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Informácia 

                    o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2009 
 
 
 
 
 
1.Sťažností ( za rok 2009) 
 
 Do ústrednej evidencie sťažnosti bolo za rok 2009 doručených 230 podaní od občanov 
a organizácii. Do centrálnej evidencie sťažností bolo zapísaných a vybavených 152 sťažností, 
15 sťažností bolo daných  na vedomie a 61 sťažností bolo odstúpených na priame vybavenie 
iným organizáciám, 1 sťažnosť bola prehodnotená na žiadosť a 1 sťažnosť bola vrátená 
sťažovateľovi . 
 
Oddelenie Počet sťažností Opodstatnené Neopodstatnené Nevybavené 
Prevádzky dopravy             28 9 19 - 
Cestného 
hospodárstva 

30 21 9 - 

Životného 
prostredia  

21 11 10 - 

Správy 
nehnuteľností 
majetku  

14 3 11 - 

Technického 
zabezpečenia 
budov  

10 6 4 - 

Ústrednej 
evidencie sťažností               

7 2 5 - 

Mestskej polície        6 - 6 - 
Miestnych daní 
a poplatkov  

5 - 5 - 

Územného rozvoja 
mesta                   

4 - 4 - 

Výstavby 2 - 2 - 
Nájmu 
nehnuteľností  

11 7 4 - 

Školstva 3 - 3 - 
Požiarnej 
prevencie    

1 1 - - 

Marianum  
pohrebníctvo   

2 - 2 - 

Mestskej zelene          1 - 1 - 
Mestských lesov                   1 1 - - 
Mestský ústav  
ochrany pam.  

1 - 1 - 

Sociálnych vecí 1 - 1  
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Ľudských zdrojov 1 - 1  
Finančné 1 1 -  
Vnútornej správy 2 1 1  
Spolu 152 62 91 - 

odstúpené 61    

na vedomie 15    

prehodnotené 1    

vrátená 1    

Celkom          230    

 
 
 
Rozbor sťažností   
 
 
 Oddelenie prevádzky dopravy vybavilo 28 sťažností, z toho 9 opodstatnených a 19 
neopodstatnených. 

Opodstatnená /122/ - sťažnosť bola na vytvorenie parkovacích miest na Hraničnej ul.. 
Opatrenia: oddelenie prevádzky dopravy s Krajským dopravným inšpektorátom dalo súhlasné 
stanovisko k vytvoreniu parkovacích miest. 
/ 104/ -  sťažnosť bola voči konaniu a zámeru investora firmy SEVEN HILLS s.r.o.. 
Opatrenia: firma bola vyzvaná na predloženie povolenia prevádzkovania parkoviska. 
/58/ - sťažnosť bola voči stavebníkovi vykonávajúceho demolačné práce na Búdkovej ul.. 
Opatrenia: medzi magistrátom a sťažovateľom došlo k uzavretiu vzájomnej dohody.  
/100/ - sťažnosť sa týkala úpravy plochy na Jégého ul.. 
Opatrenia: správca cestnej zelene upravil predmetnú plochu v rámci bežnej údržby. 
/39/ - opakovaná sťažnosť na zlé osadenie dopravnej značky. 
Opatrenia: v roku 2009 zabezpečí Mestská časť Bratislavy – Devínska Nová Ves po etapách 
parkovacie státia v cestnej zeleni. 
/15/ - sťažnosť sa týkala zataraseného chodníka pre chodcov na Miczkiewiczovej ul.. 
Opatrenia: boli osadené dopravné zábrany v počte 25 ks. 
/147/ - sťažnosť sa týkala vybudovania prístrešku na autobusovej zastávke na Drobného ul.  
Opatrenia: osadenie 1 ks prístrešku . 
/178/ - sťažnosť sa týkala parkovania aut na chodníku na Drieňovej ulici. 
Opatrenia: obmedzený pohyb chodcov ako aj výhľad pri výjazde na Drieňovu ul. bol riešený 
mestskou políciou. 
/203/- sťažnosť vo veci ostrovčeka na Rusovskej ceste. 
Opatrenia: umiestnenie dopravnej značky C 6a“Prikázaný smer“ a C 29“Zmena smeru jazdy.“ 

Neopodstatnené sťažnosti sa týkali uzavretia križovatky  - LIDL /12/, zlého osadenia 
dopravnej značky na Opletalovej ul./11/,neudržiavania komunikácie na Páričkovej ul./3/, 
terénnych úprav na Jégého ul. /71/,zmeny dopravy na hlavnej ceste – MČ- Záhorská Bystrica 
/70/,na postup Špeciálneho stav. úradu a GIB-u Bratislava /47/,parkovacích miest na Istrijskej 
ul. /110/,cestného značenia na Panónskej ceste a odbočenia z Ivanskej cesty na Vrakunsku 
cestu /91,90/,dopravy na Lovinského ul. /86/, preloženia trolejbusovej zastávky na Mierovej 
ul. /74/, vonkajšieho posedenia kaviarne ARESO na Obchodnej ul. /131/, prašnosti na Mýtnej 
ul. /136/, autopretekov v Petržalke /140/,nevyužívania pozemkov pred bytovým domom 
Glória na Záhradníckej ul. /141,230/, neposkytnutie informácie zamestnancami FRONT 
OFFICU/169/,vykladania tovaru na čelo domu na Obchodnej ul./200/, odstránenia 
dopravných stĺpikov na Roľníckej ul. v Bratislave /201/. 
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 Oddelenie cestného hospodárstva vybavilo 30 sťažností, z toho 21 opodstatnených 
a 9 neopodstatnených. 
 Opodstatnené /54,50,34,137,153,155,157,211/ sťažností sa týkali znečistenia 
komunikácie, zníženého osvetlenia na Sliačskej ul., nefunkčného osvetlenia na Tobruckej ul. 
a Zeleninárskej ul., Koprivnickej ul., Odeskej ul., Stupavskej ul., Malý Trh ul., Pionierskej ul. 
Opatrenia: očistenie komunikácie zo stavby, odstránenie porúch na verejnom osvetlení. 
/88/ - sťažnosť na umiestnenie reklamného pútača na Stromovej ul.. 
Opatrenia: odstránenie reklamného pútača. 
/97/ - sťažnosť sa týkala správania sa obsluhy pri schodiskovej plošine pre imobilných ľudí 
v podchode na Patrónke. 
Opatrenia: bol urobený osobný pohovor so zamestnancami a vydaný kľúč sťažovateľke 
k odomykaniu plošiny. 
/40,27/ - sťažnosti sa týkali výtlkov na Račianskej ul. a Staromestskej ul.. 
Opatrenia: zaradenie na vyspravenie komunikácie do plánu opráv na rok 2009. 
/32/ - sťažnosť na dopravné značenie križovatky na Hodžovom námestí. 
Opatrenia: dopravné značenie bolo dopracované v zmysle požiadavky sťažovateľa. 
/193, 194/ - sťažnosti sa týkali nevyznačenia priechodov pre chodcov na Sliačskej ul. a na 
Palisádoch. 
Opatrenia: vyznačenie priechodu pre chodcov v uvedených lokalitách. 
/175, 205/ - sťažností sa týkali opravy cestnej komunikácie na Špitálskej ul. a Klobučníckej 
ul. 
Opatrenia: boli vykonané opravy cestných komunikácií 
/197/ - nevyhovujúci  stav nástupišťa  trolejbusov č. 207,209 a autobusu č. 66 na Trenčianskej 
ul. 
Opatrenia: úprava chodníka bola zaradená do plánu investícií na nasledujúce obdobie. 
/164/ - sťažnosť sa týkala nastavenia signálnych slučiek na križovatkách Stromová ul., 
Harmincová ul.. 
Opatrenia: slučky boli nastavené na väčšiu citlivosť a mali by zachytávať aj skútre a bicykle. 
/217/ - riešenie cestnej svetelnej signalizácie na križovatke Tomášikova – Seberíniho 
Opatrenia: došlo k úprave prevádzky svetelnej signalizácie z pôvodnej od 5,30 hod. do 24,00 
hod. na dobu prevádzky od 5,30 hod. do 22,00 hod., vrátane soboty a nedele. 
/210/ - riešenie problému voľného pohybu psov na Námestí Martina Benku v Bratislave. 
Opatrenia: osadenie 4 ks informačných tabúl s nápisom „Voľný pohyb psov zakázaný“. 
 Neopodstatnené sťažnosti sa týkali stavu pohyblivých schodov na Trnavskom mýte 
/120/, opravy povrchu vozoviek na Račianskej ul. /82/, úpravy vozovky v zimnom období /7/, 
výrubu stromov na Jarošovej ul. /68/, náhrada škody majiteľke auta na Jantárovej ul./31/, 
opravy povrchu chodníka na Roľníckej ul. /144/, jamy so stojacou vodou na Kukučínovej ul. 
a Kutuzovovej ul. /145/, neporiadku pri násype na Predstaničnom námestí a zastávkach pod 
násypom /154/, nefunkčného osvetlenia na Schengenskej ul. /188/. 
 
 Oddelenie životného prostredia vybavilo 21 sťažností, z toho 11 opodstatnených 
a 10 neopodstatnených. 
 Opodstatnené sťažnosti /10,77,76,111,105,173,177,191,202,225 / sa týkali odvozu, 
likvidácie a nakladania s odpadom na Čaklovskej ul., Krajnej ul., Belehradskej ul., Záhrebskej 
ul., Letnej ul., Sklenárskej ul., Kaukazskej ul., Slovnaftskej ul., ul. Dostojevského rade 
Opatrenia: odvoz odpadu bol  zabezpečený, skládky boli zlikvidované. 
/228/ - sťažnosť sa týkala znečisťovania ovzdušia a životného prostredia z rodinného domu na 
Magurskej ul. 
Opatrenia: vlastník nehnuteľností je povinný doriešiť nežiaducu  situáciu, ktorá je v rozpore 
s platnými právnymi predpismi. 
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 Neopodstatnené sťažnosti sa týkali riešenia nočného pokoja v súvislosti s odvozom 
odpadu /24/,znečisťovania kontajnerového stojiska a odvozu odpadu/6,123/, problému 
s parkovaním a kontajnerového stojiska na Banšelovej ul., Čaklovská ul. a Herlianska ul. /51, 
160/,vratenie kontajnerov na určené miesto na Bučinovej ul./94/, zrušenie nadstavca 
plynových spalín /80/, neúčinnosti postreku proti komárom /138/, výroby predmetov 
z plastickej hmoty /181/, spaľovania odpadov v byte na Hrdličkovej ul. /162/. 
 
 Oddelenie správy nájmov nehnuteľností vybavilo 14 sťažností, z toho 3 
opodstatnenú a 11 neopodstatnených. 
 Opodstatnená sťažnosť /106/ sa týkala predaja, prenájmu parkovacieho miesta na 
Záhradníckej ul.. 
Opatrenia: pozemok nie je možné odpredať, bola spracovaná nájomná zmluva. 
/151, 170/ - sťažnosť na bezdomovcov na parcele č. 9648 k.ú. Nivy Bratislava 
Opatrenia: vykonávanie častých kontrol mestskou políciou, výzva na stavebný úrad príslušnej 
mestskej časti na  vykonanie príslušných opatrení. 
 Neopodstatnené sťažnosti sa týkali odpredaja pozemkov /37,69,60,83,127,23, 
161,176/, výmeny pozemkov /126/,vlastníckych vzťahov obyvateľov domu na Palackého ul. 
/36/, riešenia hraníc pozemkov /57/. 
 
 Oddelenie technického zabezpečenia budov vybavilo 10 sťažností, z toho 6 
opodstatnených a 4 neopodstatnené. 
 Opodstatnené sťažnosti /38, 143/ sa týkali zatekania nebytových priestorov na 
Jasovskej ul. 
Opatrenia:  v obidvoch prípadoch lokálne opravená terasa s novým oplechovaním. 
/112/ - sťažnosť na technické poruchy ÚK, opadávanie omietok  a plesni v byte na Uránovej 
ul.. 
Opatrenia: v rámci zmluvného vzťahu bola spoločnosti Horest s.r.o. zaslaná  písomná výzva 
na odstránenie nedostatkov.  
/156/ - sťažnosť sa týkala prevodu pozemku pod bytovým domom na Plickovej ul. 
Opatrenia: priebežné usporadúvanie pozemku pod bytovými domami. 
/174/ - sťažnosť sa týkala kontroly technického zabezpečenia bytu na Sedlárskej ul. 
Opatrenia: zabezpečenie revízie technických zariadení v byte. 
/218/ - sťažnosť na vyúčtovanie  nákladov spojených s užívaním bytu na Baltskej ul.. 
Opatrenia: z dôvodu nefunkčnosti softvérového vybavenia bolo zaslané sťažovateľke ručne 
spracované vyúčtovanie nákladov. 
 Neopodstatnené sťažnosti sa týkali vniknutia a obťažovania nájomníkov domu na 
Kopčianskej ul. /30/,nefungujúcich výťahov /17/, výmeny elektrospotrebiča /16/, odkúpenia 
spoluvlastníckych podielov k pozemkom /93/. 
Sťažnosť /187/ bola prehodnotená na žiadosť. 
 

Ústredná evidencia sťažnosti priamo šetrila 7 sťažností, z toho 2 opodstatnené a 5 
neopodstatnených. 

Opodstatnená sťažnosť /96/ bola na nedostatočné osvetlenie garáži na ul. Priekopy 
v Bratislave. 
Opatrenia: vybudované dve nové osvetľovacie telesá. 
/195/ - sťažnosť na znečistenie zastávok MHD v centre Bratislavy a na Kramároch. 
Opatrenia: vyčistenie zastávok. 

Neopodstatnené sťažností sa týkali činnosti firmy Aster s.r.o./103/, kontajnerového 
stojiska na Bučinovej ul. /118/, sťažnosť na odtiahnutie motorového vozidla /33/, konania 
oddelenia požiarnej ochrany /219/, poškodenie plynovej prípojky na Širokej ul. /199/. 
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 Oddelenie miestnych daní a poplatkov vybavilo 5 neopodstatnených sťažností, ktoré 
sa týkali nedodržania stránkových hodín /13/, vyrúbenia dane z nehnuteľnosti /99,223/ 
spracovania priznania dane z nehnuteľností /19/, proti platobnému výmeru č. 3/09/000439-
336/81/655482 týkajúceho sa miestnej dane za užívanie verejného priestranstva /142/. 
 

Mestská polícia vybavila 6 neopodstatnených sťažností, týkajúce sa odtiahnutia 
motorových vozidiel /8,79,84, 139,167,184/. 

 
Oddelenie územného rozvoja mesta vybavilo 4 neopodstatnené sťažností vo veci 

nadmernej hlučnosti na Panónskej ceste /119/, vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
rodinných domov IN HOUSE, Hradská ul. /107/, zmeny a aktualizácie územného plánu 
/226,183/. 

 
Oddelenie výstavby vybavilo 2 neopodstatnené sťažnosti vo veci sprevádzkovania 

verejného osvetlenia na Klincovej ul. /45,59/. 
 
Oddelenie nájmov nehnuteľností riešilo 11 sťažností,  z toho 7 opodstatnených a 4 

neopodstatnené. 
Opodstatnené sťažnosti boli doručené obyvateľmi domu na Kopčianskej ul. na hlučné 

správanie nájomníčky domu /42, 180,209/ a obyvateľmi Hradskej ul. / 130/. 
Opatrenia: písomná výzva nájomníčke k okamžitej náprave s možnosťou výpovede zmluvy 
a vysťahovania. 
/190/ - sťažnosť na nájomcu Karloveského športového klubu, ktorý prevádzkuje ihrisko na 
Karloveskej ul. 
Opatrenia: písomné upozornenie nájomcu ihriska na okamžité zjednanie nápravy. 
/192/ - sťažnosť na neoprávnené využívanie prenajatej odstavnej plochy v areáli Čierny les. 
Opatrenia: zjednanie nápravy a vyvodenie dôsledkov voči spoločnosti Arcese Slovensko 
s.r.o.. 
/213/ - sťažnosť na konanie riaditeľky súkromného gymnázia Cogitatio. 
Opatrenia: predmet nájmu bol zúžený o spornú časť chodby, na základe čoho bola predmetná 
chodba používaná ako spoločný priestor. 
 Neopodstatnené sťažnosti boli na nevybavenie nájomnej zmluvy /1/, vysporiadanie 
pohľadávky v rámci bezodplatného prevodu majetku Priemstav š.p. na hlavné mesto /224/, 
exekučné konanie voči S. Repašskému /132/, sťažnosť na nájomníčku bytu na Rezedovej ul. 
/220/. 
 Oddelenie školstva, kultúry a športu vybavilo 3 neopodstatnené sťažností vo veci 
používania a parkovania služobného auta /109/, predĺženia pracovného pomeru 
zamestnankyne CVČ- Klokan /128/, použitia zábavnej pyrotechniky v reštaurácii Koliesko na 
Račianskom mýte /165/. 
 
 Oddelenie protipožiarnej prevencie vybavilo 1 opodstatnenú sťažnosť /89/, ktorá sa 
týkala porušovania požiarnych predpisov. 
Opatrenia:  odstránenie pneumatík ako horľavého materiálu z kočíkarne. 
 
 Marianum –pohrebníctvo mesta Bratislavy vybavilo 2 neopodstatnené sťažností vo 
veci prenájmu hrobového miesta  /56, 214/. 
 
 Oddelenie mestskej zelene riešilo 1 neopodstatnenú sťažnosť na firmu, ktorá upratuje 
trávnik a komunikáciu od odpadkov na Kopčianskej ul. /72/. 
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 Mestské lesy v Bratislave vybavili 1 opodstatnenú sťažnosť /2/ týkajúcu sa 
neposkytnutia služieb občanom v bufete na Partizánskej lúke. 
Opatrenia: bola uzatvorená zmluva s novým nájomcom bufetu. 
 
 Mestský ústav ochrany pamiatok vybavil 1 neopodstatnenú sťažnosť, ktorá sa týkala 
rekonštrukcie Modrého kostolíka a gymnázia na Grösslingovej ul. /78/. 
 
            Oddelenie sociálnych vecí vybavilo 1 anonymnú  neopodstatnenú sťažnosť, ktorá 
bola na riaditeľku Domova seniorov Pri kríži č. 26 v Bratislave /204/. 
 
            Oddelenie ľudských zdrojov vybavilo 1 neopodstatnenú sťažnosť vo veci 
porušovania platných zákonných predpisov pracovníkmi  oddelenia /158/. 

          
          Oddelenie finančné vybavilo 1 opodstatnenú sťažnosť /189/ vo veci poukázania 
preplatku vo vyúčtovacej faktúre za rok 2008. 
Opatrenia: poukázanie preplatku sťažovateľke  v sume 26,34 Eur. 
 
            Oddelenie vnútornej správy vybavilo 2 sťažností z toho 1 opodstatnenú /206/ 
týkajúcu sa neprofesionálneho správania sa zamestnankyne podateľne magistrátu. 
Opatrenia: so zamestnankyňou bol vykonaný pohovor, kde bola poučená o povinnosti 
korektného správania. 
 Neopodstatnená sťažnosť sa týkala poškodenia plynovej prípojky do bytu na Širokej 
ul. v Bratislave /163/. 
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2. Petície (za rok 2009) 
 
 Za rok 2009 ústredná evidencia sťažností zaevidovala 26  podaní  petícií, z toho 3 
petície boli odstúpené na priame vybavenie Dopravnému podniku Bratislavy a.s., Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov a Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy. Všetky podania 
spĺňali podmienky petícií. 
 
 
 
Prehľad 
 
Oddelenia Počet petícií Opodstatnené Neopodstatnené Nevybavené 
Územného 
rozvoja mesta 

7 1 6 - 

Nájmu 
nehnuteľností 

2 2 - - 

Školstvo 2 - 2 - 
Prevádzky  
dopravy 

7 3 4 - 

Výstavby 1 - 1 - 
Mestské lesy 1 - 1 - 
Spolu           20 6 14 - 

Odstúpené              3 
Na vedomie              3 
Celkom            26 
 
 
 
Petície, ktoré boli odstúpené na priame vybavenie : 
 
Petícia č. 5 
Petícia za zachovanie vozovne autobusov v Krasňanoch. 
Primátor hlavného mesta SR  Bratislavy dal petíciu prešetriť vedeniu Dopravného podniku 
Bratislavy a.s. v záujme bezproblémového chodu prevádzky.  
 
 
Petícia č. 6 
Petícia vlastníkov garáži a užívateľov garáži na ul. Priekopy v Bratislave. 
Petícia bola odstúpená na priame vybavenie Mestskej časti Bratislava– Ružinov a Mestskej 
polícii hlavného mesta SR Bratislavy 
 
  
Petícia č. 21                                                                      
Petícia obyvateľov domu Ševčenkova č. 25, 27, 29 proti umiestneniu kontajnerového stojiska. 
Petícia bola odstúpená na priame vybavenie Mestskej časti Bratislava- Petržalka. 
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Petície, ktorými Hlavné mesto SR  Bratislavy vyhovelo občanom a následne konalo v zmysle 
petície:  
 
 
Petícia č. 2 
Petícia nájomcov bytov na Rezedovej ul. proti nájomníkovi z bytu č. 17. 
Petíciu podpísalo 9 obyvateľov domu. 
Nájomníkovi bolo nariadené okamžité vyčistenie bytu a zároveň mu bola zaslaná výzva na 
vypratanie a odovzdanie bytu. 
 
Petícia č.3  
Petícia proti výstavbe bytového domu na Tranovského ul.. 
Petíciu podpísalo 1712 občanov – žiadosť občanov o predloženie petície poslancom 
mestského zastupiteľstva na oboznámenie sa s jej obsahom a rozsahom podpory. 
Petícia bola na základe uvedenej žiadosti predložená poslancom mestského zastupiteľstva   
dňa 24.9.2009. 
 
Petícia č. 4 
Petícia vlastníkov bytov a nebytových priestorov na Betliarskej ul. v Petržalke. 
V petícií občanom nebolo vyhovené v zastavení stavby. Hlavné mesto SR Bratislava určilo 
podmienky pre zachovanie parkovacích miest v danom objekte. 
 
Petícia č. 7 
Petícia občanov bytového domu H.Meličkovej č. 11 proti kaviarni POHODA, z dôvodu hluku 
a fajčeniu návštevníkov kaviarne. 
Petíciu podpísalo 19 obyvateľov domu. 
Prevádzkovateľ bol upozornený na zníženie hluku, v prípade že sa tak nestane, Magistrát hl. 
mesta SR Bratislavy predloží návrh na ukončenie nájmu. 
 
Petícia č. 8 
Petícia za zachovanie CVČ ESKO na Chlumeckého ul. č. 12. 
Petíciu podpísalo 750 občanov. 
Hlavné mesto ako zriaďovateľ CVČ ESKO nebude rušiť.  
 
Petícia č. 9 
Petícia proti novému dopravnému značeniu na Bratislavskej ul. počas výstavby nových 
domov. 
Petíciu podpísalo 30 občanov. 
Dopravné značenie realizovala spoločnosť MONO, ktorá na upozornenie hlavného mesta  
uvedené značenie odstránila. 
 
Petícia č. 18 
Petícia za zriadenie autobusovej mini linky MHD obsluhujúcej ulice Pod lesom, Na Sitine 
Petíciu podpísalo 117občanov. 
Autobusová mini linka bola zriadená. 
 
Petícia č. 23 
Petícia občanov Petržalky za doriešenie priechodu pre chodcov na Jiráskovej ulici. 
Petíciu podpísalo 100 občanov. 
Značenie bolo doplnené o nasvietený portál s dopravnou značkou IP 6. 
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Petícia č. 26 
Petícia občanov za odstránenie závory na verejnej komunikácií na Zadunajskej ceste. 
Petíciu podpísalo 240 občanov. 
Dopravné zariadenie bolo odstránené. 
 
Petície, ktorými hlavné mesto nevyhovelo občanom a nekonalo v zmysle petície na základe 
stanovísk odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
Petícia č. 1 
Petícia proti výstavbe hotelov na Železnej studničke. 
Petíciu podpísalo 1073 obyvateľov na petičných hárkoch a 1084 podporovateľov 
elektronickou formou. 
Hlavné mesto SR Bratislava vydalo súhlasné stanovisko v súlade so schváleným územným 
plánom hl. mesta. 
 
Petícia č. 10 
Petícia vo veci vybudovania prístupového schodiska k zastávke MHD – Panónska cesta. 
Petíciu podpísalo 85 obyvateľov. 
V rozpočte hl. mesta na roky 2009-2011, nie je takýto projekt zaradený. 
 
Petícia č. 11 
Petícia za zachovanie zelene na Záhradníckej  ul.. 
Petíciu podpísalo  1160 obyvateľov. 
Predaj pozemku bol v súlade s územným plánom. 
                                                          
Petícia č. 12 
Petícia o pridelenie priestorov  budovy CVČ ESKO na Chlumeckého ul. č. 12 na zriadenie 
cirkevnej materskej školy. 
Petíciu podpísalo 982 obyvateľov. 
Hlavné mesto pripraví alternatívne návrhy na umiestnenie materských škôl v mestskej časti 
k októbru 2009. 
 
Petícia č. 13 
Petícia proti výstavbe a umiestneniu základňovej stanice RDTF v lokalite Devínska Kobyla. 
Petíciu podpísalo 452 občanov 903 občanov sa pripojilo elektronickou formou. 
Uvažovaný zámer je v súlade s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy z roku 2007. 
 
Petícia č. 14 
Petícia vlastníkov bytov domu Pri kríži 20, 841 02 Bratislava  proti novej výstavbe bytových 
domov. 
Petíciu podpísalo 59 občanov. 
Hlavné mesto vydalo súhlasné stanovisko v súlade so schváleným územným plánom hl. 
mesta. 
 
Petícia č. 15 
Petícia obyvateľov lokality „Slanec“ so žiadosťou o zaradenie obsluhy tohto územia do 
systému verejnej hromadnej dopravy a premietnutia potrebných dopravných výkonov do 
ročných projektov organizácie MHD v Bratislave. 
Petíciu podpísalo 144 obyvateľov. 
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V uvedenej lokalite nie sú vytvorené podmienky pre zavedenie liniek MHD ( určenie polôh 
zastávok, vytvorenie nástupných plôch a plôch pre zastavenie vozidla). 
 
 
Petícia č. 19 
Petícia na zachovanie možnosti prejazdu lesnou komunikáciou na súkromné pozemky. 
Petíciu podpísalo 26 občanov. 
Nesúhlas Mestských lesov v Bratislave k prejazdu cez Potočnú ulicu. Odporúčaný prístup cez 
Zvončekovú ulicu a Račiansky urbár. 
 
Petícia č. 20 
Petícia obyvateľov lokality „Slanec“ o prevzatie pozemných komunikácií do vlastníctva 
Hlavného mesta SR Bratislavy a zaradenie do plánu zimnej údržby s účinnosťou od sezóny 
2009/2010 v katastrálnom území Vinohrady. 
Petíciu podpísalo 101 obyvateľov. 
Predmetné ulice uvedenej lokality nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií, preto ich 
hlavné mesto nemôže prevziať do svojho vlastníctva ani zaradiť do zimnej údržby. 
 
Petícia č. 22 
Petícia občianskej iniciatívy proti Projektu Kutlíkova v Bratislave – Petržalke. 
Petíciu podpísalo 136  občanov. 
Hlavné mesto SR Bratislavy  vydalo záväzné stanovisko k investičnej činnosti. 
 
Petícia č. 25 
Petícia občanov za predĺženie linky a zriadenie zastávky MHD na Závodnej ulici. 
Petíciu podpísalo 240 občanov. 
Vzhľadom na množstvo iných zastávok MHD dosiahnuteľných v uvedenej lokalite, nie je 
dôvod na účelové zlepšovanie prístupu do MHD finančne nákladnými zmenami trás liniek.  


