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1.
Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

berie na vedomie

Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2020.
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2.

Dôvodová správa
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2020 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 2020 bola vykonaná na základe:
plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2020, ktorý bol schválený uznesením č. UZN
175/10/12/19/P na zasadnutí dňa 10.12.2019 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020, schválený
uznesením č. UZN 246/30/06/20/P na zasadnutí dňa 30.06.2020.
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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 2020, 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 2020 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 2019,
predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva (ďalej aj ako „MZ“) dňa 11.02.2020 a zobratá na
vedomie uznesením č. UZN 200/11/02/20/P.
2. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok
2019, predložené na rokovanie MZ dňa 30.06.2020 a zobraté na vedomie uznesením č. UZN
264/30/06/20/P.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok
2020, predložený na rokovanie MZ dňa 30.06.2020 a schválený uznesením č. UZN 246/30/06/20/P.
4. Odborné stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu rozpočtu 2021
a obdobie 2022-2023, predložené na rokovanie MZ dňa 15.12.2020 a zobraté na vedomie uznesením č.
UZN 314/15/12/20/P.
5.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021, predložený na rokovanie MZ
15.12.2020 a schválený uznesením č. UZN 327/15/12/20/P.
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Úlohy podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2020
Na rok 2020 boli schválené nasledovné plány kontrolnej činnosti:
A.
I. polrok 2020
1. Kontrola výdavkov mestskej časti Bratislava-Rača vynaložených v súvislosti s uskutočnením akcie
Vinobranie 2019, vzatá na vedomie UZN č. 325/15/12/20/P.
2. Kontrola hospodárenia Dobrovoľného hasičského zboru zriadeného mestskou časťou BratislavaRača, kontrola efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov Dobrovoľného hasičského zboru
v Rači, kontrola použitia finančných prostriedkov „Dobrovoľnej zbierky na vyhotovenie repliky
historickej zástavy Dobrovoľného hasičského zboru v Rači“ v zmysle UZN č. 142/05/11/19/P, vzatá na
vedomie UZN č. 326/12/12/20/P.
3. Kontrola hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní
výdavkov v rozpočtovej organizácii mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ s MŠ J.A. Komenského za rok
2019, vzatá na vedomie UZN č. 292/29/09/20/P.
V období I. polroka 2020 sa zrealizovala resp. bola predložená MZ tiež kontrola č. 1 - Kontrola procesu
rekonštrukcie MŠ Novohorská, ktorá bola vzatá na vedomie UZN č. 245/30/06/20/P a č. 2 - Kontrola
hospodárenia v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov za rok 2018, ktorá bola vzatá na vedomie
UZN č. 241/12/05/20/P.
V súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 boli vykonané nasledovné kontroly:

1. Kontrola procesu rekonštrukcie MŠ Novohorská.
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 31.12.2019 do 01.04.2020.
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.
Predmet kontroly: kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti hospodárnosti akou sú tvorba
a aktuálnosť interných dokumentov,, uzatváranie zmlúv o poskytovaní sociálnej služby a úhrade za
poskytované služby mestskou časťou Bratislava-Rača v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa, pokladničné doklady, faktúry a objednávky.
Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola z Kontroly vypracovaná Správa
z vykonanej kontroly.
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 12.05.2020.
2. Kontrola hospodárenia v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov za rok 2018
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 06.04.2020 do 08.06.2020.
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.
Predmet kontroly: kontrola celého procesu rekonštrukcie MŠ Novohorská od vydania projektovej
dokumentácie po protokolárne odovzdanie stavby.
Výsledok kontroly: Kontrolou neboli zistené nedostatky a preto bola z Kontroly vypracovaná Správa
z vykonanej kontroly.
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 30.06.2020.
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Ad. 1. Kontrola výdavkov mestskej časti Bratislava-Rača vynaložených v súvislosti
s uskutočnením akcie Vinobranie 2019.
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 20.07.2020 do 29.10.2020.
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
a Media Rača, spol. s r.o..
Predmet kontroly: kontrola dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných
prostriedkov schválených v rozpočte mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2019 pre vybranú akciu.
Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy.
Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu:
• predložiť písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 31.12.2020
• predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 31.01.2021
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 15.12.2020
Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:
Zistené nedostatky

Nedostatok č. 1
Základná finančná kontrola v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. bola
vykonaná až po úhrade finančných prostriedkov príjemcovi.
Nedostatok č. 2
Porušenie §6 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z.z. pri dodržiavaní
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými financiami pri uzavretých zmluvách, účtovných dokladoch
– faktúrach.
Nedostatok č. 3
Porušenie zákona č. 211/2000 Z.z. spočívajúce v oneskorenom
zverejňovaní zmlúv.

Prijaté opatrenia

Do 31.12.2020 povinná osoba nepredložila miestnej kontrolórke
zoznam prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly.

Podanie správy
o splnení opatrenia

Do 31.01.2021 povinná osoba nepredložila miestnej kontrolórke
zoznam splnených opatrení na základe Správy o výsledku kontroly.

Ad. 2 Kontrola hospodárenia Dobrovoľného hasičského zboru zriadeného mestskou časťou
Bratislava-Rača, kontrola efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov Dobrovoľného
hasičského zboru v Rači, kontrola použitia finančných prostriedkov „Dobrovoľnej zbierky na
vyhotovenie repliky historickej zástavy Dobrovoľného hasičského zboru v Rači“ v zmysle UZN č.
142/05/11/19/P.
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 01.10.2020 do 10.12.2020.
Kontrolovaný subjekt: mestská časť Bratislava-Rača, t.j. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača,
Kubačova 21, 831 06 Bratislava a Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti Bratislava-Rača,
Detvianska 12, 831 06 Bratislava.
Predmet kontroly: kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov,
kontrola a overenie výdavkov použitých na činnosť DHZO z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača.
Výsledok kontroly: : Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z kontroly vypracovaná Správa
z vykonanej kontroly.
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 15.12.2020

6

Ad. 3 Kontrola hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri
čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ s MŠ J.A.
Komenského za rok 2019.
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 15.04.2020 do 17. 09.2020.
Kontrolovaný subjekt: Základná škola s materskou školou J.A. Komenského, Hubeného 25, 831 53
Bratislava.
Predmet kontroly: kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti hospodárnosti akou sú tvorba
a aktuálnosť interných dokumentov ZŠ s MŠ, uzatváranie nájomných zmlúv, ich následné zverejnenie,
finančné operácie za rok 2019.
Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy.
Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu:
• predložiť písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 31.11.2020
• predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 31.01.2020
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 29.09.2020
Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:
Zistené nedostatky

Prijaté opatrenia

Podanie správy
o splnení opatrenia

Nedostatok č.1
Neaktuálnosť vnútorných predpisov/smerníc.
Nedostatok č.2
Absencia vykonávania základnej finančnej kontroly v zmysle §7
zákona č. 357/2015 Z.z. na účtovných dokladoch.
Nedostatok č.3
Nedodržanie lehoty 10 pracovných dní v zmysle §5b ods. 1 písm. a)
zákona č. 211/2000 Z.z. pri objednávkach.
Nedostatok č.4
Nedôslednosť pri tvorbe zmluvných podmienok v Zmluvách o nájome
nebytových priestorov.
V lehote do 30.11.2020 bol povinnou osobou doručený písomný
zoznam prijatých opatrení.
Prebieha:
- aktualizácia znenia interných predpisov a/alebo sa vypracováva nový
int. dokument,
- dôslednejšie dbanie na realizáciu vykonávania základnej finančnej
kontroly,
- zamestnanci boli poučení o dôslednejšej tvorbe zmluvných
podmienok,
- zamestnanci boli poučení o dôslednosti pri plnení zákonnej povinnosti
zverejňovania.
Do 31.01.2021 povinná osoba nepredložila miestnej kontrolórke
zoznam splnených opatrení na základe Správy o výsledku kontroly.
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B.
II. polrok 2020
1. Kontrola aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti BratislavaRača. Správa predložená na rokovanie MZ dňa 09.02.2021.
2. Kontrola vybraných investičných akcií/kapitálových výdavkov realizovaných v rokoch 2018-2020
mestskou časťou Bratislava-Rača je spracovávaná a bude predložená na rokovanie MZ MČ BratislavaRača na jeho ďalšom najbližšom zasadnutí.
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách
za obdobie II. polrok 2018 až I. polrok 2020, vzatá na vedomie UZN č. 324/15/12/20/P.
V súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 boli vykonané nasledovné kontroly:
Ad. 1 Kontrola aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti
Bratislava-Rača.
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 23.11.2020 do 27.01.2021.
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.
Predmet kontroly: kontrola aktuálnosti a platnosti vybraných všeobecne záväzných nariadení mestskej
časti Bratislava-Rača v zmysle §4 ods. 5 a §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z kontroly vypracovaný Návrh správy.
Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu:
• predložiť písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 30.04.2021
• predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 30.06.2021
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 09.02.2021.
Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:
Zistené nedostatky

Prijaté opatrenia
Podanie správy
o splnení opatrenia

Nedostatok č.1
Prijať, doplniť a novelizovať neaktuálne znenia všeobecne záväzných
nariadení v zmysle platnej legislatívy.
Nedostatok č.2
Absencia určitých všeobecne záväzných nariadení v zmysle §4 ods. 5
zákona č. 369/1990 Zb.
Lehota do 30.04.2021 na predloženie písomného zoznamu prijatých
opatrení v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.
Lehota do 30.06.2021 na predloženie písomného zoznamu splnených
opatrení v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.

Ad. 3 Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných
kontrolách za obdobie II. polrok 2018 až I. polrok 2020.
Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 23.11.2020 do 07.12.2020
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava.
Predmet kontroly: kontrola skutkového stavu plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov ku kontrolným zisteniam prijatých na základe finančných kontrol.
Výsledok kontroly: Kontrolou boli zistené nedostatky a bol z nej vypracovaný Návrh správy.
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Miestna kontrolórka uložila kontrolovanému subjektu:
• predložiť písomný zoznam prijatých opatrení v lehote do 30.04.2021
• predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 30.06.2021
Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 15.12.2020.
Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:
Zistené nedostatky

Prijaté opatrenia

Podanie správy
o splnení opatrenia

Nedostatok č.1
Porušenie zákona č. 357/2015 Z.z. spočívajúce v nepredložení
písomného zoznamu prijatých opatrení a zoznamu splnených opatrení
v tam uvedených lehotách z dvoch kontrol z obdobia I. polroka 2019.
Lehota do 30.04.2021 na predloženie písomného zoznamu prijatých
opatrení v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.
Dňa 19.01.2021 bolo oprávnenej osobe zasielané Oznámenie
o prijatých opatreniach ku kontrole spôsobu výberu a použitia poplatku
za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z., kedy prebehlo:
- stanovenia včasného postupu pri doručovaní právoplatných
stavebných
rozhodnutí/povolení
stavebným
úradom
ekonomickému oddeleniu,
- upozornenie pracovníkom stavebného úradu a postupoch,
lehotách a administrácii jednotlivých úkonov.
Lehota do 30.06.2021 na predloženie písomného zoznamu splnených
opatrení v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.

Výsledky kontrolných zistení sú uvedené v Správach miestnej kontrolórky o výsledku kontroly, ktoré
sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Rača.

sťažnosti a petície prijaté v roku 2020
V roku 2020 bolo prijatých 16 podaní, z toho 2 sťažnosti na činnosť resp. nečinnosť mestskej časti a 2
petície. K dnešnému dňu sú všetky sťažnosti a petície podané v roku 2020 vybavené, s výnimkou
sťažností, ktoré sú v riešení.
Prehľad o zaevidovaných sťažnostiach a stav ich vybavenosti je zaznamenaný v prílohe číslo 1.

uznesenia miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
V roku 2020 boli 2 mimoriadne MZ (21.01., 29.01.) a 7 riadnych MZ (11.02., 31.03., 12.05., 30.06.,
14.07., 29.09. a 15.12.), na ktorých bolo prijatých 149 uznesení (2 uznesenia neboli prijaté, 1 uznesenie
bolo stiahnuté), z toho 18 procesných týkajúcich sa rokovania miestneho zastupiteľstva, 35
informačných na vedomie a 91 uznesení, ktoré sa dotýkali/dotýkajú činnosti mestskej časti BratislavaRača (2 zrušujúce uznesenia a 3 uznesenia s nesúhlasným stanoviskom). K dnešnému dňu boli splnené
všetky uznesenia prijaté v roku 2020 s výnimkou uznesení, ktoré stratili platnosť a/alebo boli zrušené
a s výnimkou tých, ktoré sú v plnení.
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Iná činnosť
- 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, účasť na Odbornej
konferencii pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy, Metropolitnej sekcie
Združenia hlavných kontrolórov Slovenska, účasť na školeniach a seminároch, 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 2020 s uvedenými výnimkami boli splnené.
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Príloha č. 1
SEKRETARIÁT PREDNOSTU
č. číslo
sťažnosti
1 2352/2020
2

3

4
5
6
7

dátum
predmet
doručenia sťažnosti
27.01.2020 Susedské
vzťahy
2527/2020 29.01.2020 Susedské
vzťahyopakovaná
sťažnosť
3536/2020 10.02.2020 Sťažnosť
na konanie
pracovníka
MiÚ
9547/2020 27.05.2020 Susedské
vzťahy
11623/2020 01.07.2020 Susedské
vzťahy
18423/2020 30.10.2020 Susedské
vzťahy
19403/2020 28.11.2020 Susedské
vzťahy

výsledok vybavenia

dátum
vybavenia
Zaslanie výzvy na uvedenie veci do 27.02.2020
pokojného stavu
Zasadnutie Komisie pre ochranu 11.02.2020
verejného záujmu a nezlučiteľnosť
výkonu funkcií verejných funkcionárov
Zaslanie oznámenia o vybavení

09.03.2020

Zaslanie výzvy na uvedenie veci do
pokojného stavu – 15.06.2020
Prejednanie veci-14.8., predloženie
listinných záznamov v konaní
Zaslanie výzvy na uvedenie veci do
pokojného stavu – 06.11.2020
Neopodstatnená
sťažnosť,
kedy
sťažovateľka nevedela popísať, čo
presne chce riešiť.

22.06.2020
13.10.2020
26.11.2020
18.11.2020

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY
č. číslo
dátum
predmet
sťažnosti
doručenia sťažnosti
1 12543/2020 15.07.2020 Sťažnosť na
postup
triedeného
odpadu
Anonymná
sťažnosť
2 19063/2020 10.11.2020 Sťažnosť
a výzva na
odstránenie
nepovolenej
výsadby
stromov
3 22021/2020 28.12.2020 Sťažnosť na
orez
krovitého
porastu
4 12421/2020 14.04.2020 Sťažnosť na
trávnatý
porast

výsledok vybavenia
Neopodstatnená sťažnosť

dátum
vybavenia
15.07.2020

Neopodstatnená sťažnosť – Odpoveď 30.11.2020
sťažovateľovi

V riešení

-

Výzva na vykonanie nápravných 16.07.2020
opatrení- kosenie a odstránenie smetí
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ODDELENIE KULTÚRY A KOMUNIKÁCIE
č. číslo
dátum
predmet
sťažnosti doručenia sťažnosti
1 1555/2020 20.01.2020 Sťažnosť
na
nepublikovanie
programu
v Račianskom
výbere

výsledok vybavenia

dátum
vybavenia
Kompenzácia
sťažovateľke 21.01.2020
uverejnením na iných informačných
médiách MČ Bratislava-Rača

ÚTVAR MIESTNEHO KONTROLÓRA
Č. Číslo
sťažnosti/petí
cie
1 5952/2020

Dátum
doručenia

Predmet sťažnosti/petície

10.03.2020

2

19902/2020

25.11.2020

3

10427/2020

10.06.2020

4

17012/2020

07.10.2020

SŤAŽNOSŤ-Proti postupu
stavebného úradu
SŤAŽNOSŤ- Na nečinnosť
a nezákonnosť
rozhodnutí
stavebného úradu.
PETÍCIA- Za zriadenie osobnej
železničnej stanice BratislavaVýchodné
PETÍCIA- Za odstránenie
osadenia dopravného značenia
na Karpatskom námestí 27-29
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Výsledok
vybaveni
a
odložená

Dátum
vybavenia

V riešení

-

Na
vedomie

10.06.2020

UZN
319/15/12
/20/P
a UZN
320/15/12
/20/P

15.12.2020

05.06.2020

