozhod. a stavebného poriadku, chýba odpoveď  
87/06 Vydanie rozh.o odstr.nepovol.stavby na podeste 4.p.-nekonanie,Koreničova ul. nevybavené stavebná činnosť odstúpenie na priame vybavenie odd. územného rozhod. a stavebného poriadku, chýba odpoveď  
88/06 Neporiadok na pozemku (neoplotenom) Kubányho 2-smetisko, zápach vybavené životné prostredie nevyrieš.vl.vzťah k pozemku, predaný viacerým kupujúcim, po vyjadr.súdu vl.vyzvaný na vyprat. O
89/06 PJ BARBAROS-Vysoká ul., rušenie nočného kľudu, zákaz prevádzky vybavené prevádzka rešt.zar, nočný kľud vykonané správne konanie za účasti sťažovateľa, udelená pokuta 2 tis.Sk O
90/06 Osvetlenie reklam. plagátu-osvetl. bytu v nočných hodinách, Obchodná ul. vybavené stavebná činnosť rozpor inštal. bilbordu so stav. zák.,majiteľ vyzvaný na dodat.leg.stavby,zatiaľ osvetl.vypnuté O
91/06 Havarijný stav pred domom-Hlboká cesta 12 -hlboký kráter pri ul. vpusti vybavené doprava, správa komunikácií komunik.spravuje VEPOS, vykoná požadované práce-vyčistenie kanaliz.vpuste a zasypanie kaverny O

92/06
Prašnosť, hlučnosťa nedodrž.zásad bezp.pri práci-a rekonštr. budovy 
CHARITAS, Heydukova ul.- prešetrenie dodržiav. stavebn. povolenia

vybavené, 
postúpené

stavebná činnosť vykonaný ŠSD, vo veci dlhodobého  nedodržiavania zásad bezpečnosti pri práci, postúpené Inšpektorátu 
práce s požiadavou vykonať kontrolu BOZP (zistené nedostatky)

O

93/06 Nekonanie stav. úradu vo veci vypratania domu na návrh vl., Šulekova ul. vybavené stavebná činnosť nesúhlas s konaním stav. úradu je potrebné uplatňovať na KSÚ N
94/06 Improvizovaná lakovňa na susednom dvore-hluk, výpary, Čajakova ul. postúpená životné prostredie post.na priame vybav. RÚVZ a ObÚ-odbor živnostenskej kontr.(legálnosť umiestn.prevádzky) Neprísl.
95/06 Rekonštr.budovy CHARITAS-upchatie kanalizácie stav.prácami,Heydukova vybavená stavebná činnosť na riešenie prev.probl.nemá stav. úrad kompetencie, kontroluje podmienky vydané v stav.povolení N
96/06 Havarijná situácia kotolne a náj.domu, pridelenie náhr.bytov, Obchodná 27 vybavená spr.a údržba domov, náj.bytovriešené v súčinnosti s odd.správy nehn.majetku, nedorieš.majetkopr.vyspor.nehn.,nedost. bytov O

97/06
Prístup zamestnancov matriky pri vybavovaní žiadosti zmeny mena (bez 
koncovky-ová) z dôvodu vydania nového OP s novým trvalým bydliskom

vybavená pracovníci MiÚ
z dôvodu rozvodu vydanie sob. listu bez koncovky -ová zamietnuté,potrebné zaevidovať na zákl. 
doloženého rozsudku súdu, matrika môže vydať iba potvrd. o povolení používať meno bez -ová 

N

98/06 Osadenie brány-Dunajská 62-64-zamedzený prístup k NP na Dunajskej 66 vybavená stavebná činnosť rozh.o zmene stavby pred dokonč.vydané SÚ potvrdené KSÚ a MVaRR SR, dom na Dunajskej 66 
disponuje samostat.vchodom, RÚVZ-osadenie brány-podm.pre hyg. užívanie nehnut.

N

99/06 Neprispôsobiví nájomníci bytu v dome na Nobelovej 12-poruš.dom.poriadku vybavená domový poriadok,medziľ.vzť. MČ (vlastník náj.bytov) podala na súd návrhy na ukonč.nájmu, resp. vyprat.bytov - neplatiči O

100/06
Op.sť.(76/06)-búracie práce a inštal. klimatizačnej jednotky na povale bez 
súhlasu vlast.bytov, Gunduličova 1

vybavená stavebná činnosť na kolaud. kon.na zmenu dokonč.stavby (montáž vzduchotech.)zistené nainštal.klim.jed.bez povol.-
nariad.zdemontovať, kontrol. zistená demontáž klim.jedn.a zamurovanie otvoru svetlíka  

O

101/06
Pomalé vybav. žiadosti o vydanie súpis. č. na garáž (40 ročná)-potreba 
dodatočnej kolaudácie, aby mohlo byť vydané, Nábr.arm.g.L.Svobodu

vybavená stavebná činnosť zlúč.stav.a kolaud.konanie mohlo byť začaté až po doložení zákonom predp.dokumentácie, t.č.vydané 
kol.rozh.potrebné pre vydanie súp.č. N

102/06
Poruš.zák.vo veci stav.kon.o povol.stavby-byt.dom ul.Podjavorinskej-
neprizvanie na stav.kon., zrušenie stav.rozh.-neplatný svetlotech.posudok

vybavená stavebná činnosť sťažovat.nie je účast.stav.konania, neplatný svetlotech.posudok nie je dôvod na zrušenie stav. povol.v 
plnom rozsahu, stav.rozh.na preskúmaní na MVaRR SR-podľa výsledku ďalší postup 

N

103/06Na zákl.akých podkl.vydané stav.pov.k úpravám na cudz.pozemku,Budkova vybavená stavebná činnosť povol.drobná stav.úprava na skolaud.RD, umiestn.časti domu na cudz.pozemku-súdnou cestou N
104/06Nezaslanie evid.listu dôch.zabezp.Soc.poisťovni za učiteľa na ZŠ Dubová vybavená rôzne nepodarilo sa nájsť doklad o odosl.evid. listu z r.2002 v mzd. agende, vystavený a zaslaný nový O
105/06Znečisť.schodiska domu exkrem.psov nájomn.bytov vo vl.MČ, Palárikova 4 vybavená domový poriadok,medziľ.vzť. požiad.odd.spr.činn.o predvolanie náj.na priest.konanie za účasti ost. vlastníkov bytov a a správcu O
106/06Poruš.zml.s vl.bytov a poškod.ich majetku pri vstavbe a nadst.bytu,Tabakova ul. vybavená stavebná činnosť odstúp.na priame vybavenie odd.územného rozhod. a stav. poriadku, vyriešená na kolaud.konaní  O
107/06Zamurovanie vetracieho otvoru pivnice nájomníčke bytu na Mickiewiczovej 3 postúpená stavebná činnosť post.na priame vybav. vl. náj.bytu-Mickiewiczova,s.r.o., kt.nariadil zamurovanie, MČ nemá komp. Neprísl.

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

108/06
Znemožnenie prístupu do ordin.vet.lekára-Dunajská 66 z dôvodu uzatvorenia 
priestoru železnou bránou-Dunajská 62-64

vybavená rôzne
dom na Dunajskej 66 disponuje vl. vchodom a dvorom-možný prístup do ambulancie, MV a RR SR 
nezistilo poruš.zákona  v súvisl.s osadením brány, rovnaké stan.poskytol aj RÚVZ

N
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109/06Hluk zo stavebnej činnosti na Hviezdoslavovom nám. vybavená stavebná činnosť hluk spôsob.rezaním kamen.prvkov, do konca r.dokonč., RÚVZ na požiadanie zmeria int.hluku O

110/06
Nevyrieš. žiadosti o mimor.Vianoč.výpomoc v núdzi - nedostaok fin.prostr.na 
opravu pokazeného ohrievača vody-vrátená otv.obálka bez odp.

vybavená sociálna oblasť list vrátený z dôvodu nespr.adresy, v r.2006 už vyplat. jednoráz.soc.výpomoc, byt je vo vl. MČ-kontakt. 
odd.spravov.NM-oprava ohrievača, požiadať ÚPa SV o priznanie dávky v hm.núdzi

O

111/06
Nezabezpečený výkon Rozhodnutia starostu MČ-uložená povinnosť odstr.dvere 
osobe, kt. neoprávne obsadila pivnicu vo vl.sťažov., Medená ul. 

vybavená domový poriadok,medziľ.vzť. za účasti MsP, správcu a vl. pivnice zabezpečený výkon rozh.odd.spr.činností - vzľadom k tomu, že dvere 
nie sú majetkom MČ pivnica sprístupnená výmenou zámku

O

112/06Hluč.správanie, rušenie noč.kľudu, znečisť.spol.priest. susedom,Nobelova 12 postúpená domový poriadok,medziľ.vzť. postúpené na Obv.úrad BA I na priame vybavanenie Oddeleniu všeobecnej vnútornej správy Neprísl.
113/06Nevh.umiestn.svet.raklám stáv.kanc.FORMULA, nám.SNP-osvetľ.bytov vybavená stavebná činnosť vyzvaný správca rekl.zariadení, nainštaluje spínacie hodiny -v nočných hod. osvetlenie vypínať O
114/06Znečisť.spol. priestorov obyt. domu odpadkami nájomníkom, Mosovská 11 postúpená domový poriadok,medziľ.vzť. post. na Magistrát hl. mesta SR-priestupok podľa § 80 ods.1písm.b) Z.č.223/2001 Z. z. o odpadoch Neprísl.

115/06 PJ Základňa-prevádzk.v rozpore s odsúhlas.spôsobom užívania, Malý trh neriešená prevádzka rešt.zariadení
sť.neautorizovaná, podanie nazvané ako sťažnosť a priložená petícia vlast., bytov-vrátená na upresnenie, 
či sa bude jednať o sťaž., al. o petíciu a na doplnenie nejasností podania-nedoplnená

116/06
Zastavenie stav.prác v spol.priestoroch-Heydukova 29-riešenie kanalizácie a 
vodovodu cez spol.priestory bez súhlasu majiteľov

vybavená stavebná činnosť podp.náj.zmluva s MČ (vlastník) so súhlasom zmeny účelu užívania z bytu na nebyt.pr.a rekonštr., 
rozhodn. o zmene účelu využitia vydal SÚ MČ Petržalka-obrátiť sa tam s námietkou 

N

117/06
Povolenie vydané MiÚ na akciu organiz.v PJ PEOPLES-ruš. noč.kľud, nesúhlas 
s vydávaním povolení na podobné akcie v budúcnosti

vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud
povolenie vydané na postavenie stanu (zvl.užívanie poz.komunik.), schéma nákresu nezodp. skutočn. a 
došlo k ruš.noč.kľ.-správne konanie, v budúcnosti MČ neschv.organ.takýchto akcií

O

118/06Stav.práce v novobudovanom byte v rozpore so stav.povol., Lermontovova 14 vybavená stavebná činnosť ŠSD-rozpor so stav.povol., stavebník vyzvaný predložiť potr.dokl., inak konanie o odstr.stavby O

119/06
Povol.vydané MiÚ na akciu organiz.v PJ PEOPLES s povol.prísl.hudby-rušený 
noč.kľud, nesúhlas s vydáv. povolení na podobné akcie v budúcn.

vybavená prevádzka rešt.zar, nočný kľud
povol. vydané na postavenie stanu (zvl.užívanie poz.komunik.) - neobsahovalo povol.prísl.hudby, do 30 
dní zorganiz.stretn.zást.vl.bytov a zást.PJ za účelom opätovného prerokovania prev.doby

O

*  Opodstatnenosť sťažností :  O - opodstatnené   
                                                 OČ - opodstatnené čiastočne
                                                 N - neopodstatnené
                                                 Neprísl. - nepríslušné a postúpené
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