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Informácia 

                    o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2011 
 
 
 
 
 
1. Sťažnosti ( za rok 2011) 
 
 Hlavné mesto SR Bratislava prijalo v roku 2011 celkom 163 sťažností. Z celkového 
počtu sťažností bolo priamo vybavených 124 sťažností, ktoré boli prešetrené a vybavené 
v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a v súlade so 
Zásadami vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy, 
27 sťažností bolo postúpených na vybavenie iným organizáciám a 12 sťažností bolo 
odložených. Zo 124 sťažností bolo posúdených 41 ako opodstatnené. Opodstatnené sťažnosti 
sa týkali odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti dopravy, 
cestného hospodárstva, životného prostredia, správy nehnuteľností majetku, nájmov 
nehnuteľností, mestskej zelene, výstavby, sociálnych vecí a financií. 
 
Oddelenie Počet sťažností Opodstatnené Neopodstatnené Nevybavené 
prevádzky 
dopravy                    

13 9 4 - 

cestného 
hospodárstva 

12 8 4 - 

životného 
prostredia  

10 6 4 - 

správy 
nehnuteľností 
majetku  

            19 2 17 - 

technického 
zabezpečenia 
budov  

1 -   1 - 

útvar 
vybavovania 
sťažností                     

23 1 22 - 

marketingu 
a vzťahov s 
verejnosťou                   

1 - 1 - 

miestnych daní 
a poplatkov  

3 - 3 - 

územného 
rozvoja mesta           

13 - 13 - 

nájmov 
nehnuteľností  

14 7 7 - 

školstva 3  3 - 
vnútornej správy 1 - 1 - 
mestskej zelene          5 4 1 - 
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výstavby 1 1 - - 
sociálnych vecí 2 1 1 - 
finančné 3 2 1  
Spolu 124 41 83 - 

postúpené 27   - 
odložené 12    
Celkom 

          163    

 
 
 
Rozbor sťažností   
 
 
 Oddelenie prevádzky dopravy prešetrilo 13 sťažností, z toho 9 opodstatnených a 4 
neopodstatnené. 
 

Opodstatnená sťažnosť /9/ - priechod pre chodcov  na Východnom nádraží v Rači. 
Opatrenia: umiestnenie dopravného značenia a dopravných zariadení pre zlepšenie 
výhľadových pomerov v križovatke. 
/30/ - sťažnosť bola vo veci úpravy dopravného značenia na ul. Studená- Bočná. 
Opatrenia: monitorovanie a zabezpečovanie dopravnej situácie KDI KR PZ v Bratislave. 
/ 44/ -  sťažnosť bola na parkovanie automobilov na zastávke električiek Vazovova ul.. 
Opatrenia: osadenie dopravných zábran. 
/56/ - sťažnosť sa týkala porušovania predpisov osobnými automobilmi a zmeny dopravy 
a zmluvy o prenájme  parkov. priestorov na Medenej ul. 
Opatrenia: odstránenie dopravných značiek. 
/77/ - sťažnosť sa týkala prevedenia vodorovného dopravného značenia v oblasti ulíc 
Mierová- Nové Záhrady 
Opatrenia: rokovania hlavného mesta spolu s KDI KR PZ v Bratislave o vypracovaní 
najoptimálnejšieho variantu riešenia dotknutej lokality 
/90/ - sťažnosť sa týkala zmeny organizácie dopravy sprístupnením Šagátovej ul. pre 
parkovanie osobných automobilov 
Opatrenia: vybudovanie parkovacích miest až po rekonštrukcii autobusovej stanice 
investorom. 
/91/ - sťažnosť sa týkala parkovania automobilov na Župnom námestí. 
Opatrenia: odstránenie uvedenej dopravnej situácie MsP. 
/95/ - osadenie dopravného zrkadla na Gelnickej ul. v Rači. 
Opatrenia: osadenie dopravného zrkadla v mesiaci august 2011. 
/140/ - sťažnosť sa týkala prevádzky dvojkolesového dopravného prostriedku SEGWAY 
v pešej zóne hlavného  mesta. 
Opatrenia: Hlavné mesto zváži vzhľadom na bezpečnosť chodcov v budúcej sezóne 
prevádzku uvedeného dopravného prostriedku. 

Neopodstatnené sťažnosti sa týkali vyhradenia parkovacích miest na Banskobystrickej 
ul./37/, zrušenia zastávky MHD na linke autobusov č. 32. a č. 135 /57,109/ a umiestnenia 
novej dopravnej značky (B27b) na Pionierskej ul. /129/. 
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Oddelenie cestného hospodárstva prešetrilo 12 sťažností, z toho 8 opodstatnených 
a 4 neopodstatnené. 
 Opodstatnené /6,131/ sťažnosti sa týkali nefunkčného osvetlenia na Žiškovej ul. a na 
ul. Dlhé diely I. 
Opatrenia: odstránenie porúch na verejnom osvetlení. 
/21,104,117,149/ - sťažnosti sa týkali nekvalitnej opravy výtlkov na cestných komunikáciách  
na Bajkalskej ul., Eisnerovej ul., Remeselníckej ul., Rádiovej ul.. 
Opatrenia: boli vykonané opravy komunikácii. 
/100/ - sťažnosť sa týkala neočistenia kanalizačného vpustu na Bratislavskej ul.. 
Opatrenia: vyčistenie kanalizačného vpustu. 
/113/ - sťažnosť sa týkala poškodenia poklopov na Prístavnom moste. 
Opatrenia: závady boli odstránené v mesiaci august 2011. 
           Neopodstatnené sťažnosti sa týkali náhrady škody spôsobené výtlkmi na 
komunikáciách a schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam (OD Saratov) 
/20,141,165,139/. 
 
 Oddelenie životného prostredia vybavilo 10 sťažností, z toho 6 opodstatnených a 4 
neopodstatnené. 
 Opodstatnená sťažnosť /13/ sa týkala znečisťovania životného prostredia na Klenovej 
ul.. 
Opatrenia: odpad bol odstránený na vlastné náklady znečisťovateľom. 
/17,45,55,132,166/ sa týkali odvozu, likvidácie a nakladania s odpadom na Mickiewiczovej 
ul., Štyndlovej ul., Čsl. parašutistov, Narcisovej ul., MČ Bratislava – Dúbravka. 
Opatrenia: odvoz odpadu bol  zabezpečený, skládky boli zlikvidované. 

Neopodstatnené sťažnosti sa týkali znečisťovania kontajnerového stojiska a odvozu 
odpadu/ 65,92,102,126/. 
             

Oddelenie správy nehnuteľností prešetrilo  19 sťažností,  z toho 2 opodstatnené a 17 
neopodstatnených. 

Opodstatnené sťažnosti boli na prevod spoluvlastníckeho podielu k pozemku na 
Mudrochovej ulici a na Hubeného  ulici /34,143/. 
Opatrenia: vyhotovenie geometrického plánu na určenie vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam. 
            Neopodstatnené sťažnosti sa týkali usporiadania vlastníctva pozemkov v k.ú. 
Rača, k.ú. Dúbravka, k.ú. DNV, k.ú. Staré Mesto, k.ú. Ružinov, k.ú. Čunovo, k.ú. Petržalka,  
/135,119,163,106,144,124,52,63,74,80,40,97/, vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam formou 
vydržania /22/, výstavby kontajnerového stojiska na Haburskej ul. /107/, opravy a údržby 
prístupovej rampy v k.ú. Petržalka /108/, vrátenia nehnuteľností obecnej radnici v Prievoze 
/71/, prevodu pozemkov pod garážami v k.ú. Petržalka /153/. 
  

Oddelenie technického zabezpečenia budov prešetrilo 1 neopodstatnenú sťažnosť 
/160/  vo veci údržby objektu na Dudvážskej ul..  
 

Útvar vybavovania sťažností prešetril  23 sťažností, z toho 1 opodstatnenú a 22 
neopodstatnených.  

Opodstatnená sťažnosť /10/ sa týkala sprístupnenia písomnosti –fotokópii sťažnosti 
a zápisnice zo šetrenia sťažnosti v zmysle zákona č. 152/1998 o sťažnostiach. 
Opatrenia: požadované písomností boli sprístupnené. 

Neopodstatnené sťažnosti sa týkali  nájmu hrobového miesta /16,25,39,43,116/, 
parkovania motorových vozidiel na Holíčskej ul./73/, neoprávneného odtiahnutia motorových 



 
 

4 

vozidiel /60,120/,postupu zamestnancov magistrátu /62/, prístupu vedenia voči zamestnancom 
a obyvateľom zariadenia v ubytovni Fortuna, v DJŽ Hanulova 7, DS Archa na Rozvodnej ul., 
vedenie ZUŠ Topoľčianska, vedenia ZUŠ Daliborovo námestie 2 /164,147,133,94,31, 
111,29,10/, obnovenia tržnice v Starom Meste /128/, uloženia stavebného odpadu do 
spoločných priestorov na Súťažnej ul. /134/, riešenia prenosných toaliet na území hlavného 
mesta /136/, výkonu a pracovného postupu revízorov v MHD /53,72/. 
 

Oddelenie marketingu a vzťahov z verejnosťou prešetrilo 1 neopodstatnenú 
sťažnosť/152/ vo veci 10% zľavy za predplatné cestovné lístky pri platbe BMK. 

 
Oddelenie miestnych daní a poplatkov prešetrilo 3 neopodstatnené sťažnosti, ktoré 

sa týkali uplatnenia VZN č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, konkrétne spôsob platenia poplatku podľa § 7 /85,41/, vyrúbenie dane za 
verejné priestranstvo /103/. 
           
 

Oddelenie územného rozvoja mesta prešetrilo 13 neopodstatnených sťažností vo 
veci vydania záväzného stanoviska k investičnej činnosti /7,15,68,86,89,99,115,118,137,146, 
148, 155,159/. 

 
Oddelenie nájmov nehnuteľností prešetrilo 14 sťažností, z toho 7 opodstatnených 

a 7 neopodstatnených. 
           Opodstatnené sťažnosti /24,33,38,81,82,98,142/ sa týkali obmedzovania pokojného 
bývania a rušenia nočného kľudu nájomníkmi na Kopčianskej ul., Rezedovej ul., Bodrockej 
ul. a ul. J. Stanislava. 
Opatrenia: výzvy nájomníkov k okamžitej náprave, v prípade neuposlúchnutia vypratanie z 
nájomného bytu. 
           Neopodstatnené sťažnosti sa týkali porušovania domového poriadku nájomníkmi bytov 
na Kopčianskej ul. a Rezedovej ul. /167,157,138/, prenájmu objektu Prešporskej kúrie /42/, 
žiadosti o pridelenie bytu /84/, neoprávneného vstupu a rekonštrukčných prác na pozemku 
parc. č. 2922 v k.ú. Dúbravka /154/, usporiadania pozemku parc.č. 9886/105 v k.ú. Nivy 
/162/. 

 
  

Oddelenie školstva, kultúry a športu prešetrilo 3 neopodstatnené sťažnosti vo veci 
volieb do Rady školy na ZUŠ na Daliborovom námestí /23/, sťažnosť na vedenie ZUŠ E. 
Suchoňa, Batkova 2, Bratislava /61/ a na výšku dotácie na prevádzku a mzdy cirkevných škôl 
a školských zariadení /127/. 
 
  
 
 Oddelenie vnútornej správy prešetrilo 1 neopodstatnenú sťažnosť /14/ vo veci 
schválenia názvov ulíc v Mestskej časti Bratislava – Rusovce. 
 
 Oddelenie mestskej zelene prešetrilo 5 sťažností z toho 4 opodstatnené a 1 
neopodstatnenú.  
           Opodstatnené sťažnosti / 49,59,96,70/ sa týkali údržby zelene a úpravy pozemku po 
vykonaných prácach stavebníkom. 
Opatrenia: údržba zelene aj úpravy pozemku boli vykonané. 
           Neopodstatnená sťažnosť/93/ sa týkala výrubu a úpravy stromov na Martinengovej ul.  
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         Oddelenie koordinácie dopravných systémov a výstavby prešetrilo 1 opodstatnenú 
sťažnosť /78/ vo veci úpravy chodníka na Galvaniho ul. 
Opatrenia: realizácia úpravy chodníka je zahrnutá v rámci  projektu Hlavného mesta SR 
Bratislavy „CSS Ivanská – Vrakunská- Trnavská, Mestská časť Bratislava- Ružinov“. 
 
 

Oddelenie sociálnych vecí prešetrilo 2 sťažnosti, z toho 1 opodstatnenú a 1 
neopodstatnenú.  

Opodstatnená sťažnosť /75/ sa týkala protestu obyvateľov zariadenia pre seniorov 
Domova seniorov Lamač proti zmenám vyplývajúcich zo VZN č. 3/2011 o úhradách za 
poskytovanie soc. služieb. 
Opatrenia: príprava dodatku  VZN. 

Neopodstatnená sťažnosť/47/ sa týkala problémového správania obyvateľky Domu 
tretieho veku na Poloreckého č. 2, Bratislava. 

           
Oddelenie finančné prešetrilo 3 sťažností, z toho 2 opodstatnené a 1 neopodstatnenú 

sťažnosť.  
Opodstatnená sťažnosť /76/ bola vo veci vrátenia preplatku za prenájom pozemku a 

vrátenie preplatku za užívanie bytu za rok 2010 /123/. 
Opatrenia: vrátenie preplatkov sťažovateľom. 

Neopodstatnená sťažnosť /158/ sa týkala vyplácania dodávateľských faktúr hlavným 
mestom za upratovacie práce. 
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2. Petície (za rok 2011) 
 
 Za rok 2011 útvar vybavovania sťažností a petícii zaevidoval 28  podaní  petícií, 
z toho 4 petície boli dané na vedomie/ odložené/ a 4 petície boli postúpené na priame 
vybavenie Mestskej časti Bratislava – Rača, Mestskej časti Bratislava – Dúbravka, Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s.. Všetky podania spĺňali 
náležitosti  petícií. Petície boli prešetrené a vybavené podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom 
práve v znení neskorších predpisov. 
 
 
Prehľad 
 
Oddelenie Počet petícií Hlavné mesto 

SR Bratislava 
vyhovelo 
občanom 

Hlavné mesto 
 SR Bratislava 
nevyhovelo 
občanom 

Nevybavené 

územného 
rozvoja mesta 

4 1 3 - 

koordinácie 
dopravných 
systémov a 
výstavby 

1 1 - - 

sociálnych vecí 3 3 - - 
prevádzky  
dopravy 

7 6 1 - 

marketingu 
a vzťahov 
s verejnosťou 

1 - 1 - 

kultúry  
a športu 

1 1 
- 
 

- 

útvar 
vybavovania 
petícií 

2 2 - - 

finančné  1 1 - - 
Spolu           20 15 5 - 
Postúpené            4 
Odložené            4 
Spolu           28 
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Petície, ktorými Hlavné mesto SR  Bratislava vyhovelo občanom a následne konalo 
v zmysle petícií:  
 
 
Petícia č. 4 
Petícia za  zachovanie autobusovej linky č. 82 Bárdošova ulica – Kramáre. 
Petíciu podpísalo 41 občanov. 
Rozdelenie prevádzky na linke na špičkové a sedlové obdobie, tak aby boli pokryté obdobia 
nástupu občanov do práce a ich odchodu z práce. 
 
Petícia č.5  
Petícia obyvateľov Mestskej časti Bratislava – Rača, časť Krasňany, lokalita Slanec proti 
parkovaniu nákladných áut a kamiónov na Peknej ceste v Bratislave. 
Petíciu podpísalo 240 občanov. 
Monitorovanie dopravnej situácie mestskou políciou a pravidelné kontroly v predmetnom 
úseku. 
 
Petícia č. 8 
Petícia obyvateľov Domu tretieho veku, Poloreckého 2, Bratislava na zmeny vyplývajúce zo 
VZN č. 3/2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych dávok. 
Petíciu podpísalo 185 obyvateľov. 
Hlavné mesto pripravilo návrh všeobecne záväzného nariadenia, kde povinnosť odoberať 
aspoň jedno teplé jedlo denne majú len fyzické osoby, ktoré nemajú vybavenú obytnú 
miestnosť kuchyňou alebo kuchynským kútom. Nariadenie nadobudlo účinnosť 1.augusta 
2011. 
 
Petícia č. 9 
Petícia občanov Sološnickej ulice a Šaštínskej ulice vo veci obnovenia verejnej dopravy 
v kopcovitom teréne v Karlovej Vsi. 
Petíciu podpísalo 105 občanov. 
Autobusová linka č. 35 bola obnovená dňa 7.6.2011. 
 
Petícia č. 10 
Petícia obyvateľov zariadenia pre seniorov Domova jesene života, Hanulova 7/a, Bratislava. 
Petíciu podpísalo 52 obyvateľov. 
Hlavné mesto pripravilo návrh všeobecne záväzného nariadenia, kde povinnosť odoberať 
aspoň jedno teplé jedlo denne majú len fyzické osoby, ktoré nemajú vybavenú obytnú 
miestnosť kuchyňou alebo kuchynským kútom. Nariadenie nadobudlo účinnosť 1.augusta 
2011. 
 
Petícia č. 11 
Petícia obyvateľov zariadenia pre seniorov Domova pri kríži, Pri kríži 26, Bratislava. 
Petíciu podpísalo 100 obyvateľov. 
Hlavné mesto pripravilo návrh všeobecne záväzného nariadenia, kde povinnosť odoberať 
aspoň jedno teplé jedlo denne majú len fyzické osoby, ktoré nemajú vybavenú obytnú 
miestnosť kuchyňou alebo kuchynským kútom. Nariadenie nadobudlo účinnosť 1.augusta 
2011. 
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Petícia č. 14 
Petícia obyvateľov Devína  proti zrušeniu autobusovej linky č. 29. 
Petíciu podpísalo 343 obyvateľov. 
Autobusová linka č. 29 nebola zrušená. 
 
Petícia č. 17 
Petícia občanov Mestskej časti Bratislava – Karlová Ves vo veci zachovania autobusových 
liniek č. 133,139,35. 
Petíciu podpísalo 1337 obyvateľov 
Zachovanie autobusových liniek č. 133,139 a 35. 
 
 
Petícia č. 18 
Petícia občanov za zachovanie MHD č. 89 
Petíciu podpísalo 350 občanov. 
Náhradou za zrušenú linku je zachádzanie vybraných spojov z autobusovej linky č. 80 
k cintorínu. 
 
Petícia č. 19 
Petícia za obnovenie pôvodného dopravného značenia na ulici Hany Meličkovej. 
Petíciu podpísalo 165 obyvateľov. 
Hlavné mesto v spolupráci s PZ - KDI, Mestskou časťou Bratislava- Karlová Ves, MsP ako aj 
OLO, a.s. uvedenú situáciu rieši. 
 
Petícia č. 21 
Petícia za vybudovanie bezpečných priechodov pre chodcov cez železničné koľaje v k. ú. 
Trnávka. 
Petíciu podpísalo 5680 občanov. 
Predpoklad začatia realizácie stavby je v roku 2013 (v prípade schválenia finančných 
prostriedkov v rozpočte hlavného mesta). 
 
Petícia č. 22 
Petícia proti výstavbe na Kráľovej hore. 
Petíciu podpísalo 18 760 občanov. 
Petícia bola prerokovaná na Mestskom zastupiteľstve v mesiaci november 2011. 
 
Petícia č. 24  
Petícia za vyčlenenie min. 5%  výdavkov z časti Doprava a komunikácie na rozvoj 
cyklodopravy. 
Petíciu podpísalo 3100 občanov. 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy schválilo na svojom zasadnutí 
15.12.2011 vybavenie predmetnej petície. 
 
Petícia č. 27 
Petícia za oprávnené užívanie priestorov celej budovy ZUŠ Exnárova č. 6 v Bratislave. 
Petíciu podpísalo 401 občanov. 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy schválilo prenájom nebytových priestorov 
v objekte ZUŠ Exnárova č. 6 , Bratislava. 
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Petícia č. 28 
Petícia zamestnancov mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy. 
Petíciu podpísalo 107 zamestnancov. 
V prípade, že dôjde k nevyhnutným zmenám v organizácii, primátor bude viesť otvorený 
dialóg so zástupcami petičného výboru, odborového zväzu a so zamestnancami organizácie 
predtým, ako bude materiál predložený na rokovanie MsZ. 
 
 
 
Petície, ktorými hlavné mesto nevyhovelo občanom a nekonalo v zmysle petície na 
základe stanovísk odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
 
Petícia č. 7 
Petícia na protest konania zrazu a pochodu homosexuálov v Bratislave. 
Petíciu podpísalo 550 občanov. 
Organizátori „Dúhového pochodu“ splnili všetky zákonom stanovené podmienky pre 
organizovanie podujatia. Podujatie nebolo zrušené. 
 
Petícia č. 13 
Petícia obyvateľov proti plánovanej výstavbe bytových domov Bern a Basel. 
Petíciu podpísalo 587 občanov. 
Hlavné mesto vydalo súhlasné stanovisko k investičnej činnosti. 
 
 
Petícia č. 16 
Petícia požadujúca zmenu územného plánu v lokalite Líščie údolie a zákaz výstavby 
ubytovne/ penziónu s krčmou v mestskej časti Bratislava – Karlová Ves. 
Petíciu podpísalo 146 občanov. 
Hlavné mesto v predmetnej veci záväzné stanovisko nevydalo. V rámci zmeny územného 
plánu bolo možné podať podnety, postrehy..., ktoré by bolo možné využiť pri jeho spracovaní. 
 
Petícia č. 23 
Petícia za zabezpečenie verejnej komunikácie pre chodcov a pouličného osvetlenia na ulici 
Nová Rožňavská. 
Petíciu podpísalo 33 obyvateľov. 
Hlavné mesto SR Bratislava až po zaradení ulice do siete komunikácií a prevzatí do 
hnuteľného majetku zaháji prípravu investičnej akcie. 
 
Petícia č. 26 
Petícia občanov vyjadrujúcich nesúhlas so stavbou bytoviek v lokalite Tehelný hon – 
RUSOVSKÝ SAD. 
Petíciu podpísalo 125 občanov. 
Hlavné mesto vydalo súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti. Stavba nenarúša 
charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia. 
 
 
























































































