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Informácia
o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2015
1. Sťažnosti (za rok 2015)
Hlavné mesto SR Bratislava prijalo v roku 2015 celkom 68 sťažností. Z celkového
počtu sťažností bolo priamo vybavených 56 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, 6 sťažností bolo postúpených na vybavenie iným organizáciám a 6
sťažností bolo odložených. Z 56 sťažností bolo posúdených 15 ako opodstatnené.
Opodstatnené sťažnosti sa týkali odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
v oblasti sekcie správy nehnuteľností (referát evidencie, inventarizácie a správy, oddelenie
majetkových vzťahov, oddelenie nájmov majetku, oddelenie geodetických činností, oddelenie
nájomného bývania), sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností
(oddelenie správy komunikácií, oddelenie životného prostredia a mestskej zelene), sekcie
územného plánovania (oddelenie usmerňovania investičných činností), sekcie dopravy
(oddelenie dopravy, oddelenie dopravného inžinierstva), sekcie financií (oddelenie miestnych
daní a poplatkov), sekcie sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu (oddelenie sociálnych
vecí) a kancelárie primátora (útvar vybavovania sťažností a petícií).

Prehľad

Oddelenie

Počet sťažností

Opodstatnené

Neopodstatnené

Nevybavené

SEKCIA SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ
referát evidencie,
inventarizácie a
správy

3

1

2

0

majetkových
vzťahov

8

0

8

0

nájmov majetku

7

2

5

0

geodetických
činností

1

0

1

0

nájomného
bývania

4

3

1

0

8

0

KANCELÁRIA PRIMÁTORA
útvar
vybavovania
sťažností a petícií

8

0

SEKCIA SPRÁVY KOMUNIKÁCIÍ, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A STAVEBNÝCH ČINNOSTÍ
správy
komunikácií

6

6

0

0

životného
prostredia
a mestskej zelene

3

0

3

0

SEKCIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA
usmerňovania
investičnej
činnosti

6

0

6

0

SEKCIA DOPRAVY

dopravy

3

1

2

0

dopravného
inžinierstva

3

1

2

0

2

0

SEKCIA FINANCIÍ
miestnych daní
a poplatkov

3

1

SEKCIA SOCIÁLNYCH VECÍ, KULTÚRY, ŠKOLSTVA A ŠPORTU

sociálnych vecí

1

0

1

0

Spolu

56

15

41

0

Postúpené

6

0

0

0

Odložené

6

0

0

0

Celkom

68

15

41

0

Rozbor sťažností
SEKCIA SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ
Referát evidencie, inventarizácie a správy prešetrilo 3 sťažnosti, z toho 1
opodstatnenú a 2 neopodstatnené.
Opodstatnená sťažnosť /38/ - sťažnosť na postup zamestnancov magistrátu vo veci
nezaslania odpovede na žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu.
Opatrenia: Problematika uvedenej žiadosti je v priebehu riešenia. Posledná
komunikácia so sťažovateľkou bola dňa 11. 05. 2016.
Neopodstatnené sťažnosti sa týkali prevodu vlastníctva pozemkov pod bytovým
domom na Mudrochovej ulici /61/ a postupu Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
/68/.
Oddelenie majetkových vzťahov prešetrilo 8 neopodstatnených sťažností, ktoré sa
týkali nečinnosti zamestnancov oddelenia správy nehnuteľností magistrátu vo veci žiadosti
o prenájom, resp. odkúpenie časti pozemku /17/, nečinnosti zamestnancov oddelenia správy
nehnuteľností magistrátu vo veci podania písomnej ponuky na odpredaj bytu v súvislosti
s riešením náhradného bytu /18/, nečinnosti zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislava vo veci zámeny pozemkov /24/, odstránenia nesprávneho úradného postupu vo veci
žiadosti o kúpu pozemku /28/, dlhoročného riešenia reštitučne uplatneného majetku, časti jeho
odpredaja súkromnej osobe /41/, usporiadania majetkoprávneho vzťahu teplovodného
potrubia na pozemkoch vo vlastníctve dedičov /43/, majiteľa domu, ktorý zrušil plynové
kúrenie a nezabezpečil náhradný zdroj tepla /62/ a porušenia právnych predpisov, stavebného
zákona a správneho poriadku /63/.
Oddelenie nájmov majetku prešetrilo 7 sťažnosti, z toho 2 opodstatnené a 5
neopodstatnených.
Opodstatnená sťažnosť /12/ - sťažnosť na nevybavenie žiadosti na odkúpenie
pozemku.
Opatrenia: Odoslanie odpovede na žiadosť dňa 20. 03. 2015.
Opodstatnená sťažnosť /30/ - sťažnosť na neriešenie výpovede zmluvy ukončenia
nájmu garážového státia.
Opatrenia: Zaslanie odpovede nájomníčke listom dňa 03. 06. 2015.
Neopodstatnené sťažnosti sa týkali stavu príjazdovej cesty – vnútroblok Doležalova
ul. 1 - 13 /7/, porušovania právnych predpisov – prenajímanie nehnuteľnosti /9/,
nezákonného priebehu júnového MsZ v súvislosti s kúpnou zmluvou /36/, nečinnosti
oddelenia správy nehnuteľností majetku magistrátu vo veci vybavovania žiadosti
o umiestnenie kontajnerového stojiska /53/ a nečinnosti vo veci žiadosti uzavretia
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre jednotlivé inžinierske siete
/ 54/.
Oddelenie geodetických činností prešetrilo 1 neopodstatnenú sťažnosť vo veci
nekvality chodníkov na Matúšovej ulici /45/.
Oddelenie nájomného bývania prešetrilo 4 sťažnosti, z toho 3 opodstatnené a 1
neopodstatnenú.
Opodstatnená sťažnosť /22/ - sťažnosť vo veci pridelenia bytu zamestnancami
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a nevhodného správania nájomcu.
Opatrenia: Zaslanie výzvy na okamžité zjednanie nápravy dňa 23. 04. 2015.
Opodstatnená sťažnosť /26/ - sťažnosť vo veci nevhodného správania nájomcu bytu
na Rezedovej ulici.
Opatrenia: Zaslanie výzvy na okamžité zjednanie nápravy dňa 23. 04. 2015.

Opodstatnená sťažnosť /40/ - sťažnosť na nevhodné správanie nájomcov bytu
na Čapajevovej ulici.
Opatrenia: Zaslanie výzvy na okamžité zjednanie nápravy dňa 10. 08. 2015.
Neopodstatnená sťažnosť sa týkala správania nájomcu bytu na Pribišovej ulici /4/.
Kancelária primátora - útvar vybavovania sťažností a petícií prešetrilo 8
neopodstatnených sťažností, ktoré sa týkali konania vedúceho zamestnanca Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislava /2/, konania vedúceho finančného oddelenia Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy /16/, nesprávnosti a nekompetentnosti konania zamestnancov
oddelenia životného prostredia a mestskej zelene magistrátu /19/, porušovania všeobecne
záväzných nariadení v mestskej časti Devínska Nová Ves /29/, odstránenia nesprávneho
úradného postupu vo veci žiadosti o kúpu pozemku /34/, nesprávnosti a nekompetentnosti
konania zamestnancov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy /42/, porušovania zákona
výkonnými orgánmi Hlavného mesta SR Bratislavy /59/ a nečinnosti Hlavného mesta SR
Bratislava vo veci žiadosti uzavretia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
pre jednotlivé inžinierske siete /60/.
SEKCIA
SPRÁVY
A STAVEBNÝCH ČINNOSTÍ

KOMUNIKÁCIÍ,

ŽIVOTNÉHO

PROSTREDIA

Oddelenie správy komunikácií prešetrilo 6 sťažností, z toho všetkých 6 bolo
vyhodnotených ako opodstatnené.
Opodstatnená sťažnosť /8/ - sťažnosť sa týkala opravy pletiva na Staromestskej ulici.
Opatrenia: Oprava pletiva bola vykonaná v priebehu mesiaca apríl 2015.
Opodstatnená sťažnosť /14/ - sťažnosť sa týkala vybudovania priechodu pre chodcov
a opravy chodníka.
Opatrenia: Oprava časti chodníka bola realizovaná v novembri 2015. Vybudovanie
priechodu pre chodcov je zaradené do investičného plánu na rok 2018.
Opodstatnená sťažnosť /27/ - sťažnosť sa týkala odvozu štrku a asfaltovej suti
po oprave výtlkov na Hlavnej ulici.
Opatrenia: Odvoz vybúraného materiálu dňa 12. 05. 2015.
Opodstatnená sťažnosť /57/ - sťažnosť sa týkala opravy poškodených cestných
zvodidiel na odbočujúcej vetve z D1 na D2 smer Brno.
Opatrenia: Oprava poškodených cestných zvodidiel bola zrealizovaná dňa 18. 04.
2016.
Opodstatnená sťažnosť /65/ - sťažnosť sa týkala nadmernej hlučnosti na Námestí 6.
apríla, ktorá je spôsobená nerovným povrchom komunikácie.
Opatrenia: Oprava komunikácie Námestie 6. apríla je zaradená do plánu opráv
na 2. polrok v roku 2016.
Opodstatnená sťažnosť /66/ - sťažnosť sa týkala opravy zvodidiel na Orenburskej
ulici.
Opatrenia: Osadenie predmetných poškodených cestných zvodidiel bolo zrealizované
dňa 25. 02. 2016.
Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene prešetrilo 3 neopodstatnené
sťažnosti týkajúce sa prešetrenia prevádzkovania útulku na Rebarborovej ul. č. 17
v Bratislave /11/, nesprávnosť a nekompetentnosť konania zamestnancov oddelenia životného
prostredia a mestskej zelene magistrátu /13/ a sťažnosť vo veci posunu troch parkovacích
miest bytového domu na Trenčianskej ulici /67/.
SEKCIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA
Oddelenie usmerňovania investičných činností prešetrilo 6 neopodstatnených
sťažností, ktoré sa týkali vybavovania žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k investičnej

činnosti /37/, konania v súvislosti so žiadosťou o vyjadrenie z hľadiska územného plánu
pre účely stavebného a územného konania /46/, nečinnosti oddelenia územného rozvoja
vo veci vybavenia žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii /49/, nesúhlasného
záväzného stanoviska hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti /52/, vydania
záväzného stanoviska k stavbe na Topoľčianskej ulici /55/ a vydania záväzného stanoviska
za účelom predĺženia platnosti stavebného a užívacieho povolenia /56/.
SEKCIA DOPRAVY
Oddelenie dopravy prešetrilo 3 sťažnosti, z toho 1 opodstatnenú a 2 neopodstatnené.
Opodstatnená sťažnosť /20/ - sa týkala novo osadeného zákazu zastavenia.
Opatrenia: Odstránenie dopravných značiek bolo zrealizované dňa 15. 04. 2015.
Neopodstatnené sťažnosti sa týkali nesprávneho umiestnenia 2 ks suchých toaliet
za letnou terasou na Kubačovej ulici /23/ a práce členov Operatívnej komisie
pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu /58/.
Oddelenie dopravného inžinierstva prešetrilo 3 sťažnosti, z toho 1 opodstatnenú a 2
neopodstatnené.
Opodstatnená sťažnosť /64/ - sa týkala neúmerného zvýšenia ceny cestovných lístkov
v súvislosti so zavedením IDS BK.
Opatrenia: Riešenie uvedenej problematiky s dopravcami v roku 2016.
Neopodstatnené sťažnosti sa týkali porušovania všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves /25/ a cestovania v bratislavskej MHD
/50/.
SEKCIA FINANCIÍ
Oddelenie miestnych daní a poplatkov prešetrilo 3 sťažnosti, z toho 1 opodstatnenú
a 2 neopodstatnené.
Opodstatnená sťažnosť /31/ - sa týkala správania prvostupňového orgánu vo veci
vyrubovania miestnej dane po podaní odvolania.
Opatrenia: Ospravedlnenie za vzniknutú situáciu dňa 14. 08. 2015.
Neopodstatnené sťažnosti sa týkali nečinnosti Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy /39/ a nezákonného konania Hlavného mesta SR Bratislava v súvislosti
s konaním o výkone daňovej kontroly /44/.
SEKCIA SOCIÁLNYCH VECÍ, KULTÚRY, ŠKOLSTVA A ŠPORTU
Oddelenie sociálnych vecí prešetrilo 1 neopodstatnenú sťažnosť, ktorá sa týkala
postupu Hlavného mesta SR Bratislava v súvislosti s porušovaním zákona o sociálnych
službách v Domove seniorov Lamač /35/.

2. Petície (za rok 2015)
Za rok 2015 útvar vybavovania sťažností a petícii zaevidoval 21 podaní petícií, z toho
2 petície boli dané na vedomie /odložené/.Všetky podania spĺňali náležitosti petícií. Petície
boli prešetrené a vybavené podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov. Petície sa týkali odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy
v oblasti sekcie územného plánovania (oddelenie usmerňovania investičnej činnosti,
oddelenie územnoplánovacích dokumentov), sekcie dopravy (oddelenie dopravy, oddelenie
dopravného inžinierstva), sekcie správy nehnuteľností (oddelenie nájmov majetku, oddelenie
majetkových vzťahov), sekcie správy komunikácií, životného prostredia a stavebných činností
(oddelenie stavebných činností, oddelenie životného prostredia a mestskej zelene)
a kancelárie primátora – útvaru vybavovania sťažností a petícií.
Prehľad

Oddelenie

Počet petícií

Hlavné mesto
SR Bratislava
vyhovelo
občanom

Hlavné mesto
SR Bratislava
nevyhovelo
občanom

Nevybavené

SEKCIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA
usmerňovania
investičnej činnosti

7

1

6

0

obstarávania
územnoplánovacích
dokumentov

1

0

1

0

SEKCIA DOPRAVY

dopravy

1

0

1

0

dopravného
inžinierstva

4

4

0

0

SEKCIA SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ

nájmov majetku

2

2

0

0

majetkových
vzťahov

1

0

1

0

SEKCIA SPRÁVY KOMUNIKÁCIÍ, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
A STAVEBNÝCH ČINNOSTÍ
stavebných činností

1

1

0

0

životného
prostredia
a mestskej zelene

1

0

1

0

KANCELÁRIA PRIMÁTORA
útvar vybavovania
sťažností a petícií

1

0

1

0

Spolu

19

8

11

0

Postúpené

0

0

0

0

Odložené

2

0

0

0

Celkom

21

8

11

0

Petície, ktorými Hlavné mesto SR Bratislava vyhovelo občanom a následne konalo
v zmysle petícií:
Petícia č. 1
Petícia za opravu chodníka od zastávky MHD Závodná (smer Pod. Biskupice) po nový
priechod pre chodcov a riešenie križovatky Slovnaftská - Závodná.
Petíciu podpísalo 207 občanov.
Stavebné úpravy predmetnej križovatky boli zaradené do Plánu investičných akcií mesta
na rok 2018. Schvaľovanie investičných akcií je v kompetencii Mestského zastupiteľstva.
V súvislosti s opravou chodníka na Slovnaftskej ulici, oddelenie správy komunikácií
magistrátu opravu chodníka zaradilo do plánu rekonštrukcií na rok 2016.
Petícia č. 2
Petícia občanov za zachovanie parkov pri Justičnom paláci.
Petíciu podpísalo 3 635 občanov.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 30. 04. 2015
predloženú petíciu zobralo na vedomie a požiadalo hlavnú architektku hlavného mesta SR
Bratislavy, aby zorganizovala verejnú diskusiu o plánovaných podzemných garážach pri
Justičnom paláci, za účasti zástupcov Krajského súdu a občanov. V súčasnosti ešte prebiehajú
v súvislosti s touto problematikou rokovania.
Petícia č. 5
Petícia za riešenie dopravnej situácie na Hanulovej ulici.
Petíciu podpísalo 37 občanov.
Oddelenie dopravného inžinierstva magistrátu v spolupráci s Krajským dopravným
inšpektorátom (ďalej len „KDI“), Krajského riaditeľstva policajného zboru (ďalej len
„KRPZ“) pripravili projekty úpravy dopravného značenia a cestnej dopravnej signalizácie
v svetelne riadených križovatkách M. Sch. Trnavského – Alexyho – Pod záhradami
a Saratovská – Drobného Repašského tak, aby bolo vozidlám umožnené sa v týchto
križovatkách otáčať. Toto riešenie plne zodpovedá návrhu signatárov petície. Použitie
dopravných značiek a dopravných zariadení na uvedených križovatkách bolo Hlavným

mestom SR Bratislava ako príslušným cestným správnym orgánom so súhlasom KDI KRPZ
určené rozhodnutiami č. MAGS OKDS 37487/2015 zo dňa 17. 02. 2015 pod bodom č. 159
a č. MAGS OKDS 38068/2015-36681 zo dňa 24. 02. 2015 pod bodom č. 218. Realizácia
riešenia dopravnej situácie na Hanulovej ulici sa uskutočnila v priebehu roka 2015.
Petícia č. 6
Petícia za vybudovanie desiatich verejných parkovacích miest na Kadnárovej ulici.
Petíciu podpísalo 109 občanov.
Dňa 16. 07. 2015 bola uzatvorená Zmluva o nájme pozemkov č. 08-83-0367-15-00 medzi
zmluvnými stranami: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako prenajímateľom
a Konstrukt Invest, s. r. o. ako nájomcom, ktorej predmetom bol nájom časti pozemkov
registra "C" KN parc. č. 17348/11 - ostatné plochy vo výmere 10m² a parc. č. 22877/13 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 89m². Účelom nájmu je na predmete nájmu zriadenie
zariadenia staveniska na časti pozemku parc. č. 17348/11 vo výmere 10m² a vybudovanie 10
parkovacích miest na časti pozemku parc. č. 22877/13 vo výmere 89m² pre stavbu "Nadstavba
bytového domu Kadnárova 12, 14, 16 v Bratislave" k. ú. Rača.
Petícia č. 7
Petícia proti zámeru prenájmu pozemkov vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy
za účelom vybudovania parkovacích státí.
Petíciu podpísalo 1 077 občanov.
V súčasnosti je predmetný návrh v posudzovaní.
Petícia č. 13
Petícia za zachovanie linky Mestskej hromadnej dopravy v Bratislave č. 801.
Petíciu podpísalo 844 občanov.
Nakoľko Hlavné mesto SR Bratislava rešpektuje existenciu prirodzených väzieb medzi týmito
mestami, za definitívne riešenie považuje zachovanie tejto linky. Z dôvodu transparentnosti
a prehľadnosti financovania výkonov tejto medzinárodnej linky, ktoré nemôžu byť súčasťou
kompenzácie ekonomicky oprávnených nákladov liniek MHD medzi hlavným mestom
a zmluvným dopravcom, je nevyhnutné rozdeliť linku na dva úseky - na úsek vnútromestský
a úsek medzinárodný. Vnútromestská časť linky bude riešená dodatkom k Ročnému projektu
organizácie MHD na rok 2016 a nasledujúce roky. Linka 801 bola naďalej v prevádzke
v súčasnom rozsahu až do skončenia platnosti licencie a po tomto termíne bola skrátená
po zastávku MHD „ŽST Rusovce“. Termín začatia prevádzky bol 01. 10. 2015.
Petícia č. 18
Petícia za zachovanie Status Quo v bezplatnej preprave ŤZP občanov v MHD v Hlavnom
meste SR Bratislave.
Petíciu podpísalo 2 993 občanov.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2015
predloženú petíciu zobralo na vedomie a požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy
na najbližšie Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy pripraviť materiál, kde
bude vyčíslený dopad bezplatnej prepravy pre bratislavských ŤZP, nositeľov zlatej Jánskeho
plakety a držiteľov preukazu protifašistického a protikomunistického odboja a najbližších
príbuzných, a aby rokoval so všetkými partnermi (a BID) a urobil všetky potrebné kroky
vo veci zľavy pre bezpríspevkových darcov krvi – minimálne držiteľov zlatej plakety
Jánskeho s trvalým pobytom v Bratislave.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy Uznesením č. 408/2016 zo dňa 31. 03.
2016 schválilo
1.
zvýšenie dodatočnej zľavy na 100 % pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S, držiteľov
Diamantovej plakety prof. MUDr. Jánskeho, držiteľov preukazov účastníkov
protikomunistického odboja a politických väzňov a ich príbuzných v prvom rade

2.

(manžel, manželka, brat, sestra, deti), narodených pred 17. 11. 1989, s trvalým
pobytom v Bratislave.
vrátenie zaplatenej ceny predplatného cestovného lístka cestujúcimi zo skupiny
uvedených v časti A bode 1 tohto uznesenia, pri kúpe predplatného lístka
v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji pre zóny 100+101
s dodatočnou zľavou 90%.

Petícia č. 19
Petícia na vybudovanie na už existujúce elektrické stĺpy pouličného osvetlenie na Hrachovej
ulici od súpisných čísel 94 – 40 v Bratislave.
Petíciu podpísalo 160 občanov.
Vypracovaný návrh na novú investíciu bol zaradený do Plánu investícií mesta na rok 2017.
Schvaľovanie investičných akcií je v kompetencii Mestského zastupiteľstva hlavného mesta
SR Bratislavy.

Petície, ktorými hlavné mesto nevyhovelo občanom a nekonalo v zmysle petície
na základe stanovísk odborných útvarov Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy:
Petícia č. 3
Petícia občanov proti výstavbe plánovaného oplotenia vo vozovni (depe) na Hroboňovej ulici.
Petíciu podpísalo 20 občanov.
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto vydala ako príslušný stavebný úrad v spojenom
územnom a stavebnom konaní dňa 02. 07. 2014 rozhodnutie o umiestnení a povolení zmeny
dokončenej stavby: „Modernizácia údržbovej základne DPB, a. s. – Vozovňa, Hroboňova“,
v ktorom je predmetná protihluková stena popísaná. V rámci schvaľovacieho procesu zámeru
modernizácie vozovne na Hroboňovej ulici v Bratislave, ktorého súčasťou je aj výstavba
predmetnej protihlukovej steny, nebolo Hlavné mesto SR Bratislava v rámci spojeného
konania, vedeného na príslušnom stavebnom úrade, požiadané ako dotknutý orgán o vydanie
záväzného stanoviska k investičnej činnosti.
Petícia č. 4
Petícia občanov za zachovanie a úpravu ihriska v Mestskej časti Bratislava – Rača, Hrušková
– Mrázová ulica.
Petíciu podpísalo 301 občanov.
Hlavné mesto SR Bratislava v záujmovom území vydalo pod č. MAGS ORM 59446/1337700 zo dňa 28. 01. 2014 nesúhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti na stavbu
„5 rodinných domov s tromi bytovými jednotkami“, na Hruškovej ul., pre investora
Priehradná, s. r. o., so sídlom Priehradná 65, 821 07 Bratislava, ktoré žiadateľ navrhoval
umiestniť na pozemkoch parc. č. 4963/265, 4963/266, 4963/267, 4963/39 a 4963/268, k. ú.
Rača, susediacich s pozemkami, ktoré sú predmetom petície.
Petícia č. 8
Petícia občanov na opravu terasy na Znievskej ulici v Bratislave Petržalka.
Petíciu podpísalo 241 občanov.
Stavebníkom bytových domov na Znievskej ulici č. 1 – 11 v Bratislave je Bytové družstvo
Petržalka. Terasa ako neoddeliteľná stavebno-technická súčasť stavby bytového domu tvorí
súčasť predmetného bytového domu.
Petícia č. 9
Petícia za monitorovanie „Domašskej ulice“ v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
kamerovým systémom.
Petíciu podpísalo 37 občanov.

V zmysle schválenej koncepcie rozvoja Mestského kamerového systému nebolo schválené
umiestnenie kamery na Domašskej ulici vzhľadom na finančné, technické a personálne
možnosti.
Petícia č. 10
Petícia občanov proti výstavbe „Bytového domu Topoľčianska“.
Petíciu podpísalo 4 167 občanov.
Hlavné mesto SR Bratislava vydalo po posúdení predloženej dokumentácie dňa 17. 04. 2014
k predmetnému investičnému zámeru „Bytový dom Bratislava – Petržalka – Topoľčianska
ulica“, kat. územie Petržalka, stanovisko č. MAGS ORM 37653/15-30734, v ktorom
neodporučilo do spracovania a prerokovania spomínanej urbanistickej štúdie, týkajúcej sa
dopravnej obsluhy súvisiacej s výstavbou električky, uvažovať so zainvestovaním dotknutého
územia a zároveň vznieslo pripomienky k predloženej dokumentácii, ktorá bola neúplná
a vykazovala technické nedostatky.
Petícia č. 12
Petícia proti postupu pri obstarávaní územného plánu zóny a jeho následným vypracovaním
Petíciu podpísalo 202 občanov.
Konania týkajúce sa umiestnenia a povoľovania stavieb v území je v pôsobnosti stavebného
úradu, ako preneseného výkonu štátnej správy, plne v kompetencii príslušnej mestskej časti
a jej nadriadeným orgánom je Okresný úrad Bratislava, ktorý vykonáva štátnu stavebnú
správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec
alebo stavebný úrad a riadi a kontroluje výkon prenesenej štátnej správy vykonávanej obcami
ako stavebnými úradmi.
Petícia č. 14
Petícia za výstavbu projektu PRIMA PARK II.
Petíciu podpísalo 6 894 občanov.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 19. 11. 2015
zobralo predloženú petíciu na vedomie.
Petícia č. 15
Petícia občanov proti navrhovanému charakteru výstavby budúceho Danubia Parku.
Petíciu podpísalo 3 531 občanov.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2015
zobralo predloženú petíciu na vedomie.
Petícia č. 16
Petícia za zrušenie uznesenia poslancov hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze vjazdu
motorovým vozidlám na Železnú studienku.
Petíciu podpísalo 1 142 občanov.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 19. 11. 2015
zobralo predloženú petíciu na vedomie a požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy
nezrušiť zákaz vjazdu motorových vozidiel na Železnú studienku.
Petícia č. 17
Petícia občanov za schválenie výstavby rekreačno-športového strediska DANUBIA PARK.
Petíciu podpísalo 8 486 občanov.
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2015
zobralo predloženú petíciu na vedomie.
Petícia č. 21
Petícia za zachovanie útulku zvierat AOZ na Rebarborovej ul. 17, Bratislava.
Petíciu podpísalo 1 203 občanov, z toho bolo platných 826 podpisov.

Objekt na Rebarborovej ul. č. 17 nie je podľa zákona útulkom o veterinárnej starostlivosti,
nakoľko táto prevádzka nespĺňa priestorové, technické, personálne a iné podmienky
na prevádzku karanténnej stanice ani útulku.

Informácia
o vybavovaní sťažností rozpočtových a príspevkových organizácii
zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR
Bratislavy za rok 2015
Za rok 2015 bolo v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených
Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy vybavených celkom 34 sťažností,
ktoré boli prešetrené a vybavené v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov. Z celkového počtu 34 bolo 15 opodstatnených, 18 neopodstatnených
sťažností a jedna postúpená sťažnosť.
Prehľad
Počet
sťažností

Opodstatnené

Neopodstatnené

Postúpené

Nevybavené

Marianum

14

5

9

0

0

STARZ
Zoologická
záhrada
Bratislava
Galéria mesta
Bratislavy
Bratislavské
kultúrne
a informačné
stredisko
Mestská
knižnica
Múzeum mesta
Bratislavy
Mestské lesy
v Bratislave
Generálny
investor
Bratislavy
Mestský ústav
ochrany
pamiatok
RETEST
Centrum
voľného času
Klokan
Centrum
voľného času
Štefánikova
Centrum
voľného času
Hlinická
Centrum

11

5

5

1

0

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organizácie

voľného času
Gessayova
Centrum
voľného času
Kulíškova
ZUŠ Hálkova
ZUŠ
J.Kowalského
ZUŠ J.
Albrechta
ZUŠ Istrijská
ZUŠ Exnárova
ZUŠ E.
Suchoňa
ZUŠ
Daliborovo
nám.
ZUŠ
Vrbenského
ZUŠ
Radlinského
ZUŠ
M. Ruppeldta
ZUŠ Ľ. Rajtera
ZUŠ J.
Kresánka
Domov pri
kríži
Dom seniorov
Lamač
Domov jesene
života
Dom tretieho
veku
Petržalský
domov
seniorov
Gerium
Domov senior
ov ARCHA
Spolu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

15

18

1

0

