
21 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača 

dňa 08.02.2022 

 

 

Správa o činnosti 

miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 

  

                                                                                                                         

                                               

                                                                                                                                                                                                                                                              

Zodpovedný : 

 

JUDr. Jana Bezáková, v. r. 

miestna kontrolórka 

 

 

 

 

 

Spracovateľ : 

 

JUDr. Jana Bezáková, v. r. 

miestna kontrolórka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

február 2022 



2 

 

1.  

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

berie na vedomie 

 

 

Správu o činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021. 
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2.    Dôvodová správa 

 
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2021 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 2021 bola vykonaná na základe: 

 

plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021, ktorý bol schválený uznesením č. UZN 

327/15/12/20/P na zasadnutí dňa 15.12.2020 a plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021, schválený 

uznesením č. UZN 423/29/06/21/P na zasadnutí dňa 29.06.2021. 
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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 2021, 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 2021 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 2020, 

predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva (ďalej aj ako „MZ“) dňa 09.02.2021 a zobratá na 

vedomie uznesením č. UZN 341/09/02/21/P. 

 

2. Stanovisko miestnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 

2020, predložené na rokovanie MZ dňa 29.06.2021 a zobraté na vedomie uznesením č. UZN 

416/29/06/21/P. 

 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok 

2021, predložený na rokovanie MZ dňa 29.06.2021 a schválený uznesením č. UZN 423/29/06/20/P. 

 

4. Odborné stanovisko miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu rozpočtu 2022 

a obdobie 2023-2024, predložené na rokovanie MZ dňa 14.12.2021 a zobraté na vedomie uznesením č. 

UZN 462/14/12/21/P. 

 

5.Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022, predložený na rokovanie MZ 

14.12.2021 a schválený uznesením č. UZN 476/14/12/21/P. 
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Úlohy podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti na rok 2021 

 
Na rok 2021 boli schválené nasledovné plány kontrolnej činnosti: 

 

A. 

 

I. polrok 2021 

 

1. Kontrola platných a účinných Zmlúv o nájme nebytových priestorov v mestskej časti Bratislava-Rača 

s dôrazom na ich využívanie, vzatá na vedomie UZN č. 442/28/09/21/P. 

  

2. Kontrola prijímania detí v školskom roku 2020/2021 v zmysle §8 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a VZN č. 7/2012 v znení VZN č. 3/2015 o mieste a času zápisu 

dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a VZN č. 2/2020 o určení školských 

obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača, vzatá na 

vedomie UZN č. 421/29/06/21/P. 

 

3. Kontrola vybraných finančných operácií realizovaných z bežných a kapitálových výdavkov mestskou 

časťou Bratislava-Rača v roku 2020, vzatá na vedomie UZN č. 477/14/12/21/P.  

 

V období I. polroka 2021 sa zrealizovala resp. bola predložená MZ tiež kontrola č. 4 -  Kontrola 

výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie rokov 2018 a 2019 ako 

kontrola na základe požiadavky poslancov na vykonanie kontroly, ktorá bola vzatá na vedomie UZN č. 

422/29/06/21/P. 

 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 boli vykonané nasledovné kontroly: 

 

 

 

1. Kontrola platných a účinných Zmlúv o nájme nebytových priestorov 

 

  

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 30.06.2021 do 20.09.2021. 

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Predmet kontroly: kontrola procesu uzatvárania nájomných zmlúv na nebytové priestory nachádzajúce 

sa v majetku a/alebo v správe mestskej časti Bratislava-Rača s dôrazom na ich využívanie. 

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 30.11.2021 

• predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 28.02.2022  

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 28.09.2021. 

 

Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 Nedostatok č. 1 

Absentujúce vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle §6 a §7 

zákona č. 357/2015 Z.z.. 

Nedostatok č. 2 

Absentujúce povinné súčasti/prílohy k Zmluvám a Dodatkom k nich.  

Nedostatok č. 3 

Absentujúce zohľadňovanie cien nájomného pri Zmluvách uzavretých 

v minulosti na dobu neurčitú. 

Nedostatok č. 4 
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Absencia v aktualizácii údajov na zmluvách vyplývajúca z údajov 

zapísaných v registroch vedených v SR. 

Nedostatok č. 5 

Porušenie §47a zákona č. 40/1964 Zb. v nadväznosti na §5a zákona č. 

211/2000 Z.z. 

Nedostatok č. 6 

Porušenie §3 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb.  

Prijaté opatrenia 

 

 

 Do 30.11.2021 povinná osoba predložila miestnej kontrolórke zoznam 

prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly. 

K 1. – dvojitá kontrola zamestnancami povinnej osoby, určenie 

zodpovedného pracovníka 

K 2. – prijatá dvojstupňová kontrola zo strany povinnej osoby 

K 3. – zabezpečená kontrola pracovníkom povinnej osoby všetkých 

zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú v spojitosti s prijatými Zásadami 

K 4. – písomná výzva pracovníkom povinnej osoby dotknutým osobám 

– nájomcom na uvedenie veci do súladu 

K 5.- vyňatie ustanovenia o automatickej prolongácie v určených 

nájomných zmlúv 

K 6. – do budúcnosti zasielať výzvu na nápravu s určením lehoty, 

prípadne ukončenie nájomnej zmluvy  

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

 

 Lehota do 28.02.2022 na predloženie písomného zoznamu splnených 

opatrení v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.  

 

2. Kontrola prijímania detí v školskom roku 2020/2021 

 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 10.05.2021 do 14.06.2021. 

Kontrolovaný subjekt: ZŠ s MŠ J.A.Komenského a ZŠ Tbiliská 

Predmet kontroly: kontrola všeobecne záväzných právnych predpisov, základnej dokumentácie 

základných škôl v nadväznosti na školskú legislatívu platnú v Slovenskej republike pri procese 

prijímania detí do základných škôl. 

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 29.06.2021. 

 

3. Kontrola vybraných finančných operácií 

 

  

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 23.08.2021 do 09.11.2021. 

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných 

prostriedkov schválených v rozpočte mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2020 pre bežné a kapitálové 

výdavky. 

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 31.12.2021 

• predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 30.01.2022  

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 14.12.2021. 
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Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 Nedostatok č. 1 

Absentujúce vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle §6 a §7 

zákona č. 357/2015 Z.z.. 

Nedostatok č. 2 

Absentujúce uvedenie správnych údajov pri zverejňovaní Zmlúv 

a/alebo Dodatkov k nim na webovej stránke povinnej osoby  

Nedostatok č. 3 

Nedodržiavanie dikcie legislatívy upravujúcej rozpočtový proces 

v nadväznosti na dodržiavanie finančnej disciplíny v zmysle zákona č. 

523/2004 Z.z.  

Prijaté opatrenia 

 

 

 Do 31.12.2021 povinná osoba nepredložila miestnej kontrolórke 

zoznam prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly. 

 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

 

 Do 31.01.2022 povinná osoba nepredložila miestnej kontrolórke 

zoznam splnených opatrení na základe Správy o výsledku kontroly. 

 

 

4. Kontrola výdavkov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 16.02.2021 do 18.06.2021. 

Kontrolovaný subjekt: mestská časť Bratislava-Rača, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti uzatvárania dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru za obdobie rokov 2018 a 2019 a overenie zákonnosti 

a správnosti spôsobu ich uzatvárania ako aj spôsob evidencie. 

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 30.09.2021 

• predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 31.12.2021  

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 29.06.2021. 

 

Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 Nedostatok č. 1 

Nedostatočne a absentujúce vykonanie základnej finančnej kontroly 

v zmysle §6 a §7 zákona č. 357/2015 Z.z.. 

Nedostatok č. 2 

Porušenie §231 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení 

Nedostatok č. 3 

Porušenie §224 ods. 2 písm. e) a §227 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. 

Zákonníka práce 

Nedostatok č. 4 

Porušenie §228 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce 

Nedostatok č. 5 

Porušenie §228a 311/2001 Z.z. Zákonníka práce 

 

Prijaté opatrenia 

 

 

 Do 30.09.2021 povinná osoba nepredložila miestnej kontrolórke 

zoznam prijatých opatrení na základe Správy o výsledku kontroly. 

 

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

 Do 31.12.2021 povinná osoba nepredložila miestnej kontrolórke 

zoznam splnených opatrení na základe Správy o výsledku kontroly. 
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B. 

 

II. polrok 2021 

 

1. Kontrola plnenia niektorých ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov – povinnosť zverejňovania. 

 

2. Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov vynaložených na 

projektové dokumentácie mestskou časťou Bratislava-Rača v rokoch 2018/2019/2020/2021 – do doby 

vykonania kontroly.  

 

3. Kontrola objednávok a faktúr na tovary, služby a stavebné práce s dôrazom na hospodárne, efektívne 

a účinné vynakladanie verejných prostriedkov v ZŠ s MŠ J. A. Komenského za rok 2019/2020.  

 

 

 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 boli vykonané nasledovné kontroly: 

 

 

1. Kontrola niektorých ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. – povinnosť zverejňovania 

 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 02.12.2021 do 03.01.2022. 

Kontrolovaný subjekt: mestská časť Bratislava-Rača, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania povinnosti zverejňovania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní. 

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 31.03.2022 

• predložiť písomný zoznam splnených opatrení v lehote do 30.06.2022  

Správa o výsledku kontroly: predložená na rokovanie MZ dňa 08.02.2022. 

 

Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení: 

 

 

Zistené nedostatky 

 

 

 

 Nedostatok č. 1 

Porušenie §148 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. pri 7 rozpočtových 

organizáciách (t.j. materských škôl) zriadených povinnou osobou 

a právnickou osobou so 100% majetkovou účasťou povinnej osoby 

Nedostatok č. 2 

Porušenie §64 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. pri vybraných 

kontrolovaných investičných akciách  

 

Prijaté opatrenia 

 

 

 Lehota do 31.03.2022 na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.  

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

 Lehota do 30.06.2022 na predloženie písomného zoznamu splnených 

opatrení v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.  
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2. Kontrola použitia finančných prostriedkov vynaložených na projektové dokumentácie  

 

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly bol uskutočnený v období od 11.10.2021 do 31.01.2022. 

Kontrolovaný subjekt: mestská časť Bratislava-Rača, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava. 

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných 

prostriedkov schválených v rozpočtoch mestskej časti Bratislava-Rača na projektové dokumentácie. 

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 08.02.2022. 

 

 

3. Kontrola objednávok a faktúr v ZŠ s MŠ J.A.Komenského za roky 2019/2020  

 

Čas vykonania kontroly: výkon kontroly je uskutočňovaný v období od 15.11.2021 a v súčasnosti ešte 

trvá. 

Kontrolovaný subjekt: ZŠ s MŠ J. A. Komenského. 

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných 

prostriedkov schválených v rozpočtoch mestskej časti Bratislava-Rača na projektové dokumentácie. 

Správa o výsledku kontroly: bude predložená na rokovanie MZ dňa 29.03.2022. Na základe uznesenia 

č. UZN 476/14/12/21/P bola vzatá na vedomie informácia, že vyššie uvedená kontrola bude vykonaná 

a Správa o výsledku kontroly bude predložená v I. polroku 2022. 

 

 

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 2021 
 

V roku 2021 bolo prijatých 22 podaní z toho 3 sťažnosti prijaté koncom roka 2020 a riešené v roku 2021 

a 2 petície. K dnešnému dňu sú všetky sťažnosti a petície podané v roku 2021 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 2021 bolo 1 mimoriadne MZ (25.05.) a 7 riadnych MZ (09.02., 30.03., 04.05., 29.06., 28.09., 

02.11. a 14.12.), na ktorých bolo prijatých 136 uznesení  (4 neschválené uznesenia), z toho 16 

procesných týkajúcich sa rokovania miestneho zastupiteľstva, 36 informačných na vedomie a 84 

uznesení, ktoré sa dotýkali/dotýkajú činnosti mestskej časti Bratislava-Rača (1 zrušujúce uznesenie, 3 

uznesenia so súhlasným stanoviskom a 3 uznesenia s nesúhlasným stanoviskom).  K dnešnému dňu boli 

splnené všetky uznesenia prijaté v roku 2021 s výnimkou uznesení, ktoré stratili platnosť a/alebo boli 

zrušené a s výnimkou tých, ktoré sú v plnení. 

 

 

Iná činnosť 
 

- pravidelná účasť na zasadnutiach Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva, 

- pravidelná účasť na zasadnutiach Finančnej komisie, na ostatných komisiách podľa potreby, 
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-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 2021 s uvedenými výnimkami boli splnené. 
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Príloha č. 1 

 

KANCELÁRIA STAROSTU 

 

 

č. číslo 

sťažnosti 

dátum 

doručenia 

predmet 

sťažnosti 

výsledok vybavenia dátum 

vybavenia 

1 5771/2021 14.04.2021 Susedské 

vzťahy 

Šetrenie na mieste, neopodstatnená 

sťažnosť 

11.10.2021 

2 13133/2021 11.08.2021 Susedské 

vzťahy 

V riešení - 

3 10317/2021 28.06.2021 Susedské 

vzťahy 

Šetrenie na mieste, stav vyriešený. 09.11.2021 

4 14362/2021 03.09.2021 Susedské 

vzťahy 

V riešení - 

5 18470/2021 05.11.2021 Susedské 

vzťahy 

V riešení - 

6 8588/2021 31.05.2021 Susedské 

vzťahy 

V riešení - 

7 16920/2021 12.10.2021 Susedské 

vzťahy 

V riešení - 

8 3378/2021 04.03.2021 Susedské 

vzťahy 

Nedošlo k zrejmému zásahu do 

pokojného stavu §5 OZ 

09.06.2021 

9 14872/2021 10.09.2021 Susedské 

vzťahy 

Počiatočný stav vyriešený 04.11.2021 

10 1049/2021 04.01.2021 Susedské 

vzťahy 

Vydanie rozhodnutia 22.03.2021 

11 1294/2021 18.02.2021 Susedské 

vzťahy 

Vydanie rozhodnutia 01.12.2021 

12 1839/2021 04.02.2021 Sťažnosť- 

postup 

vedúcej 

kancelárie 

v 5 častiach opodstatnená 

v 1 časti neopodstatnená 

19.05.2021 

13 15315/2021 21.09.2021 Sťažnosť- 

postup 

vedenia 

SÚ 

neopodstatnená 04.11.2021 

14 18792/2021 10.11.2021 Sťažnosť- 

výkon št. 

staveb. 

dohľadu 

V riešení  

- 

 

 

 

 

ODDELENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A DOPRAVY 

 

č. číslo 

sťažnosti 

dátum 

doručenia 

predmet sťažnosti výsledok vybavenia dátum 

vybavenia 

1 22021/2020 28.12.2020 Sťažnosť na orez 

krovitého porastu 

Opodstatnená sťažnosť - 

Odpoveď 

04.02.2021 
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ODDELENIE HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY 

 

č. číslo 

sťažnosti 

dátum 

doručenia 

predmet sťažnosti výsledok vybavenia dátum 

vybavenia 

1 21430/2020 16.12.2020 SŤAŽNOSŤ 

nadmerná hlučnosť 

kotolne Kadnárová 

ul. 

Odstúpenie sťažnosti, 

 

15.02.2021 

2 21689/2021 22.12.2021 SŤAŽNOSŤ hluk 

(Koloničova kúria, 

Obecná záhrada) 

Zasielaná odpoveď, prebieha 

písomná komunikácia 

19.01.2021 

 

 

 

 

HLAVNÁ KONTROLÓRKA 

 

Č. Číslo 

sťažnosti/petí

cie 

Dátum 

doručenia 

Predmet sťažnosti/petície Výsledok 

vybavenia 

Dátum 

vybavenia 

1 11794/2021 20.07.2021 SŤAŽNOSŤ – Proti 

vybaveniu sťažnosti  

čiastočne 

opodstatnená 

01.10.2021 

2 10983/2021 08.07.2021 SŤAŽNOSŤ- Proti postupu 

stavebného úradu. 

neopodst. 27.08.2021 

3 191902/2020 25.11.2020 SŤAŽNOSŤ-nečinnosť 

a nezákonnosť rozhodnutí 

stavebného úradu 

nepríslušnosť - 

upovedomenie 

08.04.2021 

4 13902/2021 25.08.2021 PETÍCIA- Zachovanie 

zimnej údržby komunikácie 

Stupavská ulica. 

Čiastočne 

vyhovené - 

oznámenie 

05.10.2021 

5 4080/2021 17.03.2021 PETÍCIA – Hasičská 

zbrojnica len pre hasičov 

DHZ/DHZO Bratislava-

Rača 

UZN 

361/30/03/21/

P 

12.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


