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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016

a/ s pripomienkami
b/ bez pripomienok
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Správa
o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2016
_______________________________________________________________
V zmysle § 18 f, ods.1, písm. e/, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení n.p., zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení n.p. a "Zásad vybavovania
sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto“ schválených uznesením č. 09/13 na 9. zasadnutí MZ MČ B-NM dňa
13.10.2015, miestny kontrolór MČ B-NM spracoval podklady a predkladá nasledovnú
správu o vybavovaní sťažností a petícií občanov za rok 2016.
V centrálnej evidencii, na útvare miestneho kontrolóra, bolo k 31.12.2016
zaevidovaných 93 podaní, z toho 3 petície, 1 hromadná sťažnosť, 24 sťažností
a 65 podaní. Iným subjektom na vybavenie bola odstúpená jedna petícia,
24 podaní, a jedno podanie bolo sťažovateľovi vrátené na podpísanie.
Podľa ustanovení zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení n.p.
a zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení n.p. boli riešené 2 petície,
1 hromadná sťažnosť a 24 sťažností, z toho 7 opodstatnených a 17
neopodstatnených, 1 sťažnosť sa presúva do roku 2017.
Podľa ustanovení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení n.p. bolo riešených 19
podnetov.
Podľa Občianskeho zákonníka bolo riešených 21 podnetov, žiadostí
a oznámení, z ktorých bolo 13 opodstatnených a 8 neopodstatnených.
Na MÚ MČ B-NM boli podania od občanov, organizácií doručené poštou,
alebo osobne, následne zaevidované v podateľni MÚ B-NM, prípadne na sekretariáte
starostu a potom odovzdané na centrálne zaevidovanie a vybavenie na Útvar
miestneho kontrolóra. V 43 prípadoch použili občania na podanie podnetov
e-mailovú stránku Miestneho úradu.
Z celkového počtu podaní bolo na priame vybavenie z titulu vecnej
a miestnej príslušnosti odstúpené iným subjektom jedna petícia, 24 podaní
a jedno podanie bolo vrátené sťažovateľovi na podpísanie.
V odstúpenej petícii zástupcovia Základnej organizácie Slovenského
odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb žiadali vedenie Dopravného
podniku Bratislava, a.s. o znovu zavedenie trolejbusovej linky č. 206 a zrušenie
prázdninového režimu cestovného poriadku na tejto linke. Petíciu v kópii zaslali
starostovi Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Mgr. Rudolfovi Kusému, ktorý sa
prípisom obrátil na vedenie Dopravného podniku Bratislava s podporným
stanoviskom. Dopravný podnik tejto žiadosti nevyhovel.
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Odstúpené podania boli:
Magistrátu hl. m. SR Bratislavy - 4 podania:
- Matúškova ul. znečistenie zberného hniezda triedeného odpadu.
- Skalická ul. žiadosť o oddelené stanovište triedeného odpadu.
- Žiadosť o odstránenie zdevastovanej telefónnej búdky pred Novopackou
pivárňou.
- Vajnorská a Tomášikova ul. oprava chodníka pri Kuchajde.
Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru SR 2 podania
- Vlastníci bytov a nebytových priestorov z Varšavskej ul. č. 32 sa sťažovali na
vlastníka vedľajšieho pozemku, podnikajúceho v nákladnej doprave, ktorý
využíval na prejazd nákladnými vozidlami vedľajšiu cestu a rušil nočný kľud.
- Korupčné správanie pracovníčky stavebného oddelenia MÚ B-NM.
Mestskej polícii – 15 podaní:
- NARKOMANI na Kuchajde, Belehradskej, Moravskej, Vajnorskej, Sliezskej
a Račianskom Mýte.
- BEZDOMOVCI v lokalite ulíc Bárdošova, Na Revíne, Dérerova,
J.C. Hronského, v okolí domu Manhatan a Račianskom Mýte.
- Nedisciplinované správanie majiteľov psov pri venčení. Jeséniova ul.,
Račianske mýto, Sklická ul.
- Podnikateľ a obyvateľ z Kalinčiakove ul. sa sťažuje na podujatie poriadané TJ
Slovan Bratislava pri ktorom, do nočných hodín bolo okolie obťažované
nadmerným hlukom a svetlom.
- Vlastníci bytov a nebytových priestorov Varšavská 31 sa sťažujú na vjazd
a výjazd nákladných motorových vozidiel zo susedného pozemku.
- Obyvateľ Junáckej ul. sa sťažoval na nedovolené parkovanie na uvedenej ul.
- Sťažovateľ poukazoval na porušovanie zákazu vjazdu cyklistov a vstupu psov
do areálu Kuchajdy.
- Konzumácia alkoholu a následné znečisťovanie okolia zgrupovaním sa
bezdomovcov na Račianska 85,87.
- Obyvateľ Višňovej ul. sa sťažoval, že na detskom ihrisku sa zdržiavajú
psíčkari a asociálne osoby.
Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva – 2 podania
- Vajnorská ul. prevádzka Steak House, stekanie mastných výparov z digestora
priamo na chodník.
- Obyvateľ Račianskej ul. poukázal na nadmerný hluk vychádzajúci z externej
klimatizačnej jednotku umiestnenej Prezídiu policajného zboru.
Okresnému úradu Bratislava Tomášikova - 1 podanie:
- Obyvatelia Vajnorskej ul. poukazovali na susedské spolužitie a verbálne
útoky susedov. Z ktorého vyplýva podozrenie z priestupku voči občianskemu
spolunažívaniu v zmysle Priestupkového zákona č. 372/1990Zb. v z.n.p.
Jedno podanie bolo vrátené sťažovateľovi na podpísanie, podľa zákona
o sťažnostiach. Upozorňovalo nás na neodpratané haluze z orezaných stromov na
Vajnorskej ul.. Sťažovateľ následne nereagoval.
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Podľa ustanovení zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení n.p.
a zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení n.p., boli na MÚ B-NM riešené
petície a sťažnosti nasledovne:
Prvú petíciu riešilo oddelenie Výstavby a investícii. Obyvatelia Smrečnianskej
ul. vyjadrili nesúhlas k zrušeniu vyhradených parkovacích miest na Smrečnianskej
ul.. V Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sa v roku 2016 menila parkovacia
politika a z tohto dôvodu oddelenie Výstavby a investícii vydávalo rozhodnutia
k vyhradenému parkovaniu len na pol roka. Parkovacie miesta dotknutým osobám
boli predlžené.
V druhej petíciu obyvatelia Koliby protestovali proti zriadeniu Komunitného Centra na
Jeséniovej ul. 43. Starosta MČ B-NM vyhovel požiadavke petície a nepodporil návrh
„Občianskeho združenia za lepšiu Kolibu“ na zriadenie Komunitného Centra.
Hromadnú sťažnosť riešilo oddelenie Územného konania a stavebného poriadku.
Obyvatelia ulíc Budyšínska, Vajnorská, Česká a Osadná vyslovili nesúhlas k zámeru
investora spoločnosti K – Property, s.r.o. BA. S výstavbou bytového domu s 28 bytmi
a apartmánmi medzi ulicami Budyšínska, Vajnorská, Česká a Osadná. Na Miestny
úrad B-NM, Oddelenie územného konania a stavebného poriadku nebol doručený
návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ani žiadosť o vydanie stavebného
povolenia na stavbu bytového domu na Budyšínskej a Osadnej ulici, z toho dôvodu
bola hromadná sťažnosť neopodstatnená.
Z 24 sťažností, riešených na MÚ B-NM, sa jednotlivé oddelenia podieľali na
riešení nasledovne:
Oddelenie výstavby a investícii riešilo 8 neopodstatnených sťažnosti,
- Odvolanie domovníčky na Bojnickej ul. za neplnenie si svojich povinností. Uvedené
skutočnosti sa preverením sťažnosti nepotvrdili.
- Nájomníci obecného bytu na Osadnej sa sťažovali na pracovníkov oddelenia správ
nehnuteľností MÚ B-NM v ktorej poukázali na neochotu pracovníkov pri riešení ich
prevodu bytu. Prevod bytu nebol možné riešiť z dôvodu, že jeden z nájomcov bol
v tom čase vo vezení a oprávnenie, ktorým disponoval právny zástupca
neobsahovalo možnosť prepisu bytu len na jedného vlastníka. Z uvedeného dôavodu
bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená a sťažovateľke bol vysveltlený ďalší
postup riešenia.
- Obyvatelia bytového domu na Bojnickej sa sťažovali na neprispôsobivú rodinu
a nezvládnutú výchovu detí. Nájomník bol upozornený na povinnosť dodržiavať
Zásady domového poriadku a možnosť ukončenia nájomného vzťahu na byt.
- Tri sťažnosti sa týkali spriechodnenie križovatky Makovického Sreznevského pre
vozidlá OLO. Križovatka ulíc je sústavne nepriechodná z dôvodu parkovania
motorových vozidiel v križovatke a vozidlá OLO sa nemôžu dostať k zberným
nádobám komunálneho odpadu pri rodinných domoch. Vo svojej sťažnosti poukázali
obyvatelia na možnosť osadenia dopravných značiek zakazujúcich parkovanie
vozidiel. Pracovníci oddelenia odporučili v prípade nepovoleného parkovania
motorových vozidiel zavolať MsP na riešenie vzniknutej dopravnej situácie.
- Obyvateľka N.Rožňavskej poukazovala na nevybudovanie chodníkov a osvetlenia
k bytovému domu. V súčasnom stave nie je v kompetencii MÚ B-NM prinútiť
vlastníkov pozemkov a stavieb k dobudovaniu akýchkoľvek stavebných prvkov.
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- Správca bytov Šancová 49 sa sťažuje na porušenú izoláciu pivnice pri oprave
cesty. Cestné práce nemohli porušiť izoláciu pivnice pretože boli vykonávané
v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu.

Útvar miestneho kontrolóra riešil 5 sťažností z toho 3 opodstatnené
a 2 neopodstatnené
- V prvej sťažnosti sa sťažoval klient na zamestnankyňu overovania podpisov
MÚ B-NM na nevhodné správanie voči stránkam. Dotyčná zamestnankyňa na MÚ
B-NM už nepracuje.
- V druhej sťažnosti proti vybavovaniu sťažnosti sa rodič dožadoval vysvetlenia
výpočtu úhrady za pobyt dieťaťa v detských jasliach. Po prešetrení bol preplatok
vyplatený na účet rodiča.
- Sťažnosťou proti vybavovaniu sťažnosti sa obyvateľ Koliby domáhal zaslania
odpovede poštou na svoje pôvodné podanie, ktorého pôvodným predmetom je
burina prerastajúca chodník priľahlý k parcelám v k.ú. Vinohrady. Vedúci oddelenia
Verejného poriadku odpovedal e-mailom a nie listom a informoval sťažovateľa
o skutočnosti, že predmet sťažnosti bol odstránený a súčasťou e-mailu bola príloha
s fotografiami už vyčisteného chodníka. Vzhľadom na nedodržania „Zásad
vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava
- Nové Mesto“ bola sťažnosť vyhodnotená ako oprávnená a bolo konštatované, že
v procese vybavovania sťažností došlo k pochybeniu.
- V dvoch ďalších neopodstatnených sťažnostiach proti vybaveniu sťažnosti, sa
jedná o
sťažnosti stavebníčky zastúpenej advokátom kde opakovanie podávala
podnet voči stavebnému konaniu. Podnet bol odstúpený
Okresnému úradu
Bratislava III odbor výstavby a bytovej politiky, z vecne a miestnej príslušnosti.
Stavebné konanie je vykonávané ako správne konanie, v zmysle zákona 71/1967
o správnom konaní v znení n.p., na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 4, ods. 1, písm.
d), zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Z uvedeného dôvodu je možné riešiť
podanie odvolacím orgánom. Pre správne konanie je odvolací orgán Okresný úrad
Bratislava a z toho dôvodu sa postupuje podľa stavebného zákona a nie zákona
o sťažnostiach.
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpis. čísel a správy
pozemkov riešilo 3 neopodstatnené sťažnosti.
- STARZ – Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.m. SR Bratislavy
postúpila sťažnosť usporiadateľa kultúrneho podujatia k prevádzkovaniu bufetov na
nedodržanie základných bezpečnostných opatrení, pri športových a kultúrnych
podujatiach. Jedná sa o upratovanie, zber a likvidáciu odpadu počas a po skončení
akcií. Z odpovedí Miestny kontrolór konštatoval, že zmluvné strany mohli písomne
špecifikovať všetky svoje požiadavky a povinnosti v plnom rozsahu platnými
právnymi predpismi. Organizátor bol požiadaný o doplnenie svojho podania
v zákonnej lehote do 10 pracovných dní od doručenia výzvy. Sťažovateľ v stanovenej
lehote nedoplnil relevantnými dôkazmi svoje podanie z toho dôvodu bolo podanie
v súlade so zákonom o sťažnostiach odložené.
- V druhej sťažnosti sa domáhal jeden z dedičov vrátenie kúpnej ceny za pozemok.
Mestská časť neeviduje žiadny záväzok voči žiadateľovi. Všetky nároky na vydanie
kúpnej ceny sú už premlčané. Žiadatelia si vrátenie kúpnej ceny v rozhodnom čase
neuplatnili voči mestskej časti, ani voči hlavnému mestu.
- V tretej sťažnosti riešil referát podnikateľských činností, rušenie nočného pokoja
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prevádzkou motokár na Vajnorskej ul. Meranie hluku bolo vykonané akreditovanou
spoločnosťou v noci, pred fasádou bytového domu, počas merania bolo na
motorkárskej trati najväčší počet motoriek na dráhe. Výsledky zistení vyhodnotili
sťažnosť za neopodstatnenú.
Oddelenie Verejného poriadku riešilo 2 opodstatnené sťažnosti,
- Sťažovateľ z Koliby, ktorý si sťažoval na burinu prerastajúcu chodník priľahlých
parciel v k.ú. Vinohrady.
- Sťažnosť obyvateľov okolia tenisových kurtov na Príkopovej ul., kde sú
organizované hlučné podujatia organizované TK Slovan Bratislava, ktoré rušia
nočný pokoj hlukom a osvetlením.
Oddelenie školstva riešilo neopodstatnenú sťažnosť rodiča, ktorý do rodičovského
sporu zaťahoval svoje dieťa a školu, čo zapríčinilo zhoršenie prospechu
a zdravotných problémov žiaka. Oddelenie školstva vo svojej odpovedi upozornilo
rodičov na povinnosť dodržiavania zdravej výchovy dieťaťa.
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania (ŽPaÚP) riešilo
opodstatnenú sťažnosť. Na Nobelovej ulici stavebník nerešpektoval vzdialenosť
výkopových prác v tesnej blízkosti chráneného stromu, dub lesný. Stavebník
stavebnými mechanizmami poškodil koreňový systém stromu.
Oddelenie sociálnych služieb riešilo neopodstatnenú sťažnosť rodiča vo veci
nezrovnalosti úhrad za pobyt dieťaťa v DJ. Vyčíslená pohľadávka bola zo strany
vedúcej zariadenia vyhodnotená ako neoprávnená.
Starosta riešil opodstatnenú sťažnosť zástupcov obyvateľov ulíc Halašova
a Záborského, ktorí ho oslovil so žiadosťou o opravu komunikácie. Predmetné ulice
boli zaradené do plánu investičných akcií.
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov MČ B-NM
riešila jednu sťažnosť na miestneho kontrolóra v ktorej sťažovateľ namietal, že
sťažnosť proti vybavovanie sťažnosti, opäť riešil miestny kontrolór. Komisia po
prešetrení všetkých skutočností vyhodnotila sťažnosť za neopodstatnenú.
Prednosta MÚ B-NM rieši sťažnosť v ktorej aktivistka žiada o prehodnotenie
pracovného pomeru vedúcich zamestnancov poverených zastupovaním MÚ B-NM
oddelene Územného konania a stavebného poriadku a Oddelenia životného
prostredia a územného plánovania. Uvedená sťažnosť prešla do roku 2017
Podľa ustanovení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, riešilo oddelenie
Územného konania a stavebného poriadku 19 podnetov, v ktorých bolo zistené, že
súviseli s prebiehajúcim správnym územným alebo stavebným konaním.
V podaniach sa účastníci konania dovolávali svojich záujmov, ktoré chceli, aby boli
zohľadnené pri vydávaní územného rozhodnutia, prípadne vydaní stavebného
povolenia. Podania boli zohľadnené pri riešení prebiehajúcich konaní a o výsledku
riešenia podania podávateľov priamo informoval stavebný úrad.
Jedná sa o znečistenie komunikácie, obťažovanie hlukom, svetlom, rušenie nočného
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pokoja zo stavby, nečinnosť a prieťahy v stavebnom konaní, na postup stavebného
úradu, nedodržanie vydaného stavebného povolenia, čiernu stavbu, nesúhlas so
stavebným zámerom, preverenie legálnosti stavby, porušenie strechy garáže pri
demolačných prácach, zmena účelu stavby.
Podľa Občianskeho zákonníka bolo riešených 21 podnetov z toho 13
opodstatnených a 8 neopodstatnených, žiadostí a oznámení. Na riešení podaní
sa podieľali jednotlivé oddelenia MÚ B-NM nasledovne:
Oddelenie verejného poriadku (VP) riešilo 8 podnetov, z toho 7 opodstatnených a 1
neopodstatnený. V podaniach išlo hlavne o podnety z oblastí: susedských vzťahov,
rušenia nočného pokoja hlukom, svetlom, hlasné púšťanie hudby, štekanie psov,
venčenia psov, zgrupovania sa bezdomovcov a neprispôsobivých obyvateľov,
žiadosť o nainštalovanie kamerového systému pri ZŠsMŠ Jeséniova,
Útvar miestneho kontrolóra riešil 3 neopodstatnené podnety. Majiteľ prevádzky
protestoval proti vyprataniu obchodných priestorov v tržnici na Šancovej ul.. Správca
zvereného majetku EKO-VPS z dôvodu narastajúceho počtu bezprecedentných
porušovaní a nedodržiavaní zmluvných ustanovení pri užívaní prenajatého majetku
a z dôvodu zamedzenia nárastu prípadov ťažko vymáhateľných pohľadávok použil
postup ukončenia zmluvného vzťahu.
V druhom správca bytov žiadal MÚ o pomoc pri riešení neprispôsobivého obyvateľa
bytového domu. MÚ nemá právne a efektívne prostriedky, ktoré by ovplyvnili
správanie neprispôsobivého obyvateľa.
V poslednom obyvatelia lokality Na Koziarke a Horskej opisujú krádež historického
artefaktu „Einmannbunkru“. Obrátili so žiadosťou o pomoc na miestneho kontrolóra
MČ B-NM. Neznámy páchateľ odcudzil Einmannbunker z druhej svetovej vojny
a následne sa ho pokúsil predať. Podnet bol postúpený na prešetrenie PZ SR.
Einmannbunker nie je majetkom OZ Bunkre SK, ani majetkom MČ B-NM. Podľa
vyjadrenia PZ nie je možné pokračovať vo veci vyšetrovania trestného konania za
odcudzenie veci nakoľko nie je jasné či vznikla majiteľovi škoda.
Oddelenie školstva riešilo 2 podnety 1 opodstatnený na pedagogický postup učiteľky
v materskej škole. V neopodstatnenom podaní člen rady školy podával námietky
k činnosti rady školy. Námietky boli prerokované v rade školy, kde sa k nim
podávajúci mohol vyjadriť.
Starosta riešil jeden podnet v ktorom Kancelária verejného ochrancu práv požiadala
o stanovisko k petícii riešenej MÚ B-NM proti výstavbe domu na ul. pod Strážami.
Pôvodný podnet prijatý a zaevidovaný ako petícia nespĺňal náležitosti predpísané
zákonom 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p.. Z uvedeného dôvodu bola petícia
riešená ako hromadná sťažnosť. Občania boli upozornení, zároveň im bol
odporučený postup, ako účastníci stavebného konania, každý účastník konania sa
môže odvolať proti prvostupňovému rozhodnutiu stavebného úradu. Starosta vo
svojej odpovedi informoval Kanceláriu verejného ochrancu práv o stave riešenia
pôvodného hromadného podania, v ktorom bolo konštatované, že stavba svojou
funkciou,
architektonickým
stvárnením
a spôsobom
zástavby
nenarúša
charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, čo je dokladované
súhlasným záväzným stanoviskom dotknutého orgánu – Hlavného mesta SR
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Bratislavy č.MAGS-ORM/51831/14-310421 zo dňa 25.11.2014.
K problematike dopravy v danej lokalite, dopravného napojenia stavby
sa vyjadril dotknutý orgán – Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Krajský dopravný
inšpektorát, ktorý vydal záväzné súhlasné stanovisko č.KRPZ-BA-KDI3-19-189/2014
zo dňa 26.09.2014.
K problematike veľkosti stavby a umiestnenia stavby vo väzbe na okolité obytné
prostredie sa vyjadril dotknutý orgán, ktorým je Regionálny úrad verejného
zdravotníctva Bratislava, ktorý k umiestňovanej stavbe vydal súhlasné záväzné
stanovisko č.HŽP/13746/2014 zo dňa 17.09.2014. Z odôvodnenia tohto záväzného
stanoviska vyplýva, že podľa predloženého svetlo technického posúdenia vplyv
plánovanej výstavby bytového domu je v súlade so znením čl. 4.4 STN 73 0580-1.
V žiadnom z okolitých objektov nedôjde k prekročeniu povoleného ekvivalentu uhla
vonkajšieho tienenia.
Oddelenie životného prostredia a územného plánu riešilo 1 opodstatnený podnet
znečistenia zberného miesta na Matúškovej ul. v spolupráci s Magistrátom hl.m. SR.
Útvar komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času riešil 1 neopodstatnený
podnet. V rámci podujatia Detská zima sa premietal film Malý princ, na ktorom sa pre
nedostatok kapacity nemohli zúčastniť všetky deti.
Organizačné oddelenie riešilo 1 neopodstatnený podnet imobilného obyvateľa, ktorý
sa nemohol zúčastniť volieb pretože nevládal prejsť schody do volebnej miestnosti.
Bolo mu odporučené, aby v budúcnosti požiadal o prenosnú urnu.

EKO VPS riešil 4 opodstatnené podnety
- Nedostatok údržby a čistenie - Trnavské mýto, Podchod Trnavské mýto,
a ulíc Kalinčiakova, Družstevná, Stará pracháreň
- Nevhodné správanie bufetárky na Kuchajde,
- Nedodržiavanie prevádzkového poriadku pri prevádzke dronu

Z pohľadu miestneho kontrolóra MČ B-NM možno hodnotiť úroveň
prešetrovania a vybavovania sťažností a petícií zodpovednými pracovníkmi
Miestneho úradu MČ B-NM a organizácií zriadených MČ B-NM prevažne
kladne. Vedúci pracovníci v snahe pomôcť občanom MČ sa osobne
zúčastňovali na miestnych preverovaniach a taktiež občanov prizývali na
osobné prerokovania, čo mnohokrát urýchlilo nejedno doriešenie sťažnosti.
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SŤAŽNOSTI a PETÍCIE MÚ B-NM za rok 2015
NÁZOV
Starosta
OZ za lepšiu Kolibu - zriadenie komunitného
centra
Oprava komunikácie
ÚKaSP
Nesúhlas k zámeru investora
VaI
Zrušenie vyhradeného parkovania
Bojnická - odvolanie domovníčky
Bojnická – spolužitie
Prevod bytu do osobného vlastníctva
Križovatka Makovického - Sreznevského
Nová Rožňavská - vybudovanie chodníka
Šancová - porušenie izolácie pivnice
ÚMK
Správanie zamestnanca MÚ B-NM
Výpočet úhrady za pobyt v DJ
Postup pri riešení sťažnosti obyvateľ Koliby
Postup pri riešení sťažnosti voč výstavbe
PPČESČaSP
Usporiadanie kultúrneho podujatia
Vrátečnie kúpnej ceny za pozemok
Rušenie nočného pokoja prevádzkou
VP
Prerastajúca burina na pozemku
hlučné podujatie
Komisia pre ochranu verejného záujmu
Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti
prednosta
prehodnotenie prac. pomeru presun na r. 2017
Školstvo
rodičovský spor
ŽPaÚP
poškodenie chráneného stromu
Sociálne
Úhrada za pobyt v DJ
SPOLU

SŤAŽNOSTI
spolu
1

O
1

N

HROMADNÉ
spolu

O

N

PETÍCIE
Spolu

1
1
1
8

0

1

8
1

5

3
1
1
1

3

0

2

2
1
1

1

1
1
1
3
1
1
2

2
3
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1

24*

1
1
7

16

1

0

* jedna sťažnosť bola presunutá do roku 2017

Uznesenie z 18. zasadnutia MZ MČ B-NM konaného dňa 11. apríla 2017
18/05 Miestne zastupiteľstvo
s ch v a ľ u j e
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016
- bez pripomienok

Hlasovanie : za : 19
proti : 0
zdržali sa : 0
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2

