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N�vrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

ber ie na vedomie

Spr�vu o uplatňovan� z�kona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pr�stupe k inform�ci�m 
v podmienkach Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka  za rok 2009.
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Spr�va
o uplatňovan� z�kona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pr�stupe k inform�ci�m 
v podmienkach Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka

Spr�va o uplatňovan� z�kona č. 211/2000 Z. z. v podmienkach Miestneho �radu mestskej 
časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestny �rad“) je každ� rok predkladan� na rokovanie 
poslancov mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Pr�vo na inform�cie je v Slovenskej republike garantovan� �stavou a in�mi 
dokumentami o ľudsk�ch pr�vach. Prijatie z�kona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom pr�stupe 
k inform�ci�m a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov poskytlo občanom z�konn� r�mec 
pr�stupu k inform�ci�m. Z�kon o slobodnom pr�stupe k inform�ci�m definuje osoby, ktor� s� 
povinn� zverejňovať �daje, určuje, ktor� inform�cie s� pr�stupn� a kedy m�že d�jsť 
k obmedzeniu ich zverejnenia. Z�kon ďalej hovor� o tom, akou formou sa žiada o inform�cie, 
ako a v akej lehote sa na ne odpoved� a ustanovuje tiež opravn� prostriedky a sankcie za 
porušovania z�kona. 

V podmienkach miestneho �radu je kontaktnou zamestnankyňou vo veci prij�mania a 
evidencie podan� vypl�vaj�cich zo z�kona NR SR č�slo 211/2000 Z. z. pracovn�čka oddelenia
organizačn�ch vec�. Vybavenie dožiadania vo veci inform�ci� zabezpečuj� vecne pr�slušn� 
organizačn� �tvary miestneho �radu a zodpovedn�m zamestnancom za celkov� realiz�ciu �loh 
vypl�vaj�cich z vyššie citovan�ho z�kona na �rade je prednosta miestneho �radu. Odvolac�m 
org�nom je starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Inform�cie, ktor� s�visia s miestnym �radom a mestskou časťou je možn� z�skať 
obozn�men�m sa s obsahom p�somnost� na v�vesn�ch �radn�ch tabuliach, vo vestibule budovy 
miestneho �radu a pred budovou miestneho �radu na Romanovej ulici. Ďalej s� inform�cie 
zverejnen� na internetovej str�nke www.petrzalka.sk, pr�padne sa daj� z�skať na z�klade 
žiadosti doručenej na miestny �rad. Žiadosť je možn� podať p�somne v podateľni miestneho 
�radu na Kutl�kovej ul. č. 17 na pr�zem�, každ� pracovn� deň. Žiadosť je možn� doručiť aj 
prostredn�ctvom elektronickej pošty na adrese petrzalka@petrzalka.sk, alebo 
prostredn�ctvom faxu a jeho č�slo je 6381-4964. Žiadosť o poskytnutie inform�ci� sa m�že 
podať aj osobne (�stne) na pr�slušnom �tvare miestneho �radu do z�pisnice, alebo v podateľni.

V zmysle � 5 ods. 6 uveden�ho z�kona zverejňuje mestsk� časť Bratislava-Petržalka ako 
povinn� osoba po dobu jedn�ho roka od vkladu do katastra aj inform�cie o odpredaji 
nehnuteľn�ho majetku – pozemkov v k.�. Petržalka schv�len�ho na zasadnut� Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Od 1.1. 2009 do 31.12. 2009 bolo miestnym �radom zaevidovan�ch 78 žiadost� o 
spr�stupnenie inform�ci�.  Boli to inform�cie, ktor� sa t�kali činnost� oddelen� miestneho �radu:

a/ oddelenie územného rozvoja a dopravy: 11
- 2x vyžiadanie dokument�cie k urbanistickej št�dii „Projekt Kutl�kova“
- žiadosť investora o stanovisko k �R Petržalka City – „A“
- datab�za n�zvov ul�c s orientačn�mi č�slami
- z�pis zo zasadnutia komisie �PVaD
- jazdy �ut po dunajskej hr�dzi,
- 3x prestavba ľadovej plochy na Tupolevovej ul. na parkovisko,
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- osadenie dopravn�ch značiek na Pifflovej ul.,
- zd�vodnenie nedoručenia odpovede p. Lupt�kovej (žiadosť č. 64)

b/ finančn� oddelenie: 5
- 2x poskytnutie dot�ci� a darov z prostriedkov mestskej časti Petržalka (za 2. polrok 2008 

a 1. polrok 2009) a fotok�pie prv�ch str�n rozsudkov, s�dnych sporov, v ktor�ch bola 
MČ �častn�kom – v spolupr�ci s odd. bytov�m a odd. nakladania s majetkom,

- zoznam uhraden�ch fakt�r za r. 2008 nad  30 tis. €,
- zoznam obyvateľov, ktor� zaplatili daň za psa v r. 2009
- obstar�vanie – Digit�lny �rad,

c/ bytov� oddelenie: 1
- k�pie p�somnost� od p. �čovej, Mlynarovičova 20, rokovanie so starostom, v�sledky 

šetrenia M� ,

d/ oddelenie nakladania s majetkom: 8
ref. SMM: 6
- vy�čtovanie n�jomn�ho za gar�žov� stojisko na Mlynarovičovej 16 za roky 2007 a 2008,
- inform�cia o pozemkoch p. č. 3021/2, 3021/12, 3021/18, 3021/87,
- meno prenaj�mateľa objektu na parc. č. 4821,
- vyžiadanie doh�d o nepotrebnom majetku medzi SFVU a MNV Petržalka a dokumenty 

o prevzat� pozemkov MNV Petržalka do trval�ho už�vania,
- vlastn�ctvo majetku Čs. obce sokolskej,
- Zmluva o n�jme pozemku č. 4580/11 a 4580/12,

ref. podnikateľsk�ch činnost�: 1
- sťažnosť na postup MČ pri zav�dzan� gar�žov�ch br�n na Rovniankovej 4 -6,

ref. investičn�: 1
- objedn�vka opravy komunik�ci� Bohrova, Kapicova, Lenardova, Planckova 

(technol�gia, cena),

e/ oddelenie  životn�ho prostredia: 8
- 4x fy KOSEC

- 2x jednotkov� ceny služieb fy KOSEC,
- 2x objedn�vky a k�pie fakt�r č. 854,855,857,858 – fy KOSEC

- počet kontajnerov na komun�lny a drobn� stavebn� odpad, n�klady na ich rozmiestnenie,
- počet sankci� za porušenie VZN o dodržiavan� čistoty a poriadku,
- zd�vodnenie nevykonania orezu na Starhradskej ul. v r. 2009,
- rozpočet odd. ŽP na rok 2009, realizovan� akcie, pl�n do konca roka,

f/ oddelenie �zemn�ho konania a stavebn�ho poriadku: 26
- Vyšehradsk� ul. – nebytov� priestor – umiestnenie r�diolog. pracoviska,
- Andalex – �R, stavebn� povolenie, kolaudačn� rozhodnutie,
- kontajnerov� stanovištia – počet, uskutočnen� stavebn� konania, počet spr�vnych konan�,
- 2x Vista Tower – Global Real:

– žiadosť o pren�jom, sp�sob vybavenia žiadosti, zmena n�jomnej zmluvy -všetky 
inform�cie (v spolupr�ci s odd. nakladania s majetkom),

– zmena n�jomnej zmluvy,
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- Poloreck�ho 2 – kolaud. rozhodnutie, rozhodnutie o tom, že sa objekt stal Domom 
tretieho veku,

- M. Medveďovej 21- vyžiadanie kolaudačn�ho rozhodnutia – ako dom osobitn�ho určenia
- 5x reklamn� a propagačn� zariadenia:

- reklamn� zariadenia v MČ Jarovce - odst�pen�
- v�ška pok�t,
- pokuty pre BigBoard Slovensko,
- ISPA – rozhodnutie o povolen� a stanovisko KR PZ
- povolenie pre BigBoard na umiestnenie rekl. zariadenia

- Rusovsk� cesta 5 – 9 dobudovanie parkoviska (spolupr�ca s odd. �RaD),
- 2x mestsk� lesopark Draždiak – zmeny �P (aj žiadosť odst�pen� z magistr�tu), 

spolupr�ci s odd. ŽP a �raD,
- stavba MIVA na Bzov�ckej – odstr�nenie,
- Petržalka City „A“ – stav �zemn�ho konania
- Obchodn� centrum a gar�že, Betliarska ulica -
- 2x zateplenie bytov�ch domov Tupolevova 1- 7 – k�pie dokladov
- 3x Imagine Development:

- stavebn� povolenie stavieb, ktor� ID navrhuje,
- ozn�menie ID o odstr�nen� oplotenia,
- kedy a ako požiadala fy ID o vykon�vanie čiastiacich pr�c na pozemku 946/1

- rozhodnutia o uložen� pokuty za porušenie z�kona č. 50/1976
- k�pia kolaud. rozhodnutia na stavby p.č. 5105/268 a 5103/370,
- k�pie všetk�ch povolen�, rozhodnut�, povolen� pre spoločnosť UPC Broadband Slovakia 

– elektronick� komunikačn� sieť,

g/ oddelenie organizačn�ch vec�: 9
- spr�stupnenie z�znamov z MZ 26.3.1996 a 24.6.2003,
- pr�slušnosť starostu, e-mailov� adresa p. Košinu, person�lne zloženie komisi� MZ,
- k�pia zvukov�ho z�znamu z MZ 10.3.2009,
- zverejnenie mien predstaviteľov mestskej časti Petržalka (starosta, prednosta, ved�ci 

oddelen�, poslanci),
- zoznam poslancov, mzda starostu, v�ška odmien starostu za roky 2002 – 2008 (v spolupr�ci 

s ref. PPaM),
- k�pia zmluvy o dodan� služieb (vyhotoven� z�znamov z rokovania MZ) medzi MČ 

Petržalka a spoločnosťou Global plus, Temat�nska 10, Bratislava
- zverejnenie oznamu o dražbe bytov spoločnosti RKK Jaslovsk� Bohunice na �radnej tabuli,
- prerokov�vanie pr�padov porušenia z�kona mladistv�mi a malolet�mi (v spolupr�ci s odd. 

školstva a soc. vec�)
- zaslanie VZN č. 2/1996 a 4/1996.

h/ oddelenie soci�lnych vec�: 2
- vyžiadanie policajnej spr�vy  (zaevidovan� podľa spisov�ho poriadku ako žiadosť podľa 

z�kona č. 211 – žiadateľ to tak nazval, aj keď spis nepln� tieto n�ležitosti),
- opatrovateľsk� služba (n�klady, počet klientov, počet opatrovateliek – v spolupr�ci so 

SSS).

i/ kancel�ria starostu: 6
kancel�ria starostu: 2
- dotazn�k o spolupr�ci MČ s neziskov�mi organiz�ciami,
- stanovište na odťahovanie vozidiel – Macharova,
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refer�t pr�vny: 2
- zoznam všetk�ch s�dnych sporov za roky 2007 a 2008, v ktor�ch figuruje mestsk� časť –
v�sledky, n�klady,
- dokument�cia z v�berov�ho konania na vym�hanie pohľad�vok,

refer�t PPaM: 2
- 2x odmeny z�stupcov starostu, poslancov MZ, odmeny a platy ved�cich zamestnancov,

j/ odd. vnútornej správy a informatiky: 1
- fotok�pie fakt�r za n�kup CD a CD nosičov,

k/ prednosta: 1
- dotazn�k – bezbari�rov� verejn� spr�va.

Zhrnutie:
V porovnan� s rokom 2008 došlo k n�rastu počtu žiadost� o 20 (v roku 2008 �rad obdržal 58
žiadost� o inform�cie).

Všetky žiadosti o spr�stupnenie inform�ci� boli vybaven� v s�lade so z�konom
č. 211/2000 Z. z. a na požadovan� inform�cie bola dan� odpoveď. Spr�stupnen�ch bolo 65
žiadost� o inform�ciu.
Odst�pen� inej povinnej osobe z d�vodu vecnej pr�slušnosti boli 3 žiadosti (magistr�t, in� 
mestsk� časť, Povodie Dunaja). 

Celkovo bolo vydan�ch 8 rozhodnut� o nespr�stupnen� inform�cie. Rozhodnutie o
�plnom nespr�stupnen� inform�cie bolo vydan� v 5 pr�padoch z d�vodu, že išlo o inform�cie, 
ktor� nem� povinn� osoba k dispoz�cii (buď z d�vodu uloženia star�ch dokumentov v 
arch�ve, alebo by musel �rad inform�cie vytv�rať).
Čiastočn� inform�cia bola poskytnut� v 3 pr�padoch. V zmysle z�kona rozhodnutie 
o nespr�stupnen� inform�cie povinn� osoba vyd� aj v pr�pade, že nem� k dispoz�cii 
požadovan� časť inform�cie. Tak�to rozhodnutia boli 3.
V jednom pr�pade bola žiadosť zaevidovan� ako žiadosť podľa z�kona č. 211/2000 Z. z. –
presk�man�m sa uk�zalo, že nespĺňa požadovan� n�ležitosti.
Jedenkr�t bola žiadosť čiastočne spr�stupnen� a z�roveň odst�pen� inej povinnej osobe.

Žiadosti o spr�stupnenie inform�cie, ako aj odpovede na nich, ako už bolo uveden�, sa 
nach�dzaj� na oddelen� organizačn�ch vec�, kde je možn� do jednotliv�ch spisov nahliadnuť.

Spr�va bola predmetom rokovania Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 
15.06.2010, ktor� ju uznesen�m č. 580 odporučila miestnemu zastupiteľstvu zobrať na 
vedomie.



Prehľad došl�ch žiadost� o inform�cie a sp�sob ich vybavenia

Por. 
č.

Žiadateľ
D�tum podania

Fyzick�/pr�vnick� 
osoba

Predmet žiadosti Vybavuje 
odd.

Sp�sob 
podania

Sp�sob 
odoslania

V�sledok/rozhodnutie

1. R. Oružinsk�
Starhradsk� 18, BA
23.1.2009

FO Žiadosť investora o stanovisko 
k �R t�kaj�ceho sa plochy, 
ktor� je v UŠ Petržalka-City 
označen� ako „A“

�RaD Osobne Poštou Spr�stupnen� 

2. Werner&Partners
Adv. kancel�ria
Šaf�rikovo n�m 1, BA
6.2.2009

PO 1. k�pia vyjadrenia MČ 
k k št�dii stavby – projekt 
Kutl�kova

2. k�pia žiadosti o vyjadrenie 
k št�dii stavby – projekt 
Športovo rekreačn� 
zariadenie Sports World

3. k�pia stanoviska komisie 
�PVaD k projektu Sports 
World

4. k�pia vyjadrenia k št�dii 
stavby Sports World

�RaD e-mail poštou Spr�stupnen� 

3. Aliancia Fair Play, 
P�ričkova 18, BA
11.2.2009

PO Zoznam dot�ci�, darov, 
p�žičiek za 2. polrok 2008–
osoby a �čel a spr�stupnenie 
prv�ch str�n rozsudkov 
v s�dnych sporoch, v ktor�ch 
bola MČ �častn�kom a vo veci 
bolo vydan� pr�voplatn� 
rozhodnutie

FO, BO, 
ONsM

e-mail e-mail
poštou

spr�stupnen�

4. Z. Fornadeľov�
Ševčenkova 8, BA
19.2.2009

FO Dotazn�k – bezbari�rovosť
verejn�ch budov

Prednosta poštou poštou spr�stupnen�

5. Pecho&Partners
Štef�nikova tr. 104
Nitra
21.2.2009

PO Nebytov� priestor na 
Vyšehradskej ul. – snaha 
investora o umiestnenie 
r�diologick�ho pracoviska

�KSP poštou poštou spr�stupnen�

6. I. Brezinsk� FO Zoznam uhraden�ch fakt�r za 
rok 2008 presahuj�cich sumu 
30 tis. Sk s uveden�m n�zvu 
subjektu, �čelu, d�ta prijatia a 

FO poštou e-mail spr�stupnen�
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uhradenia a v�šky
7. I. Brezinsk� FO Zoznam všetk�ch s�dnych 

sporov za roky 2007 a 2008 
v ktor�ch figuruje M� 
s uveden�m v�sledkov a 
vynaložen�ch n�kladov.

KS - pr�vny 
refer�t

poštou e-mail spr�stupnen�

8. MATEP, s.r.o
Pribylinsk� 2, BA
4.3.2009

PO Andalex – �R, stavebn� 
konanie, kolaudačn� 
rozhodnutie

�KSP poštou e-mail spr�stupnen�

9. D. Luk�čov�
Brestovec 334
20.2.2009

FO Spr�stupnenie z�znamov z MZ 
26.3.1996 a 24.6.2003

OOV e-mail poštou spr�stupnen�

10. D. Korgo
Vyšehradsk� 13, BA
9.3.2009

FO Kontajnerov� stanovištia:
1. Počet celkov� a počet 

uzavret�ch stanov�šť
2. počet uskutočnen�ch 

stavebn�ch konan�
3. počet spr�vnych konan� za 

nesplnenie ohlasovacej 
povinnosti

�KSP poštou poštou Čiastočne spr�stupnen� – bod 3
K bodu č. 1 a 2 vydan� 
rozhodnutie o znespr�stupnen� 
– MČ neeviduje inform�cie 
v požadovanej forme

11. Mapa Slovakia Plus, 
s.r.o,
Dvojkr�žna 49, BA
11.3.2010

PO Spr�stupnenie datab�zy 
n�zvov ul�c s orientačn�mi a 
s�pisn�mi č�slami

�RaD Poštou e-mail spr�stupnen�

12. J. Markovič
Mlynarovičova 12, BA

FO Predloženie vy�čtovania 
n�jomn�ho a vy�čtovania 
n�kladov na  na gar�žov� 
stojisko na Mlynarovičovej 16 
za roky 2008 a 2007 + cenov� 
v�mer, ktor�m bola stanoven� 
cena za  diaľkov� ovl�dač 
otv�rania

ONsM – ref. 
PČ

Poštou poštou spr�stupnen�

13. SGI – Inštit�t pre 
dobre spravovan� 
spoločnosť
Kalinčiakova 27, BA
13.3.2009

PO 1. stran�cka pr�slušnosť 
starostu

2. e-mailov� adresa poslanca 
Košinu

3. person�lne zloženie komisi� 
MZ

OOV e-mail e-mail spr�stupnen�

14. L. Mistr�kov�
Wolkrova 11

FO Pozemok č. 4580/11, 4580/12
- či bol osloven� M� 

�KSP, 
ONsM

e-mail e-mail spr�stupnen�
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23.3.2009 v s�vislosti s n�jmom, 
predajom alebo in�m 
vzťahom k pozemkom

- sp�sob vybavenia tejto 
žiadosti,

- či bola zmena n�jomnej 
zmluvy medzi Global Real a 
MČ

- ďalšie inform�cie vo veci 
stavby Vista Tower

15. V. Čapček
Kr�shohorsk� 1, BA

FO K�pia zvukov�ho z�znamu 
zasadnutia MZ zo dňa 
10.3.2009

OOV poštou poštou Rozhodnutie o nespr�stupnen� -
inform�cia nie je k dispoz�cii 

16. O. Gašpar�kov�
Rezedov� 3, BA
31.3.2009

FO 1. k�pia kolaud. rozhodnutia 
na objekt Poloreck�ho 25

2. k�pia stav. rozhodnutia, 
uznesenia, podľa ktor�ho 
sa z bytov�ho domu na 
Poloreck�ho 25 stal Dom 
tretieho veku

�KSP poštou Poštou Rozhodnutie o nespr�stupnen� -
inform�cia nie je k dispoz�cii –
objekt nie je vo vlastn�ctve 
mestskej časti

17. Š. Miklossy
Fedinova 18, BA
31.3.2009

FO K�pia policajnej spr�vy 
ohľadom šetrenia v byte p. 
K�rthyovej

Odd. soc. 
vec�

poštou poštou nejde o inform�ciu v zmysle 
z�kona č. 211

18. O. Gašpar�kov�
Rezedov� 3, BA
31.3.2009

FO Odpoveď starostu – vyjadrenie 
k Domu na Medveďovej 21

�KSP poštou poštou Spr�stupnen�

19. D. Juh�sz
Bulharsk� 80, BA
1.4.2009

FO Inform�cia o pozemkoch č. 
3021/2, 3021/12, 3021/18, 
3021/87

ONsM – ref. 
SMM

poštou e-mail spr�stupnen�

20. A. Galbav�
Rovniankova 4, BA
6.4.2009

FO Sťažnosť na MČ a BPP, s.r.o –
postup pri zav�dzan� 
gar�žov�ch br�n na 
Rovniankovej 4 -6

ONsM – ref. 
PČ

poštou poštou spr�stupnen�

21. Magistr�t HMB
30.3.2009

PO Odst�penie časti žiadosti L. 
Mistr�kovej, Wolkrova 11 - či 
došlo k zmene n�jomnej 
zmluvy medzi MČP a Global 
Real

�KSP poštou poštou Spr�stupnen�

22. D. Petr�kov�
Mlynsk� Nivy 45, BA

FO Stav vybavovania povolenia 
na reklamn� zariadenia v MČ 

e-mail Odst�pen� na MČ Jarovce
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7.4.2009 Jarovce
23. SKLEGAL

Mostov� 2, BA
14.4.2009

PO Inform�cia o v�ške pok�t a o 
subjektoch, o ktor�ch rozhodla 
MČ ako pr�slušn� spr�vny 
org�n za  uskutočnenie alebo 
už�vanie informačn�ho, 
reklamn�ho alebo 
propagačn�ho zariadenia bez  
predp�san�ho povolenia

�KSP poštou poštou spr�stupnen�

24. T. Bašťovansk�
Rusovsk� cesta 5, BA
9.4.2009

FO Dobudovanie parkoviska 
prisl�chaj�ceho k objektu I. 
etapa polyfunkčn�ho centra na 
Rusovskej ceste 5-9

�KSP, 
�RaD

Poštou poštou spr�stupnen�

25. L. Kov�rov�
Kutl�kova 2, BA
9.4.2009

FO Zmeny �zemn�ho pl�nu 
v �zem� okolo parcely č. 847/2 
– UŠ mestsk� lesopark 
Draždiak

�KSP, ŽP, 
�RaD

poštou poštou spr�stupnen�

26. Magistr�t HMB
15.4.2009

PO Post�pen� časť žiadosti p. 
Kov�rovej (viď žiadosť č. 25)

�KSP poštou poštou spr�stupnen�

27. L. Kop�ček
15.4.2009

FO Meno prenaj�mateľa objektu 
na parc. č. 4821

ONsM – ref. 
MM

e-mail e-mail spr�stupnen�

28. SKLEGAL
Mostov� 2, BA
14.4.2009

PO K�pia rozhodnutia o uložen� 
pokuty spoločnosti BigBoard 
Slovensko

�KSP poštou poštou spr�stupnen�

29. F. Mor�vkov�
Žehrianska 14, BA
29.4.2009

FO Inform�cia ohľadom 
odstr�nenia stavby MIVA na 
Bzov�ckej ul.

�KSP poštou poštou spr�stupnen�

30. Aliancia Fair Play, 
P�ričkova 18, BA
5.5..2009

PO Person�lne inform�cie – men� 
(starosta, z�stupca starostu, 
kontrol�r, prednosta, ved�ci 
refer�tu, poslanci)

OOV e-mail e-mail spr�stupnen�

31. L. Mistr�kov�
Wolkrova 11, BA
11.5.2009

FO Inform�cia či prebehlo, 
prebieha alebo bude prebiehať 
ak�koľvek �zemn� konanie vo 
vzťahu k stavb�m Petržalka 
City „A“ v lokalite H�lova –
Rusovsk� cesta – Chorv�tske 
rameno

�KSP e-mail e-mail spr�stupnen�

32. P. Košta
Pečnianska 23

FO Zoznam poslancov, počet 
neposlancov, mzda starostu, 

OOV, ref. 
PPaM

e-mail e-mail spr�stupnen�
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13.5.2009 v�ška odmien starostovi za 
roky 2002 – 2008

33. A. Čapčekov�
Kr�snohorsk� 1
6.5.2009

FO K�pia zmluvy medzi o dodan� 
služieb, resp. vyhotoven� 
z�znamov zo zasadnutia 
medzi MČ Petržalka a Global 
Plus, Temat�nska 10, 
Bratislava

OOV e-mail poštou spr�stupnen�

34. Aliancia Fair Play, 
P�ričkova 18, BA
19.5.2009

PO Fotok�pie fakt�r za n�kup CD VSaI – RI e-mail e-mail spr�stupnen� 

35. I. Kurucov�
Kr�snohorsk� 12, BA
18.5.2009

FO Stavba „Obchodn� centrum a 
gar�že, Betliarska ulica“

�KSP e-mail e-mail Spr�stupnen�, časť odst�pen� 
inej povinnej osobe - magistr�t

36. AK Melnič�k a 
Semanč�kov�, s.r.o. 
BA
1.6.2009

PO Dohody o prevzat� 
nepotrebn�ho majetku medzi 
SFVU a MNV Petržalka z r. 
1975, dokumenty o prevzat� 
pozemkov MNV Petržalka do 
trval�ho už�vania

ONsM – ref. 
MM

Osobne Poštou Nespr�stupnen� – inform�cie 
nie s� k dispoz�cii, odporučenie 
obr�tiť sa na magistr�t hl. 
mesta

37. ZO odborovej 
organiz�cie BA-
Petržalka, Jarovce, 
Rusovce, Čunovo
1.6.2009

PO Odmeny z�stupcov starostu, 
poslancov MZ, odmeny a 
platy ved�cich zamestnancov

KS – ref.
PPaM

osobne poštou spr�stupnen� 

38. G. M�ry PARK 
Service
Gork�ho 8, BA
4.6.2009

PO Jednotkov� ceny služieb fy 
KOSEC podľa lokal�t

ŽP poštou poštou spr�stupnen�

39. AK Kiselica&Partners
N�m. M. Benku 12, 
BA
12.6.2009

PO Z�pisnica z v�berov�ho 
konania na vym�hanie 
pohľad�vok, v�sledok
vyhodnotenia ponuky, d�vody 
neprijatia ponuky AK, 
identifik�cia �spešn�ho 
uch�dzača, charakteristika a 
v�hody prijatej ponuky

KS – ref. 
pr�vny

poštou poštou spr�stupnen�

40. G. M�ry PARK 
Service

PO Opakovan� žiadosť viď č. 38 ŽP poštou poštou Rozhodnutie o nespr�stupnen� 
inform�ci�, ktor� s� predmetom 
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Gork�ho 8, BA
4.6.2009

zmluvy o dielo

41. J. Kov�čov�
Medzevsk� 334
Košice
25.6.2009

FO Titul, meno a priezvisko
ved�cich zamestnancov M�, 
pracovn� zaradenie + n�zov 
oddelenia a v členen� podľa 
jednotliv�ch mesiacov ich 
hrub� mesačn� mzdy a 
odmeny v obdob� od 1.1.2008 
do 1.6.2009

KS – ref. 
PPaM

e-mail e-mail spr�stupnen�

42. M. Kukan
Kapicova 1, BA
16.7.2009

FO Objedn�vka na opravy 
komunik�ci� Bohrova, 
Kapicova, Lenardova, 
Planckova s uveden�m 
technol�gie opravy a ceny

ONsM – ref. 
investičn�

e-mail e-mail spr�stupnen�

43. M. Rak�s
Rusovsk� cesta 13, BA
28.7.2009

FO Či bol zverejnen� oznam o 
dražbe bytov spoločnosti RKK 
Jaslovsk� Bohunice na �radnej 
tabuli

OOV Poštou poštou spr�stupnen� 

44. P. Ščep�n
Blument�lska 15, BA
4.8.2010

FO Počet kontajnerov na 
komun�lny a drobn� stavebn� 
odpad a v�ška n�kladov 
spojen� s ich rozmiestnen�m 
v Petržalke za obdobie 
1.1.2009 do 1.7.2009

ŽP e-mail poštou spr�stupnen�

45. AK JUDr. P. Bizub
Koll�rovo n�m. 9, BA
5.8.2009

PO K�pia stavebn�ho povolenia, 
kolaudačn�ho rozhodnutia pre 
stavbu „Zateplenie bytov�ch 
domov Tupolevova 1-7, BA“

�KSP poštou poštou spr�stupnen�

46. M. Moyšov�
Markova 5, BA
14.8.2009

FO Počet uložen�ch sankci� za 
porušenie VZN o dodržiavan� 
čistoty a poriadku 
(pokarhania, pokuty, z�kaz
činnosti, prepadnutie veci)

ŽP poštou poštou spr�stupnen�

47. AK Werner&Partners
Šaf�rikovo n�m. 4, BA
18.8.2009

PO Vyžiadanie kompletn�ho 
materi�lu „Projekt Kutl�kova“

�RaD e-mail poštou Spr�stupnen�

48. P. Šuvada
Osusk�ho 3A, BA
24.8.2009

FO Zoznamy obyvateľov, ktor� 
zaplatili daň za psa v r.2009

FO e-mail e-mail spr�stupnen�
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49. AK Werner&Partners
Šaf�rikovo n�m. 4, BA
18.8.2009

PO Z�pis zo zasadnutia komisie 
�PVaD zo dňa 27.10.2008

�RaD e-mail poštou spr�stupnen�

50. AK Werner&Partners
Šaf�rikovo n�m. 4, BA
18.8.2009

PO Udelenie staveb. povolenia a 
ohl�senia stavieb, ktor�ch 
navrhovateľom je spoločnosť 
Imagine Development, s.r.o.

�KSP e-mail poštou spr�stupnen� 

51. AK Werner&Partners
Šaf�rikovo n�m. 4, BA
18.8.2009

PO Ozn�menie spoločnosti 
Imagine Development, s.r.o. o 
odstr�nen� oplotenia na parc. 
č. 946/1 a 940/3

�KSP e-mail poštou spr�stupnen�

52. Aliancia Fair-play
Z�padn� rad 39, BA
7.9.2009

PO Zoznam dot�ci�, darov, 
p�žičiek za 1. polrok 2009 –
osoby a �čel a spr�stupnenie 
prv�ch str�n rozsudkov 
v s�dnych sporoch, v ktor�ch 
bola MČ �častn�kom a vo veci 
bolo vydan� pr�voplatn� 
rozhodnutie

FO, BO, 
ONsM

e-mail Poštou
e-mail

spr�stupnen�

53. �stredie Sokola na 
Slovensku
Jun�cka 6, BA
8.9.2009

PO Kto je vlastn�k (už�vateľ) 
Sokolovne a cvičiska 
v Bratislave a za ak�ch 
okolnost� Čs. obec sokolsk� o 
tento majetok prišla

ONsM – ref. 
PČ

Poštou Poštou Odst�pen� inej povinnej osobe 
– magistr�t hl. mesta SR 
Bratislavy

54. D. Ondrejkovičov�
Starhradsk� 8, BA
14.9.2009

FO Zd�vodnenie nevykonania 
orezu stromov na Starhradskej 
v r. 2009

ŽP e-mail poštou spr�stupnen�

55. M. Vr�bov�
A. Rudnaya 20/7
Prievidza
16.9.2009

FO Zaslanie k�pi� rozhodnut� o 
uložen� pokuty pri porušen� 
z�k. č. 50/1976 Zb.

�KSP poštou poštou spr�stupnen�

56. P. Halač
Pifflova 6, BA
16.9.2009

FO Zmluva č. 08-61-2006 
t�kaj�ca sa n�jmu pozemkov 
č. 4580/11 a 4580/12

ONsM – ref. 
MM

poštou poštou Spr�stupnen�
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57. M. Kukan
Kapicova 1, BA
23.9.2009

FO Jazdy �ut po dunajskej hr�dzi, 
v�stavba cesty, stavebn� 
povolenie

�RaD e-mail poštou Odst�pen� inej povinnej osobe 
– SVP – Povodie Dunaja

58. MČ BA-Lamač
Malokarpatsk� n�m. 9
23.9.2009

PO Opatrovateľsk� služba:
-prehľad n�kladov
-počet klientov
-počet opatrovateliek

OSV-SSS poštou poštou Spr�stupnen�

59. E. P�toprst�
Švabinsk�ho 20, BA
23.9.2009

FO Obstar�vanie – Digit�lny �rad 
– sp�sob, v�sledky prieskumu, 
lehoty, počet pon�k

FO – RŠF
VSaI – RI

Poštou e-mailom Spr�stupnen�

60. PANET, Nad�cia 
otvorenej spoločnosti
15.10.2009

PO Dotazn�k o spolupr�ci MČ 
Petržalka s neziskov�mi 
organiz�ciami

KS e-mail e-mail Spr�stupnen�

61. J. Cvešperov�
Belinsk�ho 16, BA
19.10.2009

FO Rozhodnutia o povolen� 
stavby + stanovisko KR PZ, 
DPI Bratislava pre spoločnosť 
ISPA k rekl. zariadeniam:
-Bos�kova – Jungmannova
-Rusovsk� cesta – Belinsk�ho
- stredov� p�s na 
Dolnozemskej ceste

�KSP e-mail Poštou Čiastočne spr�stupnen� – bod 1
Vydan� rozhodnutie o 
nespr�stupnen� inform�cie 
k bodom 2 a 3 – inform�cia nie 
je k dispoz�cii

62. AK Werner&Partners
Šaf�rikovo n�m. 4, BA
27.10.2009

PO Kedy a akou formou požiadala 
spol. Imagine Development o 
vykon�vanie čistiacich pr�c na 
pozemku 946/1 a o 
odstr�nenie stavieb a in�ch 
vec� nach�dzaj�cich sa na 
tomto pozemku?

�KSP e-mail Poštou Spr�stupnen�

63. A. Novotn�
Tupolevova 17, BA
6.11.2009

FO Prestavba ľadovej plochy na 
Tupolevovej ul. na parkovisko

�RaD e-mail Poštou Spr�stupnen�

64. E. Lupt�kov�
Tupolevova 17, BA
6.11.2009

FO Prestavba ľadovej plochy na 
Tupolevovej ul. na parkovisko

�RaD e-mail Poštou Sp�stupnen�

65. A. Novotn�
Tupolevova 17, BA
9.11.2009

FO Prestavba ľadovej plochy na 
Tupolevovej ul. na parkovisko

�RaD Poštou Poštou Spr�stupnen�

66. I. Jamriškov�
Prokofievova 16, BA

FO K�pia kolaud. rozhodnutia na 
stavbu na parc. č. 5105/268 a 

�KSP e-mail e-mail Spr�stupnen�
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9.11.-2009 5105/370
67. Kancel�ria NR SR,

K. T�thov�
N�m. A. Dubčeka 1, 
BA
12.11.2009

FO Prerokov�vanie pr�padov 
porušenia z�kona mladistv�mi 
a malolet�mi v MČ Petržalka

OOV –
RPPO, 
OŠaK, OSV

Poštou Poštou Spr�stupnen�

68. J. Č�pka
Mlynarovičova 20, BA
18.11.2009

FO K�pie všetk�ch p�somnost� od 
p.  �čovej, z�pisnica 
z rokovania p. �čovej so 
starostom, v�sledky šetrenia 
M�, splnomocnenie pre p. 
Bergov� – d�vod

BO, KS, 
BPP, s.r.o

Poštou Poštou Spr�stupnen�

69. P. Halač
Pifflova 16, BA
20.11.2009

FO Zriadenie stanovišťa na odťah 
�ut na Macharovej – s�hlas 
MČ, kto, kedy, prečo.

KS e-mail e-mail Spr�stupnen�

70. P. Halač
Pifflova 16, BA
23.11.2009

FO Rozpočet odd. ŽP na r. 2009, 
priebežn� čerpanie 
k 23.11.2009, realizovan�
akcie, pl�n do konca r. 2009

ŽP e-mail Poštou Spr�stupnen�

71. P. Halač
Pifflova 16, BA
20.11.2009

FO Dopravn� značky „Z�kaz 
zastavenia“ na Pifflovej ul.

�RaD e-mail Poštou Spr�stupnen�

72. Hamala Kluch 
V�glask�, s.r.o.
Poštov� 3, BA
27.11.2009

PO Zaslanie VZN č. 2/1996 a 
4/1996

OOV e-mail Poštou Spr�stupnen�

73. SKLEGAL, s.r.o
Mostov� 2, BA
3.12.2009

PO Povolenia pre BigBoard
Slovensko na umiestnenie 
reklamn�ho zariadenia na par. 
č. 5284/20 a 5284/21

�KSP Poštou Poštou Spr�stupnen�

74. E. P�toprst�
Švabinsk�ho 20, BA
7.12.2009

FO Objedn�vky a k�pie fakt�r č. 
854, 855, 857, 858 – fy Kosec

ŽP e-mail Poštou Spr�stupnen�

75. Kancel�ria verejn�ho 
ochrancu pr�v
Nev�dzov� 5, BA
14.12.2009

PO Zd�vodnenie nedoručenia 
inform�ci� o prestavbe ľadovej 
plochy p. Lupt�kovej

�RaD Poštou Poštou Spr�stupnen�

76. AK JUDr. P. Bizub
Koll�rovo n�m. 9, BA

PO K�pia kolaud. rozhodnutia na 
stavbu „Zateplenie 

�KSP Poštou Poštou Spr�stupnen�
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5.8.2009 obvodov�ho pl�šťa byt. domu 
na Tupolevovej 1 – 7“

77. E. P�toprst�
Švabinsk�ho 20, BA
15.12.2009

FO K�pia zmluvy o dielo, k�pia 
fakt�r a k�pia stav. denn�ka, 
na z�klade ktor�ho boli 
vyhotoven� fakt�ry č. 854, 
855, 857, 858 (fy Kosec)

ŽP e-mail Poštou Čiastočne spr�stupnen�, 
nes�hlas fy Kosec so 
zverejnen�m jednotkov�ch cien

78. Digi Slovakia
Einsteinova 21, BA
17.12.2009

PO K�pie všetk�ch stavebn�ch 
povolen� , rozhodnut� o 
umiestnen� stavby, povolen� o 
rozkop�vke, pre spoločnosť 
UPC BROADBAND 
SLOVAKIA v s�vislosti 
s veden�m elektronickej 
komunikačnej siete

UKSP Poštou Poštou Rozhodnutie o nespr�stupnen� –
nie je k dispoz�cii inform�cia 
spred roku 2003


