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NÁVRH UZNESENIA

Kód uznes. 1.5.6.
5.1.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

 b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 

SR Bratislavy.



I.KONTROLA: Magistrát     hlavného     mesta     SR     Bratislavy,     Primaciálne     nám,     1,     814     99     

Bratislava     a     17     mestských     častí     Bratislavy.  

V súlade s rámcovým plánom kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na II. polrok 2011, 

schváleným uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 178/2011 zo 

dňa 30.6.2011, bola vykonaná kontrola :

na Magistráte hlavného  mesta SR Bratislavy,  Primaciálne nám,  1,  814 99 Bratislava a na 17 

mestských častiach Bratislavy.

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 11/2011 zo dňa 8.8.2011 vykonali zamestnanci útvaru 

mestského kontrolóra v počte dvaja

v čase od 9.8.2011 do 3.4.2012   s prerušením

kontrolu  dodržiavania  Všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  SR  Bratislavy 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta SR Bratislavy

na Magistráte hlavného  mesta SR Bratislavy,  Primaciálne nám,  1,  814 99 Bratislava a na 17 

mestských častiach Bratislavy.

Kontrolované bolo obdobie rokov od 2010 do ukončenia kontroly.

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené:

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2004 (ďalej len VZN) o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len odpad) na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy.

Podľa § 2 ods. 13 VZN je oprávnená osoba právnická alebo fyzická osoba, ktorá má 

uzatvorenú s hlavným mestom zmluvu na vykonávanie zberu, prepravy, zhodnocovania alebo 

zneškodňovania odpadu na území hlavného mesta.

V zmysle § 7 ods. 2 VZN je oprávnená osoba povinná zosúladiť činnosť s Programom 

odpadového hospodárstva komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov hlavného mesta 

a prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu a 

zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v spaľovni na komunálny odpad. V prípade, že 
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zložky komunálneho odpadu preukázateľne nemôžu byť z určitých dôvodov materiálovo 

zhodnotené alebo zneškodnené v spaľovni na komunálny odpad, musí byť odpad zneškodnený 

iným spôsobom v súlade s osobitným predpisom.

V súlade s Dodatkom č. 3  Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej 

len Štatút) z 19. novembra 2009, čl. 91 ods. (1) písm. c) sa rozpočtové príjmy Bratislavy medzi 

rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí sa rozdelia tak, že príjmy z výnosu miestneho 

poplatku za odpad sa rozdelia medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 

% pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí každoročne pri schvaľovaní 

rozpočtu; podiel pre jednotlivé mestské časti sa určí podľa počtu obyvateľov mestskej časti k 1. 

januáru predchádzajúceho roka, Bratislava poukáže časť výnosu mestským častiam v mesiaci máj, 

august, november a december v príslušnom kalendárnom roku.

Kontrolou účtovných dokladov na Magistráte hlavného mesta za rok 2010 bolo zistené, že 

10 %-ný výnos z miestneho poplatku za odpad bol jednotlivým mestským častiam zaslaný na ich 

účet v súlade so Štatútom, nasledovne:

- 26.05.2010 vo výške 1 204 314,- €, 

- 20.08.2010 vo výške 618 007,- €,

- 29.11.2010 vo výške 875 485,- €, 

- 29.12.2010 vo výške 237 060,- € a

dňa 31.8.2011 bola mestským častiam zaslaná čiastka celkom vo výške 5 609,- € ako zúčtovanie 

výnosu z poplatku za rok 2010. 90 %-ný výnos z poplatku vo výške 26 469 278,- € predstavoval 

príjem rozpočtu hlavného mesta. Celkom (t.j. vrátane podielu MČ) predstavoval príjem z poplatku 

za odpad za rok k 31.12.2010 čiastku 29 404 753,- €

Kontrolou použitia príjmov z výnosu miestneho poplatku za odpad hlavným mestom SR 

Bratislavy a jednotlivých mestských častiach hlavného mesta bolo zistené:

A/ Hlavné mesto SR Bratislava 

V rozpočte príjmov na rok 2010 malo hlavné mesto rozpočtovanú čiastku za poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 26 230 000,- €. Plnenie k 31.12.2010 bolo 

26 469 887,00 €. Táto je už znížená o 10 %-ný podiel mestských častí. Najväčší finančný objem 

24 867 708,- €  bol poskytnutý spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. na zber, prepravu 

a zneškodňovanie odpadov.
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Na cestnom hospodárstve bola použitá čiastka na odpadové hospodárstvo vo výške 

1 135 015,- €. Táto bola použitá na: 

• vyprázdňovanie odpadkových košov,

• odvoz a uloženie, resp. likvidáciu odpadu zo strojného a ručného zametania, z čistenia 

rigolov a krajníc a odstraňovania nečistôt po dopravných haváriách,

• odvoz a uloženie bioodpadu z rezov a výrubov stromov s kríkových skupín, z kosenia 

trávnatých plôch,

• likvidáciu a odvoz nelegálnych skládok odpadu.

Táto činnosť bola zabezpečovaná dodávateľským spôsobom na základe uzatvorených 

zmlúv. 

Výdavky za zber, prepravu, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadu z úprav zelených 

plôch vo vlastníctve mesta predstavovali čiastku 129 279,96 €.

Z kontroly dodávateľských faktúr sa nedá presne vyčísliť, v akej výške bol odpad odvezený 

do spaľovne spoločnosti OLO, a.s. nakoľko „vážne lístky“ nie sú priložené ku všetkým faktúram.

(Čiastka vo výške 337 884,04 €, ktorá je rozdielom súčtu vyššie uvedených položiek čerpania 

poplatku za odpad voči celkovej vybranej sume 26 469 887,00 € za rok 2010   nebola samostatne 

rozpočtovaná, bola súčasťou programu rozpočtu č. 4.2. „prostredie pre život“  a bola použitá na 

nakladanie s odpadmi pre jednotlivé mestské organizácie a oddelenie cestného hospodárstva 

magistrátu.)

V rozpočte príjmov na rok 2011 malo hlavné mesto rozpočtovanú čiastku za poplatok za 

odpady vo výške 26 600 000,- €. Predbežné plnenie k 31.12.2011 bolo 26 334 098,- €. Táto výška 

poplatku je už znížená o 10 %-ný podiel mestských častí. Spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, 

a.s. za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov bola uhradená čiastka 23 399 007,- €. 

Na cestnom hospodárstve bola v roku 2011 uhradená za odpadové hospodárstvo čiastka 

vo výške 872 683,33 €. 

Výdavky za zber, prepravu, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadu z úprav zelených 

plôch vo vlastníctve mesta predstavovali čiastku 95 553,65 €.

(Čiastka vo výške 1 966 854,02 €, ktorá je rozdielom súčtu vyššie uvedených položiek čerpania 

poplatku za odpad voči celkovej vybranej sume 26 334 098,00 € za rok 2011   nebola samostatne 

rozpočtovaná, bola súčasťou programu rozpočtu č. 4.2. „prostredie pre život“  a bola použitá na 

nakladanie s odpadmi pre jednotlivé mestské organizácie a oddelenie cestného hospodárstva 

magistrátu.)
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Názorne popíšeme aj inú situáciu, ako bola zatiaľ uvádzaná. Ide o činnosti, na ktoré by tiež 

mohla byť rozpočtovateľná úhrada z rozpočtu hl.m. SR Bratislava. Komunálny odpad vznikajúci pri 

kosbe cintorínov v správe mestských príspevkových organizácií PAMING a MARIANUM, resp 

iných verejných plôch v správe PAMING, sa nedostáva do vyhodnotenia rozpočtu hradeného z 

vyberaného poplatku za odpad. Pri starostlivosti o mestské parky v správe PAMING-u sa rieši zber 

komunálneho odpadu z košov v parkoch takým istým spôsobom, ako u mestskej zelene v priamej 

starostlivosti magistrátu. Dokonca tou istou vysúťaženou firmou. Obe uvedené príspevkové 

organizácie dostávajú v súlade so zákonom svoj ročný príspevok, ktorý použijú o.i. aj na zber a 

likvidáciu komunálneho odpadu v okruhu svojej pôsobnosti. Jediným, nezanedbateľným, rozdielom 

medzi oboma preverovanými organizáciami však je to, že zatiaľ čo v organizácii PAMING je 

príspevok prakticky jediným zdrojom financovania, v organizácii MARIANUM sú náklady na zber a 

likvidáciu odpadu resp. na kosbu vrátane likvidácie nakosenej zelene, súčasťou kalkulácie služieb, 

a sú tak zahrnuté v poplatku za hrobové miesto popri prenájme hrobového miesta a prípadné 

použitie poplatku za odpad by bolo duplicitné a teda aj neoprávnené. Z toho dôvodu po 

trojstrannom rokovaní zainteresovaných strán OLO, a.s., MARIANUM a hl.m. SR Bratislava došlo 

k podpísaniu zmluvy o likvidácii odpadu vznikajúceho pri prevádzke mestských cintorínov v OLO, 

a.s. Takto došlo o.i. k  jednoznačnému a ľahko odkontrolovateľnému vzťahu z pohľadu 

dodržiavania ustanovenia o využívaní mestskej spaľovne v OLO a.s. v zmysle platného VZN.

B/  Mestské časti 

Za rok 2011 – 10 %-ný výnos z poplatku za odpad pre mestské časti predstavoval čiastku 

vo výške  2 885 966,- €.

Podiely roku 2010 sú uvádzané u každej mestskej časti samostatne.

1/ Mestská časť Bratislava – Jarovce

10 %-ný podiel z poplatku za odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku 9 449,85 €.

V rozpočte príjmov - podiel poplatku za komunálny odpad - mala MČ rozpočtovanú čiastku 

vo výške 6 000,- €.
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V rozpočte výdavkov na rok 2010 mala MČ Jarovce v programe č. 6 Odpadové 

hospodárstvo schválenú čiastku 28 000,- a na likvidáciu nelegálnych skládok čiastku 1 000,- €. 

Skutočné plnenie bolo vo výške 25 483,00 €.

Podľa predloženej knihy dodávateľských faktúr predstavovali faktúry od OLO a.s. čiastku 

8 756,62 €.

Ďalšie plnenie bolo zabezpečované prostredníctvom spoločnosti KONTA plus s.r.o. 

a spoločnosťou SUSAN, spol. s.r.o. na odvoz na skládku do Zohoru. Podľa predložených vážnych 

lístkov mal byť takýto odpad aspoň čiastočne likvidovaný v mestskej spaľovni.

Takmer celú výšku poplatku za odpad poskytnutý z hl.m. SR Bratislava použila MČ na 

spoluprácu s OLO,a.s..

2/ Mestská časť Bratislava – Čuňovo

10 %-ný podiel z poplatku za odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku  6 604,02 €.

V rozpočte príjmov - podiel poplatku za komunálny odpad - mala MČ rozpočtovanú čiastku 

5 500,- €.

V rozpočte výdavkov na rok 2010 mala MČ Čuňovo v programe č. 5 Odpadové 

hospodárstvo schválenú čiastku na zber a odvoz odpadu vo výške 9 945,- €. Skutočné plnenie 

bolo vo výške 10 186,- €.

Výdavky na odvoz odpadu veľkokapacitnými kontajnermi boli realizované prostredníctvom 

spoločnosti OLO, a.s. vo výške 7 524,- €. Na spoluprácu s OLO a.s. využili poplatok za odpad 

poskytnutý z hl.m. SR Bratislava v plnej výške.

3/ Mestská časť Bratislava – Rusovce

10 %-ný podiel z poplatku za odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku 18 172,75  €.

V rozpočte príjmov – podiel poplatku za odpady mala MČ rozpočtovanú čiastku 16 800,- €. 

V rozpočte výdavkov na rok 2010 mala MČ v programe č. 5 Odpadové hospodárstvo 

schválenú čiastku vo výške 22 52,- €. Skutočné plnenie bolo vo výške 22 480,- €.

Výdavky za odvoz odpadu boli realizované prostredníctvom spoločnosti OLO, a.s., pričom 

na túto spoluprácu využili poplatok za odpad poskytnutý z hl.m. SR Bratislava v plnej výške.
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4/ Mestská časť Bratislava – Devín

10 %-ný podiel z poplatku za  odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku  7 842,43  €.

V rozpočte príjmov –  podiel poplatku za odpady MČ 10 %- ný podiel nerozpočtovala. 

Rozpočet výdavkov na životné prostredie predstavoval čiastku 35 600,- €. Skutočné plnenie 

k 31.12.2010 bolo 36 646,40 €. Tieto výdavky predstavovali výdavky za odvoz odpadu, posypový 

materiál, pracovné odevy a pomôcky, palivo, mazivo, oleje, servis, údržbu, poistenie, nájom 

špeciálnych strojov, prístrojov a iné.

Odvoz odpadu bol zabezpečovaný spoločnosťou OLO vo výške 8 970,95 €, teda na túto 

spoluprácu  s OLO, a.s. využili poplatok za odpad poskytnutý z hl.m. SR Bratislava v plnej výške.

Ďalší odpad bol odvážaný do zberného dvora v Devínskej Novej Vsi, pričom využiteľnosť 

mestskej spaľovne zostala neoveriteľná. Podľa informácie z OLO, a.s. však príspevková 

organizácia spravujúca uvedený zberný dvor s nimi nespolupracuje.  

5/ Mestská časť – Ružinov

10 %-ný podiel z poplatku za odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku 488 862,06 €.

MČ nemala v roku 2010 schválený rozpočet, hospodárila v rozpočtovom provizóriu.

Skutočné plnenie výdavkov bolo vo výške 518 506,30 €.

Mestská časť Ružinov má uzatvorenú Rámcovú zmluvu o dielo č. 1/2003 so spoločnosťou 

Ružinovský podnik verejno –  prospešných služieb, a.s., Bratislava, ktorej je 100 %-ným 

akcionárom a prostredníctvom ktorej zabezpečuje na základe objednávok uloženie a likvidáciu 

odpadu. Táto odpad odváža na recyklačný dvor spoločnosti Vassal EKO, s.r.o. na Lieskovskú 

cestu v Bratislave. Využiteľnosť mestskej spaľovne zostala neoveriteľná. 

So spoločnosťou OLO, a.s. MČ v kontrolovanom období spolupracovala v zanedbateľnom 

objeme.

6/ Mestská časť – Nové Mesto

10 %-ný podiel z poplatku za odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku 257 210,56 €.

MČ mala v roku 2010 v rozpočte na nakladanie s odpadmi v programe č. 5 schválenú 

čiastku vo výške 110 271,00 €. Skutočné čerpanie za rok 2010 predstavovalo čiastku 63 340,88 €. 

Táto bola použitá na likvidáciu odpadu, zber psích exkrementov, čistotu priestranstiev a na čistenie 
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dna jazera Kuchajda. Likvidáciu odpadu pre mestskú časť vykonávala spoločnosť ŠPET Bratislava 

na základe výberového konania.

Ďalej mala MČ v programe č. 1 Verejnoprospešné služby –  odvoz komunálneho odpadu 

rozpočtovanú čiastku vo výške 207 835,77 €. Skutočnosť predstavovala za rok 2010 čiastku 

242 049,34 €. Bola použitá na zabezpečenie odvozu komunálneho odpadu veľkoobjemovými 

kontajnermi, uličného odpadu a iných verejných priestranstiev, likvidáciu nelegálnych skládok a 

ďalšie. Tieto služby pre MČ zabezpečovala príspevková organizácie mesta EKO –  podnik 

verejnoprospešných služieb.

So spoločnosťou OLO, a.s. MČ v kontrolovanom období nespolupracovala.

Odpad bol odvážaný zazmluvnenými firmami na skládky do Svätého Jura, Pezinku 

a Senca, čo znamená, že služby mestskej spaľovne neboli využité. Prednosta úradu MČ prijal 

opatrenie v danej veci ešte počas prebiehajúcej kontroly.

7/ Mestská časť - Karlova Ves

10 %-ný podiel z poplatku za odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku 234 960,30 €.

V časti rozpočtu príjmov mala MČ  na rok 2010 čiastku vo výške 220 000,- €.

MČ mala na rok 2010 v časti rozpočtu výdavkov v programe č. 5.2 –  Zber, odvoz odpadu a 

nelegálne skládky 160 012,00 €. Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 podľa záverečného 

účtu bolo vo výške 167 224,- €  za vyprázdňovanie malých smetných košov a košov na psie 

exkrementy. Ďalšie prostriedky boli čerpané vo výške 47 923,- €  za čistenie trávnatých plôch od 

odpadového lístia a pokosenej trávy.

Rozdiel medzi 10 %-ným príjmom z poplatku a skutočne vynaloženými nákladmi 

predstavuje za rok 2010 čiastku 19 813,30 €.

Podľa predloženého zoznamu dodávateľských faktúr za rok 2010 zabezpečovala MČ odvoz 

odpadu prostredníctvom spoločnosti OLO, a.s. vo výške 25 497,68 €. Ďalej zabezpečovala odvoz 

odpadu –  psie exkrementy na základe dodávateľskej zmluvy so spoločnosťou VK Servis, s.r.o. . 

Vysypávanie malých smetných košov mestskej časti zabezpečovala spoločnosť ESP, ktorá má 

uzatvorenú zmluvu o zhodnocovaní odpadu so spoločnosťou OLO, a.s.

8/ Mestská časť- Devínska Nová Ves

10 %-ný podiel z poplatku za odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku  109 976,84  €.

V časti rozpočtu príjmov nemala mestská časť položku za poplatok za komunálny odpad 

samostatne rozpočtovanú.
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Na ochranu životného prostredia mala MČ schválenú vo výdavkovej časti rozpočtu čiastku

 podrobnejší rozpis položiek nebol predložený.

Mestská časť má zriadenú príspevkovú organizáciu Denova, ktorej hlavnou činnosťou je 

udržiavanie čistoty v obci, údržba zelene a údržba komunikácií. Max. 50 % odpadu z verejných 

priestranstiev odváža Denova, p.o. na skládku v Zohore, stavebný odpad ukladá na skládku 

inertného odpadu v DNV, ostatný odpad je spätne využitý. Na túto činnosť dostáva od MČ 

príspevok. Okrem toho sú v rozpočte MČ vyčlenené položky, ktoré prepláca mestská časť na 

základe vystavených faktúr.

Okrem príspevku pre Denovu, p.o. má mestská časť v rozpočte aj príspevky na jarné 

a jesenné upratovanie, likvidáciu stromov, likvidáciu nelegálnych skládok a odvoz všetkých druhov 

odpadov.

Odpad z jarného a jesenného upratovania vyvážala mestská časť na skládku v Zohore 

a časť na skládku v DNV.

Odpad z likvidácie stromov bol znovu využívaný na mulčovanie. Odpad z likvidácie 

nelegálnych skládok bol triedený na biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad a iný 

komunálny odpad. Asi 40 % odpadu bolo odvezené na skládku v Zohore.

Odvoz všetkých druhov odpadu zahŕňal veľkokapacitné kontajnery na základe zmluvy 

s OLO, a.s., kontajnery na zelený odpad od OLO a.s.. Ďalej to boli náklady na zber komunálneho 

odpadu s obsahom škodlivín, ktorý odvážala spoločnosť Marius Pedersen.

Okrem týchto nákladov mestská časť v roku 2009 zakúpila areál, do ktorého bude 

presťahovaná Denova, p.o. a súčasťou areálu bude zberný dvor. Na zakúpenie areálu si mestská 

časť zobrala úver, ktorý spláca. Z celkovej hodnoty areálu, ktorá priamo súvisí so zberným dvorom 

zaplatila mestská časť celkom 32 148,- €. Podľa predloženého zoznamu účtovných dokladov - 

faktúr za rok 2010 - mestská časť realizovala odvoz odpadu aj prostredníctvom spoločnosti OLO 

vo výške 12 604,- €.

9/ Mestská časť – Dúbravka

10 %-ný podiel z poplatku za odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku 236 423,98 €.

V časti rozpočtu príjmov mala MČ schválený rozpočet vo výške 162 326,- €.

V časti rozpočtu výdavkov mala MČ schválený rozpočet na životné prostredie vo výške 

324 170,- €. Skutočné čerpanie k 31.12.2010 predstavovalo čiastku 281 180,- €. Náklady na 

odpad spolu s prácami v roku 2010 predstavovali čiastku 236 423,98 €, bez prác čiastku 

129 396,25 €.
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Čistenie verejných priestranstiev, čistenie smetných košov, orezávanie kríkov a stromov, 

čistenie komunikácií zabezpečovala MČ prostredníctvom spoločnosti FK CRA, spol. s.r.o., odvoz 

odpadu, veľkokapacitné kontajnery prostredníctvom spoločnosti OLO, a.s.  Nájom za užívanie 

košov zabezpečovala prostredníctvom VK SERVIS, s.r.o.

10/ Mestská časť – Záhorská Bystrica

10 %-ný podiel z poplatku za  odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku  21 746,51 €.

V časti rozpočtu príjmov mala MČ schválený rozpočet vo výške 18 900,- €.

V časti rozpočtu výdavkov mala MČ schválený rozpočet v programe 6. Odpadové 

hospodárstvo čiastku 31 000,- €. Skutočné čerpanie k 31.12.2010 predstavovalo výšku 26 016,25 

€. Odvoz odpadu z prenajatého zberného dvora a kontajnerov na BIO odpad zabezpečovala MČ 

prostredníctvom spoločnosti OLO, a.s. vo výške 12 538,58 €. Ďalej zabezpečovala odvoz odpadu 

prostredníctvom spoločnosti A.S.A. s.r.o. vo výške 13 477,67 €, ktorá tento odpad odvážala na 

skládku do Zohoru, kde opäť nie je preukázateľné aspoň čiastočné využitie mestskej spaľovne.

11/ Mestská časť – Lamač

10 %-ný podiel z poplatku za  odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku  45 766,17  €.

V časti rozpočtu príjmov nemala MČ schválenú  žiadnu čiastku.

V časti rozpočtu výdavkov v programe č. 6 Odpadové hospodárstvo mala MČ schválenú 

čiastku 18 000,-€. Skutočné čerpanie predstavovalo podľa záverečného účtu mestskej časti 

čiastku 16 710,69 €. MČ doložila prehľadnú tabuľku nákladov spojených s likvidáciou odpadov v 

celkovej výške 53 373,21 €, v ktorej je uvádzaná spolupráca s OLO,a.s., ASA s.r.o., a v ktorej sú 

rozvedené vlastné náklady na zber, odvoz a likvidáciu odpadu.

12/ Mestská časť – Petržalka

10 %-ný podiel z poplatku za  odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku  766 259,34 €.

V bežnom rozpočte na rok 2010 mala MČ schválenú čiastku v príjmovej časti 628 000,- €.

Za rok 2010 na nakladanie s odpadom bolo v mestskej časti vyčerpaných 1 042 758,62 €. Z 

toho miestny úrad čerpal čiastku vo výške 602 958,52 €. Na jarné a jesenné čistenie, 

veľkokapacitné kontajnery a na zberný dvor vo výške 122 023,29 €. Odvoz bol realizovaný 

spoločnosťou OLO, a.s. Ďalšie prostriedky boli čerpané na zber, odvoz, likvidáciu komunálneho 
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odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu z údržby verejných priestranstiev vo výške 387 823,83 

€ /Kosec, Ofis-Bau, Vepos Ba s.r.o./. Čiastka vo výške 91 461,- € bola použitá na psie exkrementy 

a 1 650,- € na zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

Miestny podnik VPS vyčerpal za rok 2010 čiastku vo výške 387 947,00 €. 

13/ Mestská časť – Staré Mesto

10 %-ný podiel z poplatku za odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku  277 976,76 €.

V časti rozpočtu príjmov na rok 2010 mala MČ schválenú čiastku 200 000,- €, ktorá bola 

upravená na 250 000,- €.

Vo výdavkovej časti rozpočtu –  Nakladanie s komunálnym odpadom, mala MČ v roku 

rozpočet vo výške 886 tis. €, skutočnosť predstavovala čiastku 907 tis. €. Táto pozostávala zo 

zberu a odvozu odpadu vo výške 171 tis. €  a za čistenie komunikácií vo výške 736 tis. €. Tieto 

činnosti zabezpečovala mestská časť prostredníctvom dodávateľov OLO, a.s. vo výške 

11 061,83 €, VK SERVIS s.r.o. vo výške 24 994,88 a ostatné od VEPOS, s.r.o. Podiel OLO, a.s. v 

roku 2011 klesol na  2 046,- €.

14/ Mestská časť – Rača

10 %-ný podiel z poplatku za  odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku  139 899,85 €.

Mestská časť v roku 2010 preukázala čerpanie vo výške 66 848,30 €  a v roku 2011 

čerpanie vo výške 48 834,90 €. V oboch rokoch spolupracovala s OLO, a.s., v roku 2010 vo výške 

19 025,82 € a v roku 2011 vo výške 11 100 €. Celkove však nevyčerpala prostriedky z poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad. V roku 2010 bol predpokladaný termín realizácie 

a spustenia nového zberného dvora v spolupráci s hl.m. SR Bratislava, čo sa však vzhľadom na 

nepridelenie zdrojov z EÚ nerealizovalo, a tak došlo k nedočerpaniu podielu na poplatku 

poskytnutom z hl.m. SR Bratislava. Zatiaľ rástla skládka na existujúcom zbernom dvore a nebola 

priebežne likvidovaná. V roku 2011 MČ pristúpila k verejnému obstarávaniu dodávateľa služieb na 

likvidáciu skládky, súťaž bola neúspešná, a tak k termínu vykonania kontroly na jednej strane 

rástlo nedočerpanie prostriedkov poskytnutých hl.m.  SR Bratislava, na druhej strane rástla aj 

skládka. Podľa aktuálnej informácie v roku 2012 bola vysúťažená firma, ktorá už aj začala 

likvidovať skládku. Táto firma pri súťaži zobrala na vedomie, že komunálny odpad má byť 

prednostne likvidovaný v mestskej spaľovni, nakoľko to bolo uvedené v súťažných podmienkach.
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15/ Mestská časť – Vajnory

10 %-ný podiel z poplatku za odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku 34 430,43 €. MČ prezentovala nadpriemernú 

starostlivosť o kontrolovanú oblasť životného prostredia nad úroveň podielu z poplatku za 

komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Konkrétne v roku 2010 vynaložila 39 524,18 € 

a v roku 2011 34 808,47 €  . Uvedené sumy podrobne sleduje a vyhodnocuje prostredníctvom 

rozpočtu. S OLO, a.s. spolupracovala MČ pri jarnom a jesennom odvoze odpadu veľkokapacitnými 

kontajnermi, v oboch rokoch cez 4 tis. €. Okrem toho zabezpečovala MČ dodávateľsky služby od 

JV Intersad a VK Servis. 

16/ Mestská časť – Podunajské Biskupice

10 %-ný podiel z poplatku za odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku 144 386,89 €.

Za rok 2010 na nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom bolo 

v mestskej časti vyčerpaných 144 386,89 €. Z toho miestny úrad čerpal čiastku vo výške 

70 279,62 €. na jarné a jesenné čistenie, veľkokapacitné kontajnery a ďalšie aktivity v spolupráci 

so spoločnosťou OLO, a.s. Ďalšie prostriedky boli čerpané na zber, odvoz, likvidáciu komunálneho 

odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu a z údržby verejných priestranstiev  pre spoločnosti 

Demjan, sro, Park service, Resektor a Kosec.

Pri kontrole mala MČ k dispozícii už aj údaje za rok 2011. Na nakladanie s komunálnym 

odpadom a drobným stavebným odpadom bolo v mestskej časti vyčerpaných 142 809 €. Z toho 

miestny úrad čerpal čiastku vo výške 72 647 €  na jarné a jesenné čistenie, veľkokapacitné 

kontajnery a ďalšie aktivity v spolupráci so spoločnosťou OLO, a.s. Ďalšie prostriedky boli čerpané 

v podobnej skladbe ako v roku 2010.

17/ Mestská časť – Vrakuňa

10 %-ný podiel z poplatku za  odpad v zmysle čl. 91 písm. c) Dodatku č. 3 Štatútu hl. mesta 

SR Bratislavy predstavoval za rok 2010 čiastku 135 257,36 €. MČ riešila zber, odvoz a likvidáciu 

komunálneho odpadu vlastnými výkonmi aj v spolupráci s dodávateľmi služieb,  spolupracovala aj 

so spoločnosťou OLO, a.s. v objeme 29 954,42 € v roku 2010 a 39 034,83 € v roku 2011. 
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Na záver
Overovanie dodržiavania § 7 odst. 2 VZN č. 6/2004 pojednávajúcom o prednostnom 

zabezpečení materiálového zhodnotenia vytriedených zložiek komunálneho odpadu 

a zneškodnenia zmesového komunálneho odpadu v spaľovni na komunálny odpad kontrolou 

nebolo naplnené, a to napriek tomu, že zákon u toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s 

drobnými stavebnými odpadmi na území obce, ukladá povinnosť na vyžiadanie obce poskytnúť 

pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

stavebnými odpadmi. Počas kontroly sme sa nestretli s overovaním dodržiavania § 7 ods. 2 VZN č. 

6/2004 na území hl.m. SR Bratislava.

Pre informáciu uvádzame podklady od OLO, a.s. vo vzťahu k jednotlivým mestským 
častiam.

Prílohy :

1/ VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 6/2004 o nakladaní s odpadmi v počte strán 10.

2/ Zoznam oprávnených osôb, s ktorými bola uzatvorená zmluva o nakladaní s odpadmi v počte 

strán 11.

3/ Dodatok č. 3 Štatútu z 19.11.2009 v počte strán 2.
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2010 2011

SPOLU SPOLU

MČ ČUNOVO
MČ DEVÍN
MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES
MČ DÚBRAVKA
MČ JAROVCE
MČ KARLOVA VES
MČ LAMAČ
MČ PETRŽALKA
MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE
MČ RAČA
MČ RUSOVCE
MČ RUŽINOV
MČ STARÉ MESTO
MČ VAJNORY
MČ VRAKUŇA
MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA

Výnosy spoločnosti OLO, a.s. za služby poskytované pre MČ 
Bratislavy v roku 2010 a 2011

7 798,05 € 6 344,74 €
8 162,98 € 8 132,37 €
11 358,95 € 11 046,52 €
10 164,01 € 10 317,91 €
8 605,85 € 8 667,00 €
20 915,90 € 24 119,90 €
10 735,93 € 10 921,37 €
99 928,55 € 110 461,51 €
69 186,93 € 66 726,49 €
19 025,82 € 11 100,00 €
22 151,86 € 20 305,00 €
2 337,03 € 3 940,00 €
10 671,87 € 2 046,00 €
4 127,95 € 4 230,00 €
29 954,42 € 39 034,83 €
11 946,93 € 17 475,94 €

347 073,03 € 354 869,58 €



4/ Výpisy z účtu hlavného mesta zo dňa 31.5.2010, 31.8.2010, 30.11.2010 a 31.12.2010 v počte 

strán 5.

5/ Podklady z účtovnej evidencie a rozpočtu hlavného mesta v počte strán 35.

6/ Podklady ku kontrole z MČ Jarovce v počte 53 strán.

7/ Podklady ku kontrole z MČ Čuňovo v počte 9 strán .

8/ Podklady ku kontrole z MČ Rusovce v počte 4 strany.

9/ Podklady ku kontrole z MČ Devín v počte 7 strán.

10/ Podklady ku kontrole z MČ Záhorská Bystrica v počte 10 strán.

11/ Podklady ku kontrole z MČ Lamač v počte 11 strán.

12/ Podklady ku kontrole z MČ Petržalka v počte  43 strán.

13/ Podklady ku kontrole z MČ Staré Mesto v počte 65 strán.

14/ Podklady ku kontrole z MČ Rača v počte 5 strán.

15/ Podklady ku kontrole z MČ Vajnory v počte 5 strán.

16/ Podklady ku kontrole z MČ Podunajské Biskupice v počte 47 strán.

17/ Podklady ku kontrole z MČ Vrakuňa v počte 7 strán

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 13.4.2012 a je podpísaná dvomi členmi 

kontrolnej skupiny.

S obsahom správy bol kontrolovaný subjekt oboznámený dňa 16.4.2012 a voči zisteniam 

neboli podané námietky. 

V zápisnici o prerokovaní správy z vykonanej kontroly zo dňa 16.04.2012 podpísanej dvomi 

členmi kontrolného orgánu a jedným zástupcom kontrolovaného subjektu bolo poverenej riaditeľke 

magistrátu uložené:

1. Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

a predložiť ich mestskému kontrolórovi v termín do 18.05.2012.

2.  Správu  o plnení  prijatých  opatrení  na  nápravu  nedostatkov  zistených  následnou  finančnou 

kontrolou  a o odstránení  príčin  ich  vzniku  predložiť  mestskému  kontrolórovi  v termíne  do 

30.10.2012.

3. V súlade s § 8 písm. d/ a § 14 ods. 2 písm. h/ určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky 

zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť  voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu 

(napr: Zákonník práce) a uvedené oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 18.05.2012.
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II.     KONTROLA:     Magistrát     hl.     m.     SR     Bratislavy,     Primaciálne     nám.     č.     1,     Bratislava  

Na základe poverenia na výkon kontroly č. 6/2012 zo dňa 29.3.2012 v súlade s návrhom 

plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra na I. polrok 2012 schváleným uznesením MsZ hl.m. 

SR č. 406/2011 zo dňa 15.12.2011 vykonali 3 zamestnanci útvaru mestského kontrolóra 

v čase od 29.3.2012 do 13.4.2012

kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií na

Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. č. 1, Bratislava – ústredná 

evidencia sťažností.

Kontrolované bolo obdobie od 1.1.2009 do ukončenia výkonu kontroly.

Kontrola bola zameraná na plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov 
zistených následnou kontrolou vykonanou v roku 2008.

Riaditeľ kancelárie primátora prijal na odstránenie zistených nedostatkov tri opatrenia:

1/ S cieľom zabezpečiť dôsledný výkon vybavovania sťažností a petícií prijať do ústrednej 

evidencie sťažností  nového zamestnanca.

Dňom  1.januára 2009 bol na pracovisko prijatý nový zamestnanec.

Opatrenie splnené.

2/ Z dôvodu nedostatkov zistených pri vybavovaní sťažností a petícií vyvodiť voči zodpovednému 

pracovníkovi pracovnoprávne dôsledky.

Dňa 27.2.2009 bol zodpovednému  zamestnancovi doručený dokument o porušení pracovnej 

disciplíny v zmysle § 81 písm. a/ a e/ Zákonníka práce. Neskôr bol so zamestnancom ukončený 

pracovný pomer.

Opatrenie splnené.

3/ Zistené nevybavené sťažnosti a petície evidované v roku 2008 vybaviť najneskôr do termínu 

30.júna 2009 a predložiť správu o plnení opatrení mestskému kontrolórovi v termíne do 31.júla 

2009.

V roku 2008 bolo podaných 211 sťažností, z ktorých bolo nevybavených 94 sťažností 

a rozpracovaných 41. Z podaných 24 petícií bolo nevybavených 11 a rozpracovaných 6. Postupne 

boli sťažnosti a petície vybavované. Zostali 4 sťažnosti a 1 petícia, ktoré  v stanovenom termíne 
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nebolo možné vybaviť, nakoľko bola potrebná spolupráca štátnych orgánov (kataster, štátny archív 

a pod.). Tieto sťažnosti boli vybavené priebežne počas roka.

Opatrenie splnené.

Následnou kontrolou prijímania a vybavovania sťažností a petícií bolo zistené:

Hlavné mesto pri prijímaní, evidencii, šetrení a vybavovaní sťažností na zabezpečenie úloh 

vyplývajúcich zo zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach postupovalo podľa Zásad vybavovania 

sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy, schválených MsZ hl. m. SR 

Bratislavy, ktoré nadobudli účinnosť 12.5.2000 (ďalej len „Zásad“).

V súlade so „Zásadami“ je evidencia sťažností vedená ručne v registratúrnom denníku aj v 

počítačovom programe spisovej služby. Evidencia obsahuje všetky predpísané náležitosti: dátum 

kedy bola sťažnosť doručená, zaevidovaná, odosielateľa, obsah podania, proti komu sťažnosť 

smeruje, dátum kedy a komu bola odstúpená na vybavenie, dátum kedy a s akým výsledkom bola 

sťažnosť vybavená – upovedomenie sťažovateľa.

Rok 2009

Podľa Registratúrneho denníka bolo do evidencie sťažností doručených celkom 230 podaní 

– sťažností, z ktorých priamo vybavených bolo 152, 15 sťažností bolo doručených na vedomie, 61 

odstúpených na priame vybavenie iným subjektom, 1 sťažnosť prehodnotená a 1 vrátená 

sťažovateľovi. Z priamo vybavovaných 152 sťažností bolo 63 vybavených ako opodstatnených 

a 89 neopodstatnených.

V tom istom roku bolo zaevidovaných 26 petícií, z toho 3 boli priamo odstúpené na 

vybavenie Dopravnému podniku a.s., Mestskej časti Ružinov a Mestskej polícii hl. m. SR Bratislavy 

a 3 zaslané na vedomie. Ako opodstatnených bolo vyhodnotených 6 petícií a 14 petícií  bolo 

vybavených ako neopodstatnené.

V rámci uvedeného roku bolo náhodným výberom odkontrolovaných 21 sťažností a 

2 petície, z ktorých uvádzame napr.: sťažnosť č. 20 na silné znečistenie komunikácie bola zaslaná 

hl.m. na vedomie, č. 24 na rušenie nočného pokoja pri odvoze odpadu, vybavená v stanovenej 

lehote ako neopodstatnená, č. 28 na pravidlá v preprave MHD –  išlo o nevybavenú sťažnosť 

z roku 2008, ktorú následne v rámci prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov vybavil nový 

zamestnanec odstúpením DP a.s., a túto skutočnosť písomne oznámil sťažovateľovi, sťažnosť č. 

30, ktorej obsahom bolo vniknutie a obťažovanie nájomníkov domu na Kopčianskej  ul. 88 cudzími 

ľuďmi bola vybavená v stanovenej lehote a vyhodnotená ako neopodstatnená, nakoľko 

v inkriminovanom čase podľa knihy návštev do objektu neprišla návšteva a nedalo sa zistiť, či 
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rušenie nočného pokoja zapríčinili cudzie osoby alebo osoby bývajúce v dome, sťažnosť č. 37 

o odpredaj pozemku (urgencia žiadosti z roku 2007), z dôvodu uplatňovania reštitučného nároku 

nebolo možné udeliť skôr súhlas k prevodu vlastníckeho práva. Dňa 2.3.2009 t.j. 5 dní po obdržaní 

sťažnosti bol udelený súhlas k odpredajom pozemkov, čo bolo sťažovateľovi oznámené a sťažnosť 

vyhodnotená ako neopodstatnená. Ďalej napr.: sťažnosť č. 50 na nefunkčnosť verejného 

osvetlenia bola opodstatnená a porucha bola odstránená v priebehu niekoľkých dní, sťažnosť č. 60 

na predaj pozemku pod bytovým domom tretím osobám bola vybavená ako neopodstatnená, 

nakoľko pozemok po uplatnení si nároku na reštitúciu bol majetkom  rímskokatolíckej  cirkvi, ktorá 

nerokovala s vlastníkmi bytov ale pozemok odpredala tretím osobám.

Z 21 odkontrolovaných sťažností bolo 5 opodstatnených, ku ktorým boli prijaté 

a zrealizované opatrenia, 14 bolo neopodstatnených, 1 sťažnosť bola odstúpená na vybavenie 

inému subjektu a 1 zaslaná na vedomie.

Všetky sťažnosti boli vybavené v súlade s § 10 ods. 1 „Zásad“ v lehote do 30 dní odo dňa 

kedy bola sťažnosť doručená hlavnému mestu. Pri ich evidencii, šetrení a vybavení nebolo zistené 

porušenie príslušných právnych noriem.

V rámci odkontrolovaných 2 petícií nebolo občanom vyhovené a to: č. 13 proti výstavbe 

vysielača RDTF v lokalite Devínska kobyla, ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená, nakoľko 

pri posúdení investičného zámeru sa vychádzalo z funkčného využitia územia a prípustnými 

funkciami sú o. i. zariadenia technickej vybavenosti pre obsluhu územia. Petícia č. 20 vo veci 

prevzatia pozemných komunikácií – vybraných ulíc v lokalite Slanec do vlastníctva hlavného mesta 

a zaradenia do plánu zimnej údržby bola tiež neopodstatnená, pretože predmetné ulice nie sú 

zaradené do siete miestnych komunikácií.

Informácia o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2009 bola predložená na 

rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy dňa 1.7.2010.

Rok 2010

V roku 2010 bol zrušený zákon č. 152/1998 Z. z. a čl. II zákona č. 164/2008 Z. z. a do 

platnosti od 13.1.2010 nastúpil zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. V súlade s týmto zákonom 

hlavné mesto vydalo s účinnosťou od 1.7.2010 Zásady vybavovania sťažností v podmienkach 

samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy  (ďalej len „Zásady“) a zrušilo „Zásady“ z roku 2000. 

Zo 168 sťažností doručených do centrálnej evidencie bolo priamo vybavených 105 

sťažností, 29 bolo odstúpených na vybavenie iným organizáciám a 34 sťažností bolo daných na 

vedomie. Z vybavených sťažností bolo 53 opodstatnených a 52 neopodstatnených.
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Obdobne ako v roku 2009 boli zaevidované aj podania, ktoré spĺňali náležitosti petícií. 

Týchto bolo celkom 31, z toho 10 bolo doručených na vedomie a odložených, 1 odstúpená na 

vybavenie MČ Rača a 20 petícií riešilo hlavné mesto. V 3 prípadoch bolo občanom vyhovené a v 

17 prípadoch, týkajúcich sa napr.: územného rozvoja mesta, prevádzky dopravy, dopravného 

plánovania, miestnych daní a poplatkov mesto občanom nevyhovelo.

Náhodným výberom bol odkontrolovaný postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní 

a písomnom oznámení výsledku prešetrenia 21 sťažností napr.: č. 22 na reštauráciu Chagall, ktorá 

nevlastní kontajner na odpad a tento dáva do nádob pre odpad z domácností vybavená ako 

opodstatnená, opodstatnená sťažnosť č. 35 na zlý stav chodníka na Pražskej ul., č. 55  ide o 

opakovanú sťažnosť na prevádzku električkovej trate - otrasy na Štefanovičovej ul., nakoľko neboli 

zistené nové skutočnosti, bola vybavená ako neopodstatnená, č.78 na premiestnenie zastávky 

MHD na Krajinskej ul. po prešetrení na mieste vybavená ako neopodstatnená, č. 95 opakovaná 

sťažnosť na nájom za hrobové miesto vyhodnotená ako neopodstatnená, č. 99 na znečisťovanie 

ovzdušia spalinami z komína PIZZA-MIZZA, nakoľko na základe obhliadky a odborného posudku 

predmetný zdroj spĺňa podmienky zabezpečenia ochrany ovzdušia bola sťažnosť posudzovaná 

ako neopodstatnená, č.108 voči H-PROBYTU na nedostatočné čistenie a údržbu objektu na 

Rezedovej 3 neopodstatnená, č.119 opakovaná sťažnosť na postup pracovníkov požiarnej 

prevencie po opätovnom prešetrení vybavená ako neopodstatnená, sťažnosť č.133 na 

nepravidelný odvoz separovaného zberu papiera bola opodstatnená, na odstránenie nedostatku 

boli prijaté a zrealizované opatrenia, neopodstatnená sťažnosť č.139 na neoprávnené konanie pri 

zabezpečení zmluvných vzťahov zberu OLO, č.150 na prešetrenie legitímnosti mandátu Rady 

školy pri ZUŠ bola vybavená ako opodstatnená a pod.

Z 21 prekontrolovaných sťažností bolo 12 vyhodnotených ako neopodstatnených a 9 

sťažností bolo opodstatnených.

Dve odkontrolované petície, spĺňajúce náležitosti podľa zákona, boli vybavené ako 

neopodstatnené. Petícia č. 21 bola zameraná na zastavenie výstavby domov vo Vrakuni a č. 24 za 

predĺženie autobusovej linky č. 37 zo Záhorskej Bystrice do Marianky. Nakoľko hl. mesto 

nedisponuje voľnými finančnými prostriedkami na zabezpečenie MHD mimo hraníc mesta, o 

predĺžení linky môže rozhodnúť až po zabezpečení finančných prostriedkov na prepravu napr.: od 

samosprávneho kraja, obce Marianka alebo priamo od cestujúcich.

V súlade s § 3 ods. 3 “Zásad“ bola informácia o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2010 

predložená primátorom mestskému zastupiteľstvu dňa 30.6.2011.
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Rok 2011

V roku 2011 bolo do centrálnej evidencie doručených a zaevidovaných 163 sťažností. 

Z toho odstúpených na vybavenie iným orgánom bolo 29 sťažností, 7 zaslaných na vedomie, 5 

odložených v zmysle § 6 ods. 1 a 2 (sťažnosti, ktoré neobsahovali predpísané náležitosti, nebolo 

jasné, čoho sa sťažovateľ domáha a sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti) a 122 bolo priamo 

šetrených. Z nich bolo 40 opodstatnených a 82 neopodstatnených.

V tomto roku bolo zaevidovaných v ústrednej evidencii 28 petícií, z ktorých 4 boli odstúpené 

na vybavenie iným orgánom, 2 zaslané na vedomie, 2 odložené v zmysle § 6 ods. 1 a 3,  20 petícií 

bolo priamo vybavených. Z nich bolo14 opodstatnených a 6 neopodstatnených.

Obsahom náhodne vybraných a odkontrolovaných 19 sťažností bolo napr.: pri sťažnosti č. 

84 nepridelenie sociálneho bytu, ktorá bola neopodstatnená, nakoľko sťažovateľka v 

predchádzajúcich žiadostiach nepredložila požadované doklady a následne odmietla ponúknutý 

byt na Kopčianskej ul. Z uvedených dôvodov jej problém nemohol byť definitívne vyriešený a hl. 

mesto ako dočasné riešenie poskytlo ubytovanie v ubytovni  Fortuna. Sťažnosť č. 85 na zníženie 

fakturácie poplatku za neuskutočnené odvozy  komunálneho odpadu za mesiac február 2011 – 

sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti bola vybavená ako neopodstatnená, nakoľko sa neobjavili nové 

skutočnosti a pôvodná sťažnosť bola vybavená v súlade so všeobecným predpisom o správe daní 

a poplatkov. Sťažnosť č. 89 na zamestnanca magistrátu vo veci vydania stanoviska k investičnej 

činnosti bola taktiež neopodstatnená, nakoľko nebol dôvod na prehodnotenie záväzného 

stanoviska hlavného mesta k investičnej činnosti. Neopodstatnená bola aj sťažnosť č. 93 

k zrezaniu, výrubu a úprave stromov na Martinengovej ul. Tiež neopodstatnená bola sťažnosť č. 

119 na majetkoprávne vysporiadanie pozemku, na ktorom sa nachádza komunikácia v k. ú. Rača, 

išlo o opakovanú sťažnosť. V auguste 2011 bol do OPP hl. m. predložený návrh na vysporiadanie 

pozemkov súkromných osôb zastavaných stavbami vo vlastníctve hl. mesta, ktorý OPP vzala na 

vedomie. V tomto prípade v súlade so zákonom č. 66/2009 vzniká v prospech vlastníka stavby 

právo vecného bremena. Opodstatnenými sťažnosťami boli napr.: č. 55 na neoprávnené 

používanie nádoby na komunálny odpad, č. 76 na nesprávny postup magistrátu tým, že vyzýva 

sťažovateľa opakovanými upomienkami o zaplatenie nájmu za pozemok, ktorého je sťažovateľ 

vlastníkom, č. 149 na nekvalitnú opravu výtlkov na Bajkalskej ul., a pod.

Z 19 odkontrolovaných sťažností boli 2 odstúpené na vybavenie iným orgánom, 13 bolo 

vyhodnotených ako neopodstatnených, 3 ako opodstatnené a 1 opakovaná sťažnosť vyhodnotená 

ako neopodstatnená, nakoľko sťažovateľ neuvádzal nové skutočnosti. Pôvodná sťažnosť z roku 

2010 vyhodnotená ako opodstatnená bola následne predmetom komplexnej kontroly hospodárenia 
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a nakladania s finančnými prostriedkami zriaďovateľa, vykonanou ÚMK. Správa s opatreniami 

prijatými na odstránenie nedostatkov bola predložená na rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy.

Z odkontrolovaných 2. petícií obe boli vybavené v stanovenej lehote ako opodstatnené. 

Petícia č. 21 sa týkala  vybudovania bezpečných priechodov cez železničné koľaje v k. ú. Trnávka. 

Pripravuje sa realizácia stavby CSS, ktorej súčasťou bude aj realizácia nového priechodu pre 

chodcov cez železničnú trať. Predpoklad začatia realizácie stavby je v roku 2013. Obsahom petície 

č. 28 zamestnancov Marianum, m. p. o. bolo zahájenie otvoreného dialógu s primátorom o 

perspektívach organizácie –  jej rozdelení, transformácii a pod.. Dňa 3.1.2012 prijal primátor 

zástupcov petičného výboru a zástupcu OZ a uistil ich, že ak by prišlo k prípadným zmenám 

organizácie, skôr ako bude materiál predložený na rokovanie MsZ hl. m. SR Bratislavy, bude s 

nimi aj so zamestnancami organizácie rokovať. 

V súlade s § 3 ods. 3 „Zásad“  bude informácia o vybavované sťažností za rok 2011 

predložená primátorom hl. mesta mestskému zastupiteľstvu dňa 30.6.2012.

Rok 2012

Do času ukončenia výkonu kontroly bolo zaevidovaných celkom 51 sťažností, z ktorých 

bolo prekontrolovaných 6 sťažností. Obsahom sťažností bolo napr.: č. 33 na prehodnotenie ceny 

pozemkov pod bytmi v Lamači. Opakovaná sťažnosť bola vybavená ako neopodstatnená, nakoľko 

mesto v súlade so zákonom o majetku obcí schválilo cenu podľa znaleckého posudku. Ako 

neopodstatnená bola hodnotená aj sťažnosť č. 43 na zriadenie prevádzky herne na Saratovskej, 

nakoľko zákon neumožňuje obmedzenie hazardných hier na jednotlivých uliciach. Sťažnosť č. 34 

na prešetrenie skutkového stavu pri predaji pozemku, ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti a 

sťažnosť proti odloženiu sťažnosti. MsZ hl. m. SR Bratislavy uznesením č. 229/2011 dňa 7.9.2011 

schválilo prevod pozemkov pod garážami v prospech žiadateľov s tým, že kúpna zmluva bude 

kupujúcim podpísaná do 180 dní od schválenia v MsZ, v prípade, že kúpna zmluva v termíne 

nebude kupujúcim podpísaná, uznesenie stratí platnosť v časti týkajúcej sa tohto kupujúceho. 

Nakoľko sťažovateľ kúpnu zmluvu nepodpísal, nemá ako vlastník stavby upravený vzťah 

k pozemku a bol upozornený na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Sťažnosť bola vybavená ako 

neopodstatnená s tým, že sťažovateľovi bolo oznámené, že ďalšia sťažnosť v uvedenej veci bude 

odložená.

Z kontrolovaných sťažností boli 4 neopodstatnené,1 opodstatnená a 1 sťažnosť odstúpená 

na vybavenie inému orgánu.
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Obdobne ako za predchádzajúce roky boli odkontrolované 2 petície. Petícia č. 3 na 

usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov  pod bytovými domami v Ružinove, k. ú. Nivy bola 

hodnotená ako neopodstatnená, nakoľko časť dotknutých pozemkov nie je vo vlastníctve hl. 

mesta, ale inej právnickej osoby a preto mesto nemôže tieto pozemky previesť do vlastníctva 

vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Tie pozemky, ktoré nemajú založený list vlastníctva 

v prospech mesta sa riešia a po zápise do katastra mesto prikročí k odpredaju vlastníkom bytov. 

Petícia č. 4 na pomenovanie nábrežia Dunaja bola z príslušnosti odstúpená MČ Ružinov. 

Kontrolou dodržiavania postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní 

a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností a petícií neboli zistené porušenia platných 

právnych noriem.

Nakoľko  formulár Zápisnica o výsledku prešetrenia sťažnosti neobsahuje všetky náležitosti 

podľa §19 ods. 1 Zákona č. 9/2010 Z.z. napr.: dátum vyhotovenia zápisnice, meno, priezvisko a 

podpis vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním 

splnomocneného zástupcu a potvrdenie o odovzdaní a prevzatí dokladov, je potrebné náležitosti 

„Zápisnice“ zosúladiť s vyššie uvedeným § zákona a dôsledne ich dodržiavať.

Prílohy:
1/ Fotokópie zápisníc z vybavených sťažností v počte strán 3

Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 13.4.2012 a je podpísaná tromi členmi 

kontrolnej skupiny.

S obsahom správy bol kontrolovaný subjekt oboznámený dňa 17.04.2012 a voči zisteniam 

neboli podané námietky.

V zápisnici o prerokovaní správy z vykonanej kontroly zo dňa 17.04.2012 podpísanej dvomi 

členmi kontrolného orgánu a dvomi zástupcami kontrolovaného subjektu bolo riaditeľovi kancelárie 

primátora uložené:

1. Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 

a predložiť ich mestskému kontrolórovi v termíne do 1 mesiaca od prerokovania správy

2. Správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených následnou kontrolou 

a o odstránení príčin ich vzniku predložiť mestskému kontrolórovi v termíne do 30.05.2012.

3. V súlade s § 8 písm. d/ a § 14 ods. 2, písm. h/ zákona č. 502/2001 Z. z. v znení neskorších 

predpisov určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou kontrolou a uplatniť 

voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu (napr.: Zákonník práce) a uvedené oznámiť 

kontrolnému orgánu v termíne do 1 mesiaca od prerokovania správy.
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