
14 
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RA ČA 
 
Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 
dňa 20.02.2018 
 
 

Správa o činnosti 
miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

Predkladateľ : Materiál obsahuje : 
 
JUDr. Jana Bezáková, v. r.  1. Návrh uznesenia MZ MČ 
miestna kontrolórka                                                                   Bratislava-Rača 
 2. Dôvodová správa 
 3. Materiál 
 4. Príloha č. 1 
 5. Príloha č. 2 
                                                                                                                         
                                               
                                                                                                                                                                                                                                
Zodpovedný : 
 
JUDr. Jana Bezáková, v. r. 
miestna kontrolórka 
 
 
 
 
 
Spracovateľ : 
 
JUDr. Jana Bezáková, v. r. 
miestna kontrolórka 
 
Ing. et Mgr. Rastislav Daniš, v. r. 
referent kancelárie miestnej kontrolórky 
 
 
 
 
 
 

február 2018 



2 
 

1.  
Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo  MČ Bratislava-Rača  

 
 

berie na vedomie 
 

 
Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017. 
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2.    Dôvodová správa 
 
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017 predkladá miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava-Rača 
v zmysle §18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. miestnemu 
zastupiteľstvu, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku. 
 
Kontrolná činnosť v roku 2017 bola vykonaná na základe: 
 
plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2017, ktorý bol schválený uznesením č. UZN 
235/13/12/16/P na zasadnutí dňa 13.12.2016 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017, schválený 
uznesením č. UZN 311/23/05/17/P na zasadnutí dňa 23.05.2017. 
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3. Materiál 
 
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v rozsahu ustanovení §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, a ktorou sa rozumie: 

• kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 
s majetkom a majetkovými právami mestskej časti, ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva 
podľa osobitných predpisov, 

• kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, 
• kontrola vybavovania sťažností a petícií, 
• kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení, 
• kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, 
• kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti, 
• kontrola plnenia ďalších úloh stanovených osobitnými predpismi. 

 
Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha: 

• miestny úrad, 
• rozpočtové organizácie zriadené mestskou časťou,  
• právnické osoby, v ktorých má mestská časť majetkovú účasť, 
• iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mestskej časti alebo ktorým bol majetok mestskej časti 

prenechaný na užívanie v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, 
• osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mestskej časti účelové dotácie alebo návratné 

finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu 
nakladania s týmito prostriedkami. 

 
Kontrolnú činnosť som vykonávala v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2017, ktorý 
bol schválený miestnym zastupiteľstvom. 
 
Kontrolná činnosť bola za hodnotené obdobie zameraná na: 

• výkon kontrolnej činnosti 
• výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so zákonom 

o obecnom zriadení  
  
Úlohy podľa §18f zákona o obecnom zriadení 
 
V roku 2017 boli miestnemu zastupiteľstvu v súlade s §18f zákona o obecnom zriadení a v súlade 
s plánom kontrolnej činnosti predložené nasledovné dokumenty: 
 
1. Správa o kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016, 
predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva (ďalej aj ako „MZ“) dňa 28.02.2017 a zobratá na 
vedomie uznesením č. UZN 269/28/02/17/P. 
 
2. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 
2016, predložené na rokovanie MZ dňa 23.05.2017 a zobraté na vedomie uznesením č. UZN 
299/23/05/17/P. 
 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok 
2017, predložený na rokovanie MZ dňa 23.05.2017 a schválený uznesením č. UZN 311/23/05/17/P. 
 
4. Odborné stanovisko miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu rozpočtu 2018 
a obdobie 2019-2020, predložené na rokovanie MZ dňa 12.12.2017 a zobraté na vedomie uznesením č. 
UZN 372/12/12/17/P. 
 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2018, preložený na rokovanie MZ 
12.12.2017 a schválený uznesením č. UZN 382/12/12/17/P. 
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Úlohy podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2017 
 
Na rok 2017 boli schválené nasledovné plány kontrolnej činnosti: 
 
A. 
 
I. polrok 2017 
 
1. Kontrola používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-
Rača za rok 2015,2016. 
  
2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača. 
 
3. Kontrola procesu rekonštrukcie MŠ Barónka. 
 
V období I. polroka 2017 sa realizovali všetky kontroly okrem kontroly č. 1 - Kontroly používania 
a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015,2016, 
ktorá bola ukončená a jej správa o výsledku predložená v MZ Mestskej časti Bratislava-Rača dňa 
12.12.2017. Kontrola procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul. 18 ako kontroly č. 3 z plánu 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 bola na základe uznesenia č. UZN 235/13/12/16/P predložená na 
rokovanie MZ MČ Bratislava-Rača dňa 11.04.2017, nakoľko proces rekonštrukcie bol zavŕšený 
a prebehol s odovzdaním stavby (diela) ku koncu kalendárneho roka 2016. 
 
V súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 boli vykonané nasledovné kontroly: 
 
1.1. Kontrola procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul. 

  
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 05.12.2016 do 24.03.2017. 
Kontrolovaný subjekt:  Jedáleň Plickova ul. 18, Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača. 
Predmet kontroly: kontrola celého procesu rekonštrukcie Jedálne Plickova ul. 18 od vydania 
projektovej dokumentácie po protokolárne odovzdanie stavby. 
Výsledok kontroly:  Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z kontroly vypracovaná Správa 
z vykonanej kontroly.  
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 11.04.2017  
 
2.1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Mestskej časti 
Bratislava-Rača. 
 
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 06.06.2017 do 09.08.2017. 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
Predmet kontroly: kontrola dodržiavania a správneho uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach 
Mestskej časti Bratislava-Rača a vnútornej smernice starostu Mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2008 
o sprístupňovaní informácií v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača.  
Výsledok kontroly:  Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy 
Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu: 

• prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote 
do 31.10.2017 

• predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 20.12.2017   
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 03.10.2017  
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Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 
 
Zistené nedostatky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijaté opatrenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedostatok č. 1 
 
a) neaktuálnosť vnútornej Smernice č. 3/2008 v nadväznosti na právny 
predpis – zákon č. 211/2000 Z.z.  

 
b) odkazy jednotlivých článkov Smernice na prílohy, šetrením ktorého sa 
zistilo, že sú neexistentné 
 
Nedostatok č. 2 
 
a) pri prijímaní a evidovaní žiadostí o poskytnutie informácií sa 
nepostupovalo dôsledne v súlade s príslušnými ustanoveniami internej 
normy – Smernice a samotného zákona č. 211/2000 Z.z.  
b) nedostatky v evidencii žiadostí za kontrolované obdobie roku 2016 
v plnom rozsahu ustanovení §20 písm.d) zákona č. 211/2000 Z.z., t.j. 
absentuje ďalší stĺpec v tabuľke s názvom „Opravný prostriedok“ 
c) nedôsledné postupovanie pri vybavovaní žiadostí v rozsahu a spôsobom 
v zmysle §16, kedy kontrolovaná osoba nevyhotovuje rozhodnutie 
zápisom v spise v zmysle §18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. a čl. 7 ods.3 
Smernice 
d) pri postúpenej žiadosti absentoval v spise v zmysle čl. 4 ods. 1 Smernice 
doklad o postúpení žiadosti 
e) absentoval záznam z osobného nahliadnutia do spisov/požadovaných 
materiálov – záznamom v spise o tejto skutočnosti 
f) absentuje vo viacerých prípadoch výpis z odoslanej pošty slúžiaci na 
potvrdenie dodržania zákonnej lehoty na vybavenie žiadosti pri zasielaní 
odpovede emailovou formou 
g) absentuje pri 3 záznamoch v spise doloženie originálu žiadosti žiadateľa 
a absentovanie uvedenia informácie o konečnom vybavení žiadosti pri 
žiadostiach o vydanie územnoplánovacej informácie 
 
 
  
Dňa 27.10.2017 kontrolovaná osoba predložila miestnej kontrolórke 
zoznam prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly, a to že: 
 
a) zabezpečí vypracovanie novej smernice o sprístupňovaní informácií 
v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača tak, aby bola v súlade 
s platným znením zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám, a aby nadobudla účinnosť k 01.01.2018 
 
b) zabezpečí, aby v centrálne evidencii žiadostí o poskytnutie informácie 
bol doplnený stĺpec s údajom „podanie opravného prostriedku“ 
  
c) zabezpečí, aby v spisoch vybavených žiadostí v zmysle §16 v zákonom 
stanovenej lehote žiadateľovi bolo priložené rozhodnutie zápisom v spise 
v zmysle §18 ods.1 zákona o slobode informácií 
 
d) zabezpečí, aby referentka organizačného referátu a verejných 
informácií dôsledne postupovala v súlade s príslušnými ustanoveniami 
internej smernice o sprístupňovaní informácií v podmienkach Mestskej 
časti Bratislava-Rača a samotného zákona 
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Podanie správy 
o splnení opatrenia 

 
 
Dňa 13.12.2017 kontrolovaná osoba podala správu o splnení opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku na základe Správy o výsledku kontroly, a to že: 
 
a) bola vypracovaná Smernica starostu č. 9/2017, ktorou sa upravujú 
podrobnosti o sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 
01.01.2018 
 
b) centrálna evidencia žiadostí za rok 2016 bola doplnená o stĺpec 
„opravný prostriedok“ 
 
c) do spisov za rok 2016 boli doplnené zápisy v zmysle §18 ods. 1 zákona 
o slobode informácií  

 
3.1. Kontrola procesu rekonštrukcie MŠ Barónka 
 
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 24.03.2017 do 08.06.2017 
Kontrolovaný subjekt:  MŠ Barónka v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača, t.j. 
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
Predmet kontroly: kontrola celého procesu Nadstavby a rekonštrukcie MŠ Barónka 17 od spracovania 
projektovej dokumentácie po protokolárne odovzdanie stavby  
Výsledok kontroly:  Kontrolou neboli zistené nedostatky a bola z nej vypracovaná Správa z vykonanej 
kontroly  
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 04.07.2017 
 
B. 
 
II. polrok 2017 
 
1. Kontrola zriaďovacích listín rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti 
Bratislava-Rača. 
  
2. Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti 
Bratislava-Rača k 31.12.2016. 
 
3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku 
v kontrolovanom subjekte určeného miestnou kontrolórkou. 
 
4. Kontrola hospodárenia ubytovne na Kadnárovej 94 a 100 v Mestskej časti Bratislava-Rača. 
 
V období II. polroka 2017 sa realizovali všetky kontroly okrem kontroly č. 4 - Kontroly  hospodárenia 
ubytovne na Kadnárovej 94 a 100 v Mestskej časti Bratislava-Rača, ktorá bola  na základe uznesenia č. 
UZN 382/12/12/17/P presunutá do I. polroka 2018, nakoľko sa jedná o výkon komplexnej kontroly 
subjektu ubytovne na Kadnárovej 94 a 100 a jej výsledok bude predložený MZ MČ Bratislava-Rača v I. 
polroku 2018.  
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V súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 boli vykonané nasledovné kontroly: 
 
1.2. Kontrola zriaďovacích listín rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mestskej časti Bratislava-Rača 
 
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 21.08.2017 do 18.09.2017 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
Predmet kontroly: kontrola obsahu zriaďovacích listín vrátane dodatkov rozpočtových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača 
Výsledok kontroly:  Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy 
Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu: 

• prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  v lehote 
do 30.11.2017 

• predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 31.03.2018   
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 03.10.2017  
Zistené nedostatky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijaté opatrenia 
 
 
 
 
 
 
 
Podanie správy 
o splnení opatrenia 

Nedostatok č. 1 
 
a) absencia ustanovení §22 ods. 2 písm. i) a písm. k) zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj ako „školský zákon“), a to uvedenia „vecného 
a finančného majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje“ a 
„dátumu a čísla rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete“ – (pri 
školských zariadeniach založených pred rokom 2000 bola miestnej kontrolórke 
podaná informácia z MŠVVaŠ SR, že tieto rozhodnutia o zaradení do siete pred 
rokom 2000 predmetným číslom nedisponujú) 
 
b) v MŠ Plickova absentovalo uvedenie druhu a typu školy v zmysle §22 
ods. 2 písm. b) školského zákona 
 
 
Dňa 16.11.2017 kontrolovaná osoba predložila miestnej kontrolórke 
zoznam prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly, a to že: 
 
a) nedostatky v zriaďovacích listinách budú odstránené vytvorením 
ďalších nových dodatkov k zriaďovacím listinám uvedených školských 
zariadení tak, aby bol vytvorený súlad zriaďovacej listiny s platnou 
legislatívou  
 
 Lehota na podanie správy o splnení opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v čase podávania 
tejto Správy o kontrolnej činnosti za rok 2017 plynula, nakoľko termín 
podania je do 31.03.2018 

 
2.2. Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej 
časti Bratislava-Rača k 31.12.2016 
 
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 26.10.2017 do 04.12.2017 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
Predmet kontroly: kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
kontrolovanej osoby k 31.12.2016 a súladu tohto procesu so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a internými predpismi 
Výsledok kontroly:  Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky a tie formálne nedostatky, ktoré boli 
zistené, nemali vplyv na celkový proces inventarizácie. Z tohto dôvodu bola vypracovaná Správa 
z vykonanej kontroly  
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Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 12.12.2017 
3.2. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného 
zostatku v kontrolovanom subjekte určeného miestnou kontrolórkou  
 
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 25.09.2017 do 03.11.2017 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
Predmet kontroly: kontrola postupu zamestnancov kontrolovanej osoby pri vedení a nakladaní 
s pokladničnou hotovosťou, príjmami a výdavkami pokladne a súladu vedenia pokladne so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a internými predpismi 
Výsledok kontroly:  Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola vypracovaná Správa z vykonanej 
kontroly  
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 12.12.2017 
 
4.2. Kontrola používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti 
Bratislava-Rača za rok 2015, 2016 
 
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 07.08.2017 do 06.12.2017 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 
Predmet kontroly: kontrola používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej 
časti Bratislava-Rača za rok 2015, 2016 a preverenie hospodárneho nakladania s verejnými 
prostriedkami pri používaní motorových vozidiel v nadväznosti na platnú legislatívu  
Výsledok kontroly:  Kontrolou neboli zistené závažné nedostatky, preto bola vypracovaná Správa 
z vykonanej kontroly a v nej uvedené odporúčania viedli k prijatiu uznesenia č. 385/12/12/17/P 
pozmeňovacím návrhom poslanca, kedy bola adresovaná starostovi žiadosť o vypracovanie koncepcie 
zimnej a letnej údržby MČ Bratislava-Rača do 31.03.2018 a obnovy techniky odd. čistoty. Predložiť 
túto koncepciu na schválenie MZ MČ Bratislava-Rača a do jej schválenia preukázať prípadnú potrebu 
zazmluvnenia externého dodávateľa služieb.   
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 12.12.2017 
 
Výsledky kontrolných zistení sú uvedené v Správach miestnej kontrolórky o výsledku kontroly, ktoré 
sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Rača.  
Súčasťou tejto správy nie je informácia o plnení opatrení, ktorá bude predmetom materiálu až po 
vykonanej kontrole plnenia prijatých opatrení v II. polroku 2018. 
 
Sťažnosti a petície prijaté v roku 2017 
 
V roku 2017 bolo prijatých 29 podaní, z toho 2 sťažnosti na činnosť resp. nečinnosť Mestskej časti 
Bratislava-Rača, 15 sťažností týkajúcich sa medziľudských vzťahov, 1 oznámenie, 4 podania, 5 žiadostí 
a 4 petície. V roku 2017 bolo podaných spolu 22 sťažností, čo je o 2 menej ako v roku 2016 a o 1 petíciu 
viac ako v predchádzajúcom kalendárnom roku. K dnešnému dňu sú všetky sťažnosti a petície podané 
v roku 2017 vybavené. Prehľad o zaevidovaných sťažnostiach a stav ich vybavenosti je zaznamenaný 
v prílohe číslo 1. 
 
Kontrola plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača 
 
V roku 2017 bolo MZ prijatých 136 uznesení, z toho 13 procesných týkajúcich sa rokovania miestneho 
zastupiteľstva, 30 informačných na vedomie a 93 uznesení, ktoré sa dotýkali/dotýkajú činnosti Mestskej 
časti Bratislava-Rača. K dnešnému dňu boli splnené všetky uznesenia prijaté v roku 2017 s výnimkou 
uznesení, ktoré stratili platnosť a/alebo boli zrušené a s výnimkou tých, ktoré sú v plnení. Zoznam 
uznesení prijatých v roku 2017 je uvedený v prílohe číslo 2.  
 
Iná činnosť 
 
- vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií, kontrola dodržiavania zákonov pri ich vybavovaní, 
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- pravidelná účasť na zasadnutiach Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva, 
- pravidelná účasť na zasadnutiach Finančnej komisie, na ostatných komisiách podľa potreby, 
-účasť na vzdelávacích aktivitách Regionálneho vzdelávacieho centra v Rovinke, individuálne 
vzdelávanie, 
- v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti, v snahe predchádzať vzniku kontrolných zistení 
v rámci ukončených kontrol a v prípade záujmu zo strany kontrolovaných subjektov spolupracovať pri 
spracovaní opatrení, ktoré majú prijať na odstránenie zistených nedostatkov a tiež v poskytovaní 
metodiky k predmetu vykonanej kontroly. 
 
Záver 
 
Záverom možno konštatovať, že úlohy vyplývajúce z právnych predpisov, všeobecne záväzných 
právnych predpisov Mestskej časti Bratislava-Rača a plánov činnosti miestnej kontrolórky na I. a II. 
polrok 2017 boli splnené. 
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Príloha č. 1 
 

Evidencia sťažnosti 

por. č. reg.č. 

dátum 
prijatia na 
MÚ §10, 

ods.1, 
písm. a) 

odosielateľ, meno 
priezvisko adresa §5, 

ods.2; § 10, ods.1, 
písm. b) 

predmet sťažnosti 
§10, ods.1, písm. c) 

proti 

dátum 
vybavenia 
sťažnosti, 

opakovanej 
sťažnosti 

alebo 
odloženia 

ďalšej 
opakovanej 

sťažnosti  
§10, ods.1, 

písm. g) 

1 204/2017 4.1.2017 

Juračková Beata, 
xxxxxxxxxxxxxxx1 

Sťažnosť na narušenie 
domového pokoja 

obyvateľov Hubeného 
38  

susedia 1.2.2017 

2 901/2017 16.1.2017 

Petícia za Bratislavu 
bez hazardných hier - 
Žiadosť o poskytnutie 

súčinnosti  

Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislava - 

Sekcia právnych 
činností, 81499 

Bratislava-Staré Mesto, 
Primaciálne nám. 1 

petícia 23.1.2017 

3 1122/2017 18.1.2017 
Schniererová Mária, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sťažnosť vo veci 
susedského 

spolunažívania 
susedia 10.2.2017 

4 1308/2016 23.1.2017 
Pisarčíková Jana, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sťažnosť vo veci 
občianskeho 

spolunažívania 
susedia 1.2.2017 

5 2303/2017 9.2.2017 
Žák Michal, 83151 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Podnet - sťažnosť vo 
veci občianskeho 

spolunažívania 
susedia 23.2.2017 

6 2819/2017 16.2.201 
Brindzáková Ružena, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sťažnosť  

susedia, 
spolubývajúci 

1.3.2017 

7 3108/2017 21.2.2017 
Horváthová Lívia, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Vyžiadanie informácií 

vo veci sťažnosti  
susedia  1.3.2017 

8 3163/2017 20.2.2017 
Benkovič Alojz, 83106 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Petícia za riešenie 
dopravnej situácie v 
lokalite Popolná a za 

obstaranie územného 
plánu zóny a stavebnú 

uzáveru v tejto 
lokalite 

petícia 3.4.2017 

 9 3647/2017 1.3.2017 
 IFM, a.s., 83154 

Bratislava-Rača, Pekná 
cesta 2463/6 

Žiadosť o pomoc a 
ochranu práv 

žiadosť, sťažnosť 
na stavebné 

úpravy v susedstve 
31.3.2017 
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10 3675/2017 1.3.2017 
Radecká Vilma, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sťažnosť na uzavretie 
chodbových priestorov 
v BD Cyprichova 1-3 BA 

Rača 

susedia 28.4.2017 

11 4668/2017 17.3.2017 
Kramplová Dagmar,  

xxxxxxxxxxxxxxx 

Petícia za odstránenie 
dopravnej značky 

OBYTNÁ ZÓNA 
petícia 21.4.2017 

12 5719/2017 4.4.2016 
Šubík Július, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Petícia k realizovanej 
stavbe Nadstavba BD 

Cyprichova 30-34 
petícia 2.5.2017 

13 6003/2017 7.4.2017 
Sylvia Kastlerová, 
xxxxxxxxxxxxxxxx 

Sťažnosť na stavebný 
úrad 

sťažnosť, susedia 4.7.2017 

14 6004/2017 7.4.2017 
Sylvia Kastlerová, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sťažnosť na stavebný 

úrad 
sťažnosť, susedia 4.7.2017 

15 9077/2017 24.5.2017 
Bakičová Mária, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sťažnosť - farma 
domácich zvierat 

susedia 21.6.2017 

16 9574/2017 31.5.2017 
Čuháková Emília, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sťažnosť  susedia 21.6.2017 

17 9630/2017 01..6.2017 
Kotlán Richard, 

xxxxxxxxxxxxxxxx 
Sťažnosť susedia 7.6.2017 

18 10175/2017 9.6.2017 
Lendová Mária 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sťažnosť susedia 3.7.2017 

19 13369/2017 9.8.2017 
Kajabová Viera, 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Sťažnosť ohľadne 
nadmerného hluku v 

areály Billy 

prevádzka Herňa, 
prvá výherňa 

16.8.2017 

20 14397/2017 5.9.2017 

Spoločenstvo 
vlastníkov bytov a 

nebytových priestorov 
- Komisárky 3, 83106 

Bratislava-Rača, 
Karpatské Nám. 21 

Žiadosť o prejednanie 
rušenia susedských 

vzťahov 
sťažnosť, susedia 12.9.2017 

21 14810/2017 11.9.2017 
Horňáková Miroslava, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Oznámenie - 

Zanedbaná záhrada 
sťažnosť, susedia 11.10.2017 

22 15427/2017 20.9.2017 
Luknárová Alžbeta, 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Žiadosť o súčinnosť sťažnosť, susedia 20.10.2017 

23 15483/2017 20.9.2017 
Hromádková Monika, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sťažnosť sťažnosť, susedia 25.9.2017 
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24 16803/2017 11.10.2017 
Hromádková Monika, 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Sťažnosť na opätovné 
porušovanie nočného 

kľudu 

opakovaná 
sťažnosť 

4.12.2017 

25 15918/2017 29.9.2017 
Petrová Kristína, 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sťažnosť - sused, strom susedia 26.10.2017 

26 16593/2017 9.10.2017 

Regionálny úrad 
verejného 

zdravotníctva 
Bratislava hlavné 

mesto, 82009 
Bratislava-Ružinov, 

Ružinovská 8 

Podnet na hluk a 
zápach 

susedia 8.11.2017 

27 17158/2017 18.10.2017 

Regionálny úrad 
verejného 

zdravotníctva 
Bratislava hlavné 

mesto, 82009 
Bratislava-Ružinov, 

Ružinovská 9 

Oznámenie HŽP-
16508-2017- Podnet 

na hluk a zápach z 
chovu hydiny 

 susedia 16.11.2017 

28 17268/2017 20.10.2017 
Kučera Jiří, Mgr., 
xxxxxxxxxxxxxx 

Sťažnosť  susedia 16.11.2017 

29 20140/2017 8.12.2017 
Vančíková Petronela, 

xxxxxxxxxxxxxx 

Petícia za neodkladné 
riešenie situácie s 

parkovaním v lokalite 
Mudrochova 15a 

Plickova 11 

Petícia 16.1.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


