
Informačný materiál 
 

Správa 
o uplatňovaní zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v podmienkach Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2014 

 
Správa o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. v podmienkach Miestneho úradu mestskej 

časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „miestny úrad“) je každý rok predkladaná na rokovanie 
poslancov mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

Právo na informácie je v Slovenskej republike garantované ústavou a inými dokumentmi 
o ľudských právach. Prijatie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytlo občanom zákonný 
rámec prístupu k informáciám. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám definuje osoby, 
ktoré sú povinné zverejňovať údaje, určuje, ktoré informácie sú prístupné a kedy môže dôjsť 
k obmedzeniu ich zverejnenia. Zákon ďalej hovorí o tom, akou formou sa žiada o informácie, 
ako a v akej lehote sa na ne odpovedá a ustanovuje tiež opravné prostriedky a sankcie za 
porušovania zákona.  

 
V podmienkach miestneho úradu je kontaktnou zamestnankyňou vo veci prijímania a 

evidencie podaní vyplývajúcich zo zákona NR SR číslo 211/2000 Z. z. pracovníčka oddelenia 
organizačných vecí. Vybavenie dožiadania vo veci informácií zabezpečujú vecne príslušné 
organizačné útvary miestneho úradu a zodpovedným zamestnancom za celkovú realizáciu úloh 
vyplývajúcich z vyššie citovaného zákona na úrade je prednosta miestneho úradu. Odvolacím 
orgánom je starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
  

Informácie, ktoré súvisia s miestnym úradom a mestskou časťou je možné získať 
oboznámením sa s obsahom písomností na vývesných úradných tabuliach vo vestibule budovy 
miestneho úradu. Informácie sú tiež zverejnené na internetovej stránke www.petrzalka.sk, 
prípadne sa dajú získať na základe žiadosti doručenej na miestny úrad.  

Žiadosť je možné podať písomne v podateľni miestneho úradu na Kutlíkovej ul. č. 17 na 
prízemí, každý pracovný deň. Žiadosť je možné doručiť aj prostredníctvom elektronickej pošty 
na adrese info@petrzalka.sk alebo prostredníctvom faxu a jeho číslo je 6381-4964. Žiadosť o 
poskytnutie informácií sa môže podať aj osobne (ústne) na príslušnom útvare miestneho úradu 
do zápisnice, alebo v podateľni. 

 
V zmysle § 5 ods. 6 uvedeného zákona zverejňuje mestská časť Bratislava-Petržalka ako 

povinná osoba po dobu jedného roka od vkladu do katastra aj informácie o odpredaji 
nehnuteľného majetku – pozemkov v k.ú. Petržalka schváleného na zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

 
V zmysle § 5a zákona sú na stránke mestskej časti zverejňované aj všetky zmluvy, ktoré 

mestská časť uzatvorila v priebehu sledovaného obdobia. 

 Od 1.1. 2014 do 31.12.2014 bolo miestnym úradom zaevidovaných 134 žiadostí o 
sprístupnenie informácií. Z nich boli 4 boli zaevidované duplicitne, a 2 žiadosti nespĺňali 
náležitosti žiadosti o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z., 3 žiadosti boli následne 
stiahnuté. Na doplnenie údajov bolo vyzvaných 9 žiadateľov, z ktorých 1 na výzvu nereagoval 
a táto žiadosť bola odložená. 
 



 2

 
 
Žiadosti o informácie sa týkali činností oddelení miestneho úradu:  
a/ oddelenie  územného rozvoja a dopravy: 9 

- fragmenty býv. Matadoru 
- parkovanie na Dvoroch IV 
- súpisné a orientačné čísla budov + čísla parciel, na ktorých sú postavené 
- 3x vlastníctvo komunikácii - parkovacích miest 
- stanoviská mestskej časti k zadaniu UŠ zóny často celomestského centra v Petržalke 
- náležitosti pre vyhradenie parkovacieho miesta 
- mapové podklady s uvedením športového vyžitia, ortofotomapy, satelitné snímky 

Petržalky 
 
b/ finančné oddelenie: 11 

- 2x poskytnutie dotácií a darov z prostriedkov mestskej časti Petržalka (2. polrok 2013,  
1. polrok 2014) 

- zmluva o dielo č. 591/2013 - faktúry 
- výška dotácie, ktorú poskytla MČ pre svoje MŠ, ŠKD a ŠJ v roku 2013 
- kniha došlých faktúr od 1.1.2005 do 31.12.2013 
- 2x zoznam fyzických a právnických osôb, ktoré poskytli dary mestskej časti v 2. polroku 

2013, 1. polrok 2014 
- výsledky kontroly NKÚ 
- miestne dane – politika, sadzby 
- evidencia prihlásených psov, počet za roky 2010 - 2014 
- zmluvy mestskej časti o pôžičkách od bankových ústavov, účel úveru 

 
c/ bytové oddelenie: 6 

- podmienky prevodu nájomného bytu (18 otázok) 
- byt na Bzovíckej 20 (16 otázok) 
- 2x nakladanie s bytmi zverenými do správy MČ Petržalka (od r. 1992, za roky 1989 – 

1992) 
- prideľovanie bytov v Pezinku 
- počet nájomných, sociálnych bytov 
 

d/ oddelenie nakladania s majetkom:  15 
- grafiti na objektoch MČ, odstraňovanie, ochrana v roku 2013 
- správca komunikácie - oprava 
- dokumenty k zmluve o dielo č. 591/2013 
- všetky dokumenty o výstavbe verejnej plavárne 
- zmluvy s Technopolservisom o prenájme nebytových priestorov od r. 2010 – výška 

finančných prostriedkov 
- ukončenie nájomnej zmluvy k parkovisku na Macharovej ul. 
- parcela č. 4704/2 – vlastník/nájomca, cena nájmu  
- zaslanie investičných plány mesta a zoznamu stavebných projektov 
- oprava schodiska Vígľašská 7 – 9  
- odstránenie pouličného osvetlenia – povolenie, ďalší postup 
- dokumenty týkajúce sa ROS – NZ, rozhodnutia, uznesenia 
- zmluvy k nehnuteľnosti pre PANON OFFICE (žiadosť bola stiahnutá) 
- kópia listu č. 2012/18281/08/Ju z 5.10.2012 
- podklady k stavbe parkoviska pri ŠH PENGYM 
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- zaslanie NZ č. 08-27-2010 z 9.12.2010 
 
e/ oddelenie  životného prostredia:  4 

- orez stromov 
- postup voči majiteľom neprihlásených psov 
- počet zistených nedostatkov na úseku ŽP, opatrenia, pokuty za roky 2010 - 2013 
- deratizácia v Petržalke 

 
f/ oddelenie územného konania a stavebného poriadku:  33 

- 3x parkovisko na Antolskej 
- 2x vydanie búracieho povolenia k objektom bývalého Matadoru 
- rozhodnutia k obytnému súboru Slnenčnice 
- Lietavská 14 - stavebné povolenie – 
- zoznam subjektov, ktorým boli vydané ÚR a SP na výstavbu bytových domov 
- 3x BD Domino – rozhodnutia, povolenia 
- počet odstránených nepovolených reklamných tabúľ, postihy 
- SP Auto Bavaria 
- fotokópia oznámenia z roku 2013 
- všetky dokumenty týkajúce sa právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti 

stavebného konania 
- povolenie zmeny užívania spoločných zariadení na Jasovskej 29 z roku 1997 
- výstavba na Einsteinovej ul. 
- zoznam SP a žiadateľov na obnovu bytových domov za obdobie 2012 až 1. štvrťrok 

2014 
- požiadavky na zmenu účelu využitia NP na reštauráciu 
- 2x ochranné pásmo plynovodu (povolenie na záhradné chatky a osadenie reklamných 

stožiarov) 
- 2x Budatínska 16 (preukázanie totožnosti stavebníka pri stretnutí obyvateľov, žiadosti na 

stavebné/udržiavacie práce) 
- spisy stavebníka – L. Gottlieber 
- povolenie na reklamné nosiče fy PRESENT 
- platnosť SP na bilboard spoločnosti Akzent Bigboard 
- fotokópia ÚR č. 13870/2/TX1/2012 Ga 12 
- možnosť nahliadnutia do spracovaného ÚP Petržalky a do spracovaných ÚP zón 
- počet ukončených stavebných konaní za roky 2011 – 1013 
- povinnosť stavebníka vybudovať kryt CO 
- Vyšehradská 6 – 10 -podmienka pre investora na vybudovanie parkovísk  
- zaslanie dokumentov č. 12-07/5425/DG.2/6/Gr-2 a 12-08/3892/DG.1/6/Gr-3 
- stavebné povolenie na pozemky č. 2409/302, 2409/322 a 2409/323 

 
g/ oddelenie organizačných vecí:  19 

- zoznam nezávislých poslancov a poslancov mladších ako 30 rokov 
- počet žiadostí o informácie podľa infozákona v r. 2013, z toho zamerané na dopravu a 

parkovanie 
- 2x obsadenie funkcií v mestskej časti Petržalka r. 2013, 1. polrok 2014 (starosta, prednosta, 

vedúci oddelení, poslanci), 
- zverejnenie opakovanej dražby 
- mená poslancov hlasujúcich za parkovaciu politiku 
- uznesenie ohľadom zachovania fragmentov bývalého Matadoru 
- 5x – finančné plnenia vyplácané poslancom MZ 
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- účinnosť prijatých vybraných VZN 
- počet získaných hlasov kandidátov v komunálnych voľbách v roku 2010 podľa volebných 

okrskov 
- sobáše – dokument, schvaľovanie, zodpovednosť, plán 
- 3x komunálne voľby 2014 – kandidáti na starostu, na poslancov, nezávislí kandidáti 
- zoznam obyvateľov aj s ulicami v lokalite Ovsište 

 
i/ kancelária starostu: 10 
sekretariát starostu: 8 
- zmluva medzi MČ Petržalka a MRK Agency 
- dokumenty k výstavbe zimného štadióna 
- podnety doručené na adresu korupcia@petrzalka.sk, kodex@petrzalka.sk 
- dokumenty súvisiace s výberom poskytovateľa služieb v oblasti regionálneho TV 

vysielania City TV 
- 2x dokumenty ohľadom výskumu verejnej mienky v roku 2013 
- podnety doručené na adresu www.odkazprestarostu.sk  v rokoch 2012 a 2013  
- dotazník – transparentné pôsobenie samospráv na Slovensku 
 

referát právny: 2 
- nevymožiteľné pokuty fyzickým osobám za roky 2012 – 2013 
- žiadosti – prerokovanie náhrady škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom 
 
j/ odd. vnútornej správy a informatiky: 5 
- evidenčné listy informačných systémov 
- bezpečnostný projekt (osobné údaje, IS) 
- zmluva na dodávku tonerov 
- 2x vyžiadanie zvukových záznamov z MZ za obdobie 1.12.2010 až 30.6.2014 + odvolanie 

 
k/ prednosta: 7 
referát predbežnej právnej ochrany: 4 
- prevádzka herne na Lietavskej 14 
- sprístupnenie dokumentu č. 4701/2014/03-PMU 
- prevádzkovanie sezónneho externého posedenia 
- vyžiadanie podania voči obyvateľke – rušenie pokojného stavu 
 
referát PPaM: 6 
- 2x začiatok a koniec pracovného pomeru všetkých zamestnancov na odd. územného 

konania a stavebného poriadku za posledných 10 rokov 
- dotazník – výberové konania na vedúcich zamestnancov 
- plat zástupcov starostu 
- služby pre obec podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi a zákona o zamestnanosti (v 

spolupráci s odd. sociálnych vecí) 
- riešenie 13. platu zamestnancov v Kolektívnej zmluve 
 
l/ oddelenie školstva, kultúry a športu: 7 
- Matador – evidencia pamätihodností 
- počet detí zo ZŠ, ktoré využívajú bezplatné korčuľovanie 
- 2x dokumenty k projektu „Superškola“ 
- výška ročnej dotácie na jedno dieťa s autizmom v MŠ Iľjušinova 
- 2x počet neprijatých detí do MŠ v rokoch 2010/2011 až 2013/2014 
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m/ oddelenie projektového riadenia: 1 
- bezpečnostné kamery – počet, osadenie 
 

Zhrnutie: 
V porovnaní s rokom 2013 je počet žiadostí o sprístupnenie informácií približne rovnaký 

(v roku 2013 bolo na úrad doručených 141 žiadostí o informácie). 
 Všetky žiadosti o sprístupnenie informácií boli vybavené v súlade so zákonom 
č. 211/2000 Z. z. a na požadované informácie bola daná odpoveď. Sprístupnených bolo 91 
žiadostí o informáciu. 

Odstúpené inej povinnej osobe z dôvodu vecnej príslušnosti bolo 5 žiadostí.  
 Celkovo bolo vydaných 17 rozhodnutí o nesprístupnení informácie. Rozhodnutie o 
úplnom nesprístupnení informácie bolo vydané z dôvodu, že išlo o informácie, ktoré nemá 
povinná osoba k dispozícii (nenachádzajú sa na úrade alebo by musel úrad informácie vytvárať). 
K rozhodnutiam o nesprístupnení informácie boli podané dve odvolania, pri ktorých boli 
rozhodnutia potvrdené. 
  

Čiastočná informácia bola poskytnutá v 13 prípadoch. V zmysle zákona rozhodnutie 
o nesprístupnení informácie povinná osoba vydá aj v prípade, že nemá k dispozícii požadovanú 
časť informácie. Takýchto rozhodnutí bolo 13. 

V jednom prípade bola žiadosť odložená, nakoľko žiadateľ nedoplnil údaje v zmysle 
zákona. 

 
 V piatich prípadoch (udaných) informácie slúžili ako podklad pre vyhotovenie práce 
(vedecká, diplomová, bakalárska). 
 Žiadosti o sprístupnenie informácie, ako aj odpovede na nich, sa nachádzajú na oddelení 
organizačných vecí, kde je možné do jednotlivých spisov nahliadnuť. 
 
 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka uvedený materiál prerokovala na 
zasadnutí dňa 28.4.2015 a uznesením č. 47 zobrala Správu na vedomie a odporučila ju predložiť 
ako informačný materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval: 
PhDr. Denisa Paulenová 
odd. organizačných vecí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Prehľad doručených žiadostí o informácie a spôsob ich vybavenia 
 
 
Por. 
č. 

Žiadateľ 
Dátum podania 

Fyzická/právnická 
osoba 

Predmet žiadosti Vybavuje 
odd. 

Spôsob 
podania 

Spôsob 
odoslania 

Výsledok/rozhodnutie 

1. Tatiana Mikušová 
Budatínska 19 
851 05  BA 
 

FO Stavebné povolenie, režim – 
parkovisko na Antolskej ul. 
pri nemocnici 
 

ÚKSP e-mail poštou Sprístupnená 

2. Jakub Ďurinda 
Švabínskeho 20 
851 01  BA 

FO Otázka – či má MÚ 
elektronickú  podateľňu, 
webová stránka MČ 
a pamätihodnosti- fragmenty 
budov bývalého podniku 
Matador 

ÚRaD e-mail e-mail Sprístupnená 

3. Jakub Ďurinda 
Švabinského 20 
851 01  BA 

FO Areál Matador, či je žiadosť 
o búracie povolenie 

ÚKSP e-mail 
 

e-mail Sprístupnená 

4. Jakub Ďurinda 
Švabinského 20 
851 01  BA 

FO Či eviduje MÚ ako 
pamätihodnosť niečo 
z bývalého podniku Matador, 
kto a kedy toto vyhlásenie 
prijal, žiada o konkrétny 
dokument 

OŠKaŠ e-mail e-mail Sprístupnená 

5. Zdenka Fürstová 
Lietavská 14 
851 01  BA 

FO Prevádzkovanie herne na 
Lietavskej ul., či bolo vydané 
rozhodnutie, uviesť komu, 
číslo rozhodnutia a dátum 
vydania rozhodnutia 

RPPO, 
prednosta 

e-mail poštou Sprístupnená 

6. Jakub Lipták 
Petőfiho 11 
821 06  BA 

FO Aké činnosti boli v roku 2013 
vykonané k odstraňovaniu 
grafitov, koľko objektov 
ošetrila, koľko je chránených 
protigrafitovým náterom 

ONsM e-mail poštou Sprístupnená 

7. Ján Mráz 
Oravská 24 
821 09  BA 
Výzva na doplnenie 

FO Kópia rozhodnutia týkajúceho 
sa obytného súboru  Petržalka-
Slnečnice 

ÚKSP e-mail poštou Sprístupnená 
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adresy 

8. Mgr. Jozef  Pavlík 
Severná 4 
974 01  Banská 
Bystrica 

FO Žiadosť – kópie všetkých 
evidenčných listov 
informačných systémov 

VSaI e-mail e-mail Sprístupnená 

9.  Jakub Ďurinda 
Švabinského 20 
851 01  BA 

FO Areál Matador, či je žiadosť 
o búracie povolenie 

ÚKSP e-mail e-mail Sprístupnená 

10. Aliancia Fair Play 
Smrečianska 21 
811 05  BA 

OZ Poskytnutie mena a priezviská 
fyzických osôb, názvu a sídla 
právnických osôb, ktorým 
bola poskytnutá dotácia, dar, 
pôžička iná forma podpory za 
obdobie 2. polroka 2013 

FO e-mail e-mail Sprístupnená 

11. Jana Šimíčková 
Spoločnosť 7 PLUS 
s.r.o. 
Panónska cesta 9 
852 32 BA 

PO Fotokópia stavebného 
povolenia – objekt Lietavská 
14, Bratislava 

ÚKSP poštou poštou Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie, stavebný úrad 
nevydal žiadne rozhodnutie na 
uvedený objekt 

12. Janka Machová 
Senior Consultant 
Hodžovo nám. 1/A 
811 06  BA 

PO Zoznam subjektov, ktorým 
bolo v roku 2012, 2013 a 2014 
vydané  územné rozhodnutie 
a zoznam subjektov, ktorým 
bolo vydané Stavebné 
povolenie na výstavbu 
bytových domov. 

ÚKSP e-mail e-mail Sprístupnená 

13. Petra Števková 
Strana mladých ľudí 
Račianska 109/B 
831 02  BA 

OZ Menný zoznam a e-mailové 
adresy všetkých nezávislých 
poslancov a zoznam 
poslancov mladších ako 30 r. 

 OOV e-mail e-mail Sprístupnená 

14. Jozef Chajdiak 
Starhradská 12 
851 05  BA 

FO Všetky prílohy k zmluve o 
dielo č. 591/2013 -  
fa č. 1643/20.12.2012/,  
fa č. 1415/20.11.2013/ 

FO e-mail e-mail Sprístupnená 

15. Rímskokatolícka 
cirkev 
Špitálska 7 
814 92  BA 

PO 
 

Výšky dotácie na osobné 
a prevádzkové náklady, ktoré 
MČ poskytla MŠ, ŠKD a ŠJ v 
roku 2013 

FO poštou poštou Sprístupnená 
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16. Ing. Michal Hán 
Jasovská 4 
851 07  Bratislava 

FO 
 

Poskytnutie dátumu začiatku/ 
skončenia pracovného pomeru 
zamestnancov stavebného 
úradu za posledných 10 rokov 

PPaM e-mail e-mail Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie, informácie nie sú 
k dispozícii v požadovanej 
forme. 

17. 
 

Ján Hrčka 
Bohrova 11 
851 01 BA 

FO Zaslanie knihy došlých faktúr 
za obdobie od 1.1.2005 do 
21.12.2013 v elektronickej 
podobe 

FO e-mail e-mail Sprístupnená 

18. Ján Hrčka 
Bohrova 11 
851 01 BA 

FO Zaslanie knihy došlých faktúr 
za obdobie od 1.1.2005 do 
21.12.2013 v elektronickej 
podobe 

 e-mail - Žiadosť bola stiahnutá - 
duplicita 

19. Transparency 
International 
Slovensko 
Bajkalská 25 
827 18  Bratislava 

PO Zmluva medzi MČ Petržalka 
a vydavateľstvom M.R.K. 
Agency, s.r.o. 

KS e-mail e-mail Sprístupnená 

20. Michala Hašková 
Valová 4258/30 
921 01 Piešťany 

FO Bezpečnostný projekt (bezp. 
Projekt osobných údajov, 
evidenčné listy IS, poučenia 
oprávnených osôb, zmluvy)  

VSaI - RI e-mail e-mail Čiastočne sprístupnená – 
vydané rozhodnutie 
k informácii o bezp. projekte 
osobných údajov ak poučeniu 
oprávnených osôb z dôvodu 
ochrany osobných údajov 

21. Juraj Erben 
Znievska 10 
851 06  BA 

FO Kto je správca komunikácie na 
križovatke ulíc Bratská, 
Pajštúnska, Smolenická – 
oprava cesty 

ONsM e-mail e-mail Odpovedané, odstúpené na 
Magistrát HMB 

22. Michal Hán 
Jasovská 4 
851 07  BA 
 

FO Opakovaná žiadosť o 
poskytnutie dátumu začiatku/ 
skončenia pracovného pomeru 
zamestnancov stavebného 
úradu za posledných 10 rokov 

PPaM e-mail e-mail Nesprístupnená – MÚ trvá na 
odpovedi na žiadosť pod č. 16 

23.  Lucia Hrivnáková 
Lubeník 231 
049 18 Lubeník 

FO Podmienky prevodu 
nájomného bytu (18 otázok) 
 

BO poštou poštou Čiastočne sprístupnená  – 
vydané rozhodnutie – MČ 
neeviduje informácie 
v požadovanom rozsahu a 
štruktúre 

24. Jozef Chajdiak 
Starhradská 12 
851 05  BA 

FO Dokumenty, ktoré súvisia so 
zmluvou o dielo č. 591/2013 
zo dňa 9.12.2013 

ONsM e-mail e-mail Sprístupnená 
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25. Juraj Hrabovec 

Krásnohorská 6 
851 01  BA 
 
 

FO Bytový dom DOMINO, 
termín opätovného začatia 
stavebných prác, zdôvodnenie 
prerušenia stavebných prác 

ÚKSP e-mail poštou Čiastočne sprístupnená  – 
vydané rozhodnutie – MČ 
nemá požadovanú informáciu 
(termín začiatku st. prác)  

26. LSR PLUS s.r.o. 
Lenardova 6 
851 01 BA 
 

PO Informácia o počte 
odstránených  nepovolených 
reklamných tabúľ a postihoch 

ÚKSP e-mail e-mail Sprístupnená 

27. AK 
JUDr. Peter Bizub 
Kollárovo nám. 9 
811 06 BA 
 

PO Stavebné povolenie na stavbu 
AUTO BAVARIA, či boli 
nejaké zmeny 

ÚKSP poštou poštou Sprístupnená 

28. Zuzana Stračinová 
Jasovská 10 
851 07  BA 
(Odstúpená 
z magistrátu) 

FO Povolenie na záber verejného 
priestranstva stavebníkom – 
Aquaterrm a Subcentro - 
dátum, doklad o zaplatení 
zaujatia VP 

ÚKSP poštou e-mail Odpovedané, odstúpené na 
Magistrát HMB (pozemky sú 
vo vlastníctve HMB) 

29. Aliancia Fair Play 
Smrečianska 21 
811 05  BA 

PO Zoznam FO a PO, ktoré 
poskytli MČ Petržalka dary 
a iné bezodplatné plnenia v 2. 
polroku 2013 

FO e-mail e-mail Sprístupnená 

30. Nechala& Co, s.r.o. 
Továrenská 10 
811 09  BA 

PO Dokumenty súvisiace 
s výstavbou verejnej plavárne 

ONsM poštou e-mail Sprístupnená 

31. Nechala & CO, s.r.o. 
Továrenská 10 
811 09  BA 

PO Dokumenty súvisiace 
s výstavbou zimného štadióna 

KS 
 

poštou e-mail Sprístupnená 

32. Nechala & CO, s.r.o. 
Továrenská 10 
811 09  BA 

PO Dokumenty a informácie, 
ktoré súvisia s prieskumom 
verejnej mienky z konca roka 
2013 

KS poštou e-mail Sprístupnená 

33. Nechala& Co, s.r.o. 
Továrenská 10 
811 09  BA 

PO Dokumenty a informácie, 
ktoré súvisia s projektom 
„super škola“ 

OŠKaŠ poštou e-mail Sprístupnená 

34. Tomáš Holý 
Továrenská 10 
851 07  BA 

FO Zaslanie fotokópie oznámenia 
č. UKSP 16439-AL1/2013-Ku 
zo dňa 24.10.2013 

ÚKSP osobne poštou Sprístupnená 
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35. Nechala& Co, s.r.o. 
Továrenská 10 
811 09  Bratislava 
 

PO Všetky dokumenty týkajúce sa 
právnych služieb 
a poradenstva v oblasti 
stavebného konania, právne 
analýzy, záznamy z rokovaní, 
rozklady a pod na základe 
Zmluvy o poskytovaní 
právnych a  služieb, medzi 
MČ Petržalka a JUDr. Annou 
Polónyovou, spôsob výberu 
poskytovateľa právnych 
služieb 

ÚKSP  poštou e-mail Čiastočne sprístupnená – 
vydané rozhodnutie 
o nesprístupnení všetkých 
dokumentov týkajúcich sa 
právneho poradenstva, 
záznamov z rokovaní a pod. 

36. Nechala& Co, s.r.o. 
Továrenská 10 
811 09  BA 

PO Rámcová dohoda uzatvorená 
medzi MČ BA V a firmou 
CLEAN TONERY, s.r.o. 
a všetky dodacie listy a 
faktúry 

VSaI poštou e-mail Sprístupnená 

37. Nechala& Co, s.r.o. 
Továrenská 10 
811 09  BA 

PO Všetky informácie a podnety 
doručené na e-mailovú 
schránku kodex@petrzalka, 
korupcia@petrzalka.sk – 
počet, spôsob vybavenia, 
meno zodpovedného + 
pozícia, sankcie, počet 
trestných oznámení  

KS poštou e-mail Sprístupnená 

38. Nechala & Co, s.r.o. 
Továrenská 10 
811 09  BA 

PO Dokumenty súvisiace 
s výberom poskytovateľa. 
služieb v oblasti regionálneho 
tel. vysielania spoločnosť City 
TV s.r.o. 

KS poštou e-mail Čiastočne sprístupnená – 
vydané rozhodnutie na 
nesprístupnenie predložených 
ponúk, zápisníc 

39. Nechala& Co, s.r.o. 
Továrenská 10 
811 09  BA 

PO Doplnenie žiadosti č. 31 -, 
počet a názvy inštitúcií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti, ktoré využívajú 
ZŠ) 

OŠKaŠ poštou e-mail Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie – požadované 
informácie nie sú k dispozícii  

40. Nechala& Co, s.r.o. 
Továrenská 10 
811 09  BA 
 

PO Dokumenty a informácie, 
ktoré súvisia s prieskumom 
verejnej mienky z konca roka 
2013 (zmluvy, spôsob výberu, 
financovanie, otázky, 

KS poštou e-mail Sprístupnená 
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výsledok) 
41. Nechala& Co, s.r.o. 

Továrenská 10 
811 09  BA 

PO Dokumenty a informácie, 
ktoré súvisia s projektom 
„super škola“(financovanie, 
logo, podpora zo strany MÚ, 
ostatné informácie) 

OŠKaŠ poštou e-mail Sprístupnená 

42. Nechala& CO, s.r.o. 
Továrenská 10 
811 09  BA 
 

PO Všetky zmluvy uzatvorené 
medzi MČ Petržalka a spol. 
TECHNOPOL SERVIS, a.s. 
so sídlom Kutlíkova 17, 852 
50 Bratislava týkajúce sa 
nájmu NP, výška finančných 
prostriedkov od roku 2010 

ONsM poštou e-mail Sprístupnená 

43. 
 

Ľudmila Orbanová 
Kominárska 9 
831 04 BA 
 

FO Koľko žiadostí/podnetov na 
zmenu prijala MČ 
Petržalka v rokoch 2012a 
2013, v podobe e-mailu, 
listom, hodnotenie stránky 
www.odkazprestarostu.sk 

KS e-mail e-mail Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie, informácie nie sú 
k dispozícii v požadovanej 
forme, poskytnutie názoru nie 
je predmetom zákona. 

44. Michaela Jarošová 
Štefanovičova 5 
817 82 BA 
(ako zástupca 
vlastníkov bytov na 
Záporožskej 9) 
Výzva na doplnenie 
adresy 

FO Žiadosť o postup vlastníkov 
bytov súvislosti s osadením 
reklamnej tabule na dome 
majiteľom prevádzky 

 e-mail e-mail Nejde o žiadosť zákona  
č. 211/2000 Z.z. – žiadosť 
o informáciu stiahnutá,  
postúpená na iné odd. MÚ 

45. Maroš Rakús 
Rusovská cesta 13 
851 01  BA 

FO Sprístupnenie dokumentu  
č. 4701/2014/03-PMU 

RPPO e-mail e-mail Sprístupnená 

46. Michaela Jarošová 
Štefanovičova 5 
817 82 BA 
 

FO Povolenie prevádzky 
sezónneho externého 
posedenia 

KP - RPPO e-mail e-mail Sprístupnená 

47. Maroš Rakús 
Rusovská cesta 13 
851 01  BA 

FO Zaslanie povolenia na 
orezanie líp na Zadunajskej 
ceste 6/A 

ŽP e-mail e-mail Sprístupnená 

48. Sabína Hajdúchova 
Sádek 5 
Rohožník na Záhorí 

FO Informácie ohľadne 
nevymožiteľných pokút 
udelených FO za rok 2012 a 

KS – právny 
ref. 

e-mail e-mail Sprístupnená 
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 2013 
49. RNDr. Viktória 

Karnasová 
Jasovská 21 
851 07  BA 
 

FO Kópia povolenia zmeny 
užívania spoločných zariadení 
na Jasovskej 29 zo dňa 
31.1.1997 

ÚKSP poštou poštou Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie, MČ 
Petržalka uvedenými dokladmi 
nedisponuje, dokumentácia sa 
archivuje od r. 2003 

50. Pavel Halač 
Pifflova 6 
851 01 BA 
 

FO Aké sú naplánované úpravy 
týkajúce sa zlepšenia dopravy 
a parkovania na sídlisku 
Dvory IV na rok 2014? 

ÚRaD e-mail poštou Sprístupnená 

51. Pavel Halač 
Pifflova 6 
851 01  BA 
 

FO Kto inicioval predčasné 
ukončenie NZ na parkovisko 
na Macharovej, dôvod,  plány 
starostu s pozemkom, 
odťahová firma, zaslanie 
kópie zmluvy 

ONsM e-mail poštou Čiastočne sprístupnená – 
vydané rozhodnutie k otázkam 
smerujúcim k vyjadreniu 
plánov, názorov. 

52. Pavel Halač 
Pifflova 6 
851 01  BA 
 

FO Počet žiadostí o informácie  
v zmysle zákona č. 211/2000 
bolo v roku 2013, koľko 
z nich sa týkalo dopravy 
a parkovania v Petržalke 

OOV e-mail e-mail Sprístupnená 

53. Jakub Határ 
Sološnícka 26 
841 04  BA 
 
 

FO Dotazník o výberových 
konaniach nových 
zamestnancov – žiadosť 
o vyplnenie 
(podklad pre seminárnu 
prácu) 

 e-mail e-mail Odpovedané – nie je to podľa 
zákona č. 211/2000 Z.z. 

54.  Oliver Kríž 
Jasovská 8 
851 07  BA 
 

FO Plánovaná výstavba na 
Einsteinovej ul. 

ÚKSP osobne poštou Sprístupnená 

55. OZ Freemap Slovakia 
Jozef Říha 
Nevädzová 6C 
821 01  BA 

PO Informácia o poskytnutí 
súpisných a orientačných 
číslach jednotlivých budov, 
parcelných číslach 

ÚRaD e-mail e-mail Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie, informácie nie sú 
k dispozícii v požadovanej el. 
forme. 

56. Aliancia Fair Play 
Smrečianska 21 
811 05  BA 
 

OZ Personálne obsadenie 
mestskej časti za rok 2013 
(starosta, zástupca starostu, 
kontrolór, prednosta, vedúci 
oddelení, poslanci 

OOV e-mail e-mail Sprístupnená 
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57. Zora Bibelová 
Rőntgenova 8 
851 01  BA 
 

FO Informácia ohľadom parcely 
č. 4704/2 o výmere 4510m² 
(vlastník, nájom, nájomca, 
cena nájmu) 

ONsM osobne poštou Sprístupnená 

58. Zora Bibelová 
Rőntgenova 8 
851 01  BA 

FO Informácia ohľadom parcely 
č. 4704/2 o výmere 4510m²  

ONsM osobne poštou DUPLICITA s č. 57 

59. Lucia Simanová 
Jána Stanislava 4 
841 05  BA 
Výzva na doplnenie 
požadovaných 
informácií a spôsobu 
sprístupnenia 

FO Vyplnenie dotazníka  
dodržiavanie metodiky pri 
obstarávaní softvéru 
(podklad pre študentskú 
prácu) 

 e-mail e-mail Odložená – neboli doplnené 
údaje v zmysle výzvy 
 

60. Adrián Zalaba 
Mužla 522 
943 52 

FO Kontrola NKÚ, prijaté 
opatrenia, sankcie 
(podklad pre seminárnu prácu) 
 

FO e-mail e-mail 
 

Sprístupnená 

61. Business Media CZ 
Nádražní 32 
150 00 Praha 5 
 

PO Zaslanie investičných plánov 
mesta, zoznam stav. projektov 
(názov, stručný popis, 
rozpočet, termín začatia, 
termín výberu dodávateľa) 

ONsM  e-mail e-mail Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie, informácie nie sú 
k dispozícii v požadovanej 
forme. 

62. AK Cipciar & 
Partners, s.r.o. 
Haburská 49/F 
821 01  BA 

PO Informácie o byte č. 48 na 
Bzovíckej 20 – 16 otázok 

BO e-mail e-mail Čiastočne sprístupnená – k 
bodom č. 3,9,10,12,14,15 
vydané rozhodnutie - 
informácie MČ nemá k 
dispozícií 

63. Mgr. Darina Fabušová 
Závadská 838/84 
914 41  Nemšová 

FO Zoznam stavebných povolení 
na obnovu bytového domu 
a zoznam žiadateľov 
o vydanie SP na obnovu 
bytových domov za roky 
2012, 2013 a 1.Q 2014 

ÚKSP e-mail e-mail Sprístupnená 

64. Jana Dóšová 
Estónska 28 
821 06  BA 
 

FO Výška dotácie na jedno dieťa 
s autizmom na jeden rok, 
ostatné náklady v MŠ 
Iľjušinova 

OŠKaŠ e-mail e-mail Sprístupnená 

65. Štefan Szilva 
Vígľašská 7 

FO Požiadavky na zmenu účelu 
NP na reštauráciu, 

ÚKSP e-mail e-mail Sprístupnená 
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851 06 BA 
 

požiadavky, ktoré musí 
spĺňať reštaurácia v obytnom 
dome  

66. OZ vlastníkov 
nehnuteľností s  regul. 
nájomným 
Panenská 24 
811 03 BA 

PO Byty v správe MČ Petržalka 
(zverenie do správy od r. 
1992, pridelenie sociálne 
slabým osobám, prevod do 
vlastníctva) 

BO poštou poštou Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie, informácie nie sú 
k dispozícii v požadovanej 
forme. 

67. AK, Miškolci Legal  
Tajovského 37 
811 04  BA 

PO Dôkazy o zverejnení 
oznámenia o opakovanej 
dražbe 21.2.2014 

OOV poštou poštou Sprístupnená 

68. LOZ  
MUDr. Peter 
Visolajský 
Špitálska 6 
950 01  Nitra 

PO Platené parkovisko na 
Antolskej - postup stavebného 
úradu 

ÚKSP poštou poštou Sprístupnená  

69. SPP, a.s. 
Mlynské nivy 44/b 
825 11  Bratislava 
 

PO Ochranné pásmo plynovodu – 
vydanie stavebného povolenia 
na záhradné chatky 

ÚKSP poštou poštou Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie, MČ Petržalka 
neeviduje v databáze stavebné 
povolenie na uvedené stavby 

70. Štefan Szilva 
Vígľašská 7 
851 07  BA 
 

FO Oprava schodiska z terasy 
pred bytovým domom 
Vígľašská 7 a 9 

ONsM e-mail e-mail Sprístupnená 

71. 
 

Mária Reháková 
Beňadická 36 
851 06  BA 
Výzva na doplnenie 
adresy 

FO Mená poslancov hlasujúcich 
za parkovaciu politiku 

OOV e-mail e-mail Sprístupnená 

72. Roman Futo 
Nám. hraničiarov 23 
851 03  BA 

FO Postup MČ Petržalka voči 
majiteľovi vo veci 
neprihlásených psov. 

ŽP e-mail e-mail Sprístupnená 

73. PaedDr. Mária 
Slavčevová 
Budatínska 75 
851 02 BA 
 

FO Stretnutie ohľadom zmeny 
účelu využitia NP – tepláreň 
na Budatínskej ul. 75-77 
a žiadosť o zaslanie záznamu 
zo stretnutia s vlastníkmi 
bytov a doklad osoby 
zastupujúcej vlastníkov bytu 

ÚKSP e-mail e-mail Čiastočne sprístupnená – 
vydané rozhodnutie – 
zástupcovia MÚ neboli 
prítomní, nemáme informáciu 
o preukázaní sa stavebníka 
P.K.M. Slovakia 
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74. RNDr. Miroslav 
Čubrík 
Andrusovova 2 
851 01  BA 

FO Spisy týkajúcich sa všetkých 
stavieb stavebníka – Ing. 
Ladislav Gottlieber 

ÚKSP osobne osobne Sprístupnená 

75. Juraj Erben 
Znievska 10 
851 06  BA 

FO Pouličné lampy v uliciach 
Petržalky – odstránenie – kto, 
spôsob, ďalší postup 

ONsM e-mail e-mail Odstúpená inej povinnej osobe 
– Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy 

76. Nechala & CO, s.r.o. 
Továrenská 10 
811 09  BA 
 

PO Počet zistených nedostatkov 
na úseku ŽP, počet prijatých, 
vyriešených a nevyriešených 
podnetov, uložených opatrení, 
výška blokových pokút, suma 
za roky 2010 až 2013... 

ŽP poštou e-mail Čiastočne sprístupnená – 
vydané rozhodnutie, 
informácie nie sú k dispozícii 
v požadovanej štruktúre a 
rozsahu 

77. Mgr. Matej Ježovica 
Kohútova 10 
821 08  BA 
 

FO Dokumenty týkajúce sa ROS 
reklamno obchodnej 
spoločnosti, s.r.o. (NZ, 
rozhodnutia, uznesenia...) 

ONsM, 
ÚKSP 

poštou poštou Sprístupnená 

78. Martin Kovanič 
Lužná 12 
851 04  BA 

FO Bezpečnostné kamery 
(podklad pre doktorandskú 
prácu) 

OPR e-mail e-mail Odstúpená inej povinnej osobe 
– Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy  

79. Matúš Čupka 
Jégého 3 
821 08  BA 
 
 

FO Zaslanie povolenia na zvláštne 
užívanie komunikácií, 
povolenia na reklamné nosiče 
PRESENT s.r.o., zmluvy 
o nájme pozemkov – Tyršovo 
nábr., Nobelovo nám., 
Jiráskova. Einsteinova, 
Šustekova, Mlynarovičova.. 

ÚKsP e-mail e-mail Odstúpená inej povinnej osobe 
– Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy  
 

80. Jakub Ďurinda 
Švabinského 20 
851 01  Bratislava 

FO Zaslanie uznesenia MZ – 
zachovanie fragmentov  
podniku Matador, Kopčianska 

OOV e-mail e-mail Sprístupnená 

81. Ján Hrčka 
Bohrova 11 
851 02  BA 

FO Žiadosť – hrubé mzdy 
poslancov MZ 

OOV e-mail e-mail Rozhodnutie – MČ 
Petržalka nemá požadované 
informácie k dispozícii, 
poslanci nepoberajú mzdu 

82. Patrícia Janíková 
Rajecká 1 
821 07  BA 
 

FO Výška finančných prostried- 
kov vyplatených z rozpočtu 
MČ poslancom MZ počas 
celého roka 2013 

OOV e-mail e-mail Sprístupnená 

83. Pavol Pachník FO VZN – platnosť a účinnosť 5 OOV e-mail e-mail Sprístupnená 
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Bysterecká 2066/7-8 
026 01 Dolný Kubín 

VZN 

84. Miroslav Kačmarík 
Vranovská 51 
851 01 BA 
 

FO Platnosť stavebného povolenia 
na reklamný bilboard na 
parcele č. 5837/45 spoločnosti 
Akzent Bigboard  

ÚKSP poštou poštou Sprístupnená 

85. AK JUDr. Marián 
Kurhajec 
Prešovská 3 
010 08  Žilina 

FO Ktorý subjekt je vlastníkom 
stavieb - komunikácií (park. 
miest) a pozemkov p. č. 
2409/65, 2409/72, 2409/96, 
2409/120 

ÚRaD e-mail e-mail Sprístupnená 

86. AK GHS LEGAL, 
s.r.o. 
JUDr. Pavol Horňák 
Lazaretská3/a,  
811 08 BA 

PO Či boli na MČ podané žiadosti 
o predbežné prerokovanie 
náhrady škody spôsobenej 
nesprávnym úradným 
postupom 

KS - právny 
ref.  

poštou poštou Sprístupnená 

87. Patrícia Janíková 
Rajecká 11 
85101 Ba 

FO Platy zástupcov p. Miškov + 
p. Masár 

PPaM e-mail e-mail Sprístupnená 

88. Bc. Zuzana Matejová 
Stavbárska 2 
821 07  BA 
 

FO Informácie ohľadne miestnych 
daní (politika, sadzby, 
podmienky úľav, názor na 
adekvátnosť výšky dane, 
VZN) 
(podklad pre magisterskú 
prácu) 

FO e-mail e-mail Sprístupnená 

89. Ján Hrčka 
Bohrova 11 
851 02  BA 

FO Odmeny poslancov za každý 
rok a každého poslanca 
samostatne od 1.1.2010 do 
30.6.2014 

OOV e-mail e-mail Sprístupnená 

90. Transparency 
international 
Slovensko 
Bajkalská 25 
827 18  BA 

PO Monitoring transparentného 
pôsobenia samospráv 
Slovenska - dotazník 

KS e-mail e-mail Sprístupnená 
 
 
 

91. AK Cipciar & 
Partners, s.r.o. 
Haburská 49/F 
821 01  BA 

PO Všetky podania smerujúce 
voči pani Jane Mičkovej – 
rušenie pokojného stavu 
užívania bytov 

RPPO poštou e-mail Sprístupnená 
 

92. AK JUDr. Marián FO Odvolanie voči odpovedi na ÚRaD e-mail e-mail Čiastočne sprístupnená – 
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 Kurhajec 
Prešovská 3 
010 08  Žilina 

žiadosť č. 86 vydané rozhodnutie – v časti 
súčasného vlastníctva 
pozemkov 

93. 
 

Ján Hrčka 
Bohrova 11 
851 02  BA 
 

FO Finančné plnenie pre 
zástupcov starostu a O. Kríža 
za obdobie od 1.1.2010 do 
30.6.2014 

OOV e-mail e-mail Sprístupnená 

94. Ján Hrčka 
Bohrova 11 
851 02  BA 

FO Zaslanie zvukových záznamov 
zo zasadnutí MZ v období od 
1.12.2010 do 30.6.2014 

VSaI,  
OOV 

e-mail e-mail Fiktívne rozhodnutie o 
nesprístupnení 

95. 
 

OZ vlastníkov 
nehnuteľností 
s regulovaným 
nájomným 
Panenská 24,  
811 03Ba 

OZ 
 
 

Pridelenie bytov v Pezinku BO e-mail poštou Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie – MČ nedisponuje 
informáciami, ktoré sa týkajú 
mesta Pezinok 

96. Ctibor Košťál 
Balkánska 71 
851 10  BA 

FO Údaje o počte hlasov 
kandidátov na pozíciu 
poslanca MZ v komunálnych 
voľbách rok 2010 podľa 
okrskov 

OOV e-mail e-mail Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie, informácie nie sú 
k dispozícii v požadovanej 
forme. 

97. AK JUDr. Peter Bizub 
Kollárovo nám.  9 
811 06  BA 
 

PO Fotokópia územného 
rozhodnutia č. 13870/2/TX1/ 
2012 Ga 12 

ÚKSP Poštou poštou Sprístupnená 

98. Ján Hrčka 
Bohrova 11 
851 02  BA 
 

FO Druhy finančného plnenia 
voči poslancom 

OOV e-mail e-mail Sprístupnená 

99. Ján Hrčka 
Bohrova 11 
851 02  BA 

FO Počet neprijatých detí do MŠ 
v rokoch 2010/2011 až 
2013/2014 

OŠKaŠ e-mail e-mail Sprístupnená  

100. OZ vlastníkov 
nehnuteľností 
s regul. nájomným 
Panenská 24 
811 03 BA 

PO Prideľovanie bytov v rokoch 
1989 – 1992 

BO Poštou e-mail Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie, informácie nie sú 
k dispozícii v požadovanej 
štruktúre a rozsahu. 

101. Jakub Calík 
Osloboditeľov 31 
038 54 Šútovo 

FO Evidencia prihlásených psov, 
za ktorých sú uhradené 
poplatky na stránke MČ 

FO e-mail e-mail Sprístupnená 
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a počet prihlásených psov 
v Petržalke, za ktoré boli 
uhradené poplatky za roky 
2010 až 2014. 

102. Jakub Záhradný 
29. augusta 32 
BA 

FO Spracovanie ÚP Petržalky a 
ÚP zón v Petržalke – možnosť 
nahliadnutia 

ÚKSP e-mail e-mail Sprístupnená 

103. Inštitút urbárneho 
rozvoja 
Tomášikova 26 
821 01 BA 

PO Počet ukončených konaní na 
stavebnom úrade za roky 2011 
– 2013 v členení: jednoduché 
stavby,  rodinné domy, bytové 
budovy, nebytové budovy, 
inžinierske stavby (vyplniť 
tabuľku) a počet 
zamestnancov stav. úradu 

ÚKSP e-mail e-mail Čiastočne sprístupnená – 
vydané rozhodnutie 
k požiadavke na vyplnenie 
tabuľky 

104. MV SZOPK 
Godrova 3/b 
811 06 BA 
 

PO Stanoviská MČ k Zadaniu 
Urbanistickej štúdie zóny časti 
celomestského centra v MČ 
Bratislava-Petržalka 

ÚRaD e-mail e-mail Sprístupnená 

105. AK JUDr. Marián 
Kurhajec 
Prešovská 3 
010 08 Žilina 
(Odstúpená z OÚ 
Bratislava, katastrálny 
odbor)  

PO Ktorý subjekt je vlastníctvom 
stavieb - komunikácií (park. 
Miest) a pozemkov v MČ 
Petržalka 

ÚRaD Poštou - Duplicita s č. 86 

106. real estate invest, s.r.o. 
Majerníkova 1B 
841 05 BA 

PO Povinnosť stavebníka 
vybudovať zariadenie (kryt) 
CO 

ÚKSP e-mail e-mail Sprístupnená 

107. LOZ FNsP 
Antolská 11 
805 07 BA 

PO Čierna stavba -elektrická 
prípojka na parkovisku FNsP 
na Antolskej – názor 
stavebného úradu 

ÚKSP e-mail poštou Nesprístupnená – vydané 
rozhodnutie, nejde 
o sprístupnenie informácie, ale 
o vyjadrenie mienky. 

108. LOZ FNsP 
Antolská 11 
805 07 BA 

PO Čierna stavba -elektrická 
prípojka na parkovisku FNsP 
na Antolskej – názor 
stavebného úradu 

ÚKSP Poštou 
 

poštou Duplicita s č. 108 

109. Tibor Barna 
Ľubovnianska 5 
851 07 BA 

FO Sobáše v Petržalke – 
dokument, plán sobášov, 
zodpovednosť, otázka na 

OOV – 
matrika 

e-mail e-mail Sprístupnená 
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 konkrétny termín 
110. CAPITAL PARK, 

s.r.o. 
Blagoevova8 
851 04 BA 
 
(odstúpená 
z magistrátu) 

PO Vlastník nehnuteľností 
p.č.4354/1, 4702/1 – 
sprístupnenie zmlúv, na 
základe ktorých získala 
PANON OFFICE pozemky p. 
č. 3662/12, 3661/9, 4354/1, 
4702/1 

ONsM Poštou - Žiadosť bola stiahnutá. 

111. Aliancia Fair Play 
Smrečianska 21 
811 05 BA 
 
 
 

PO Sprístupnenie mien a priezvisk 
FO a názvov PO, ktorým bola 
z prostriedkov MČ Petržalka 
poskytnutá finančné, vecná 
výpomoc alebo iná forma 
podpory za 1. polrok 2014 

FO e-mail e-mail Sprístupnená 

112. Ján Hrčka 
Bohrova 11 
851 02  BA 

FO Odvolanie sa voči fiktívnemu 
rozhodnutiu o nesprístupnení 
informácie 

KP (VSAI) e-mail - - 

113. Andrea Oczvirková 
Osuského 32 
851 03 BA 
Výzva na doplnenie 
adresy 

FO Deratizácia v Petržalke 
(zoznam ulíc, označenie jedu,  
zabezpečenie...) 

ŽP e-mail e-mail Sprístupnená 

114. Miroslava 
Makovníková Mosná 
Bzovícka 2 
851 07 BA 
 

FO Počet odmietnutých detí do 
MŠ Bzovícka 6, Turnianska 6, 
Lietavská 1 za roky 
2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015 

OŠKaŠ e-mail e-mail Sprístupnená 

115. 
 
 

Ján Hrčka 
Bohrova 11 
851 02  BA 

FO Zaslanie listu č. 
2012/18281/08/Ju zo dňa 
5.10.2012 

NsM e-mail e-mail Sprístupnená 

116. Karolína Slobodová 
Vyšehradská 10 
851 06 BA 
 

FO Zaviazanie investora stavby 
obytného domu na 
Vyšehradskej 6 – 10 na 
vybudovanie 10% parkovísk 

ÚKSP e-mail e-mail Sprístupnená 

117. Lucia Mikitová 
Ľ. Štúra 6 
042 01 Moldava nad 
Bodvou 
 
(Odstúpená z OÚ 

FO Zverejnenie aktuálneho 
zoznamu kandidátov na 
starostu v komunálnych 
voľbách 2014 

OOV e-mail e-mail Sprístupnená 
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Bratislava) 
118. Mark Hán 

ÚVTOS ZVJS SR 
Dončová 6 
034 01 Ružomberok 
 
(Odstúpená z OÚ 
Bratislava) 

FO Poskytnutie zoznamu 
obyvateľov aj s ulicami 
v lokalite Ovsište 

OOV Poštou Poštou Čiastočne sprístupnená – 
vydané rozhodnutie 
k požiadavke na zoznam 
obyvateľov. 

119. Zuzana Janečková 
Holíčska 50 
851 05 BA 
Výzva na doplnenie 
adresy 

FO Zmluvy o pôžičkách, ktoré má 
mestská časť Petržalka 
v bankových ústavoch a 
účel využitia úveru 

FO e-mail e-mail Sprístupnená (odkaz na 
zverejnenú informáciu) 

120. Miroslav Kučinský 
Wolkrova 45 
851 01 BA 
Výzva na doplnenie 
adresy a upresnenie 
požiadavky 

FO Informácie k stavbe 
parkoviska pri ŠH PENGYM 
(predložiť ÚR, SP, verejnú 
súťaž, súhlas vlastníka) 

ONsM e-mail e-mail Sprístupnená 

121. Ján Macko 
Pieninská 17 
874 11 Banská 
Bystrica 

FO Zaslanie nájomnej zmluvy  
č. 08-27-2010 zo dňa 
9.12.2010 

ONsM e-mail e-mail Sprístupnená 

122. Aliancia Fair Play 
Smrečianska 21 
811 05 BA 
 
 
 

PO Sprístupnenie mien a priezvisk 
FO a názvov PO, ktoré 
poskytli mestskej časti dary 
a iné bezodplatné plnenia 
finančné, vecná výpomoc za  
1. polrok 2014 

FO e-mail e-mail Sprístupnená 

123. Tadeus Patlevič 
Šulekova 3 
811 06 BA 
Výzva na doplnenie 
adresy 

FO Zoznam kandidátov, ktorí 
požiadali o registráciu ako 
nezávislí pre komunálne 
voľby 2014 – dôvod 
nezaregistrovania 

OOV e-mail e-mail Sprístupnená 

124. Andrej Martinka 
Karadžičova 45 
811 07 BA 

FO Evidencia žiadosti na 
stavebné/udržiavacie práce na 
bytovom dome na Budatínskej 
16 

ÚKSP e-mail e-mail Sprístupnená 

125. ProPark Slovakia 
Chorvátska 8 

PO Vyhradenie parkovacieho 
miesta – náležitosti 

ÚRaD e-mail e-mail Sprístupnená 
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811 08 BA 
Výzva na doplnenie 
adresy 

126. Ľubomír Patek 
Okružná 8 
927 00 Šaľa 
 
(Odstúpená 
z Magistrátu hl. mesta 
Bratislavy) 
 

FO Služby pre obec vykonávané 
v rámci zákona o pomoci 
v hmotnej núdzi a zákona 
o zamestnanosti (školenia 
BOZP, poučenia o BOZP, 
zoznam pracovísk, zoznam 
druhov OPP, ich 
zabezpečenie, ochrana počet 
hygienických zariadení, 
zabezpečenie čistiacich 
a dezinfekčných prostriedkov, 
prístup k pitnej vode,  počet 
zamestnancov) 

PPaM 
OSV 

Poštou Poštou Sprístupnená 

127. Aliancia Fair Play 
Smrečianska 21 
811 05 BA 
 

PO Zoznam kandidátov na 
poslancov v mestskej časti 
Petržalka v komunálnych 
voľbách 2014 

OOV e-mail e-mail Sprístupnená 

128. Karolína Slobodová 
Vyšehradská 10 
851 06 BA 
 

FO Oskenovanie a zaslanie 
dokumentov 12-07/5425/DG.2 
/6/Gr-2 a 12-08/3892/DG.1/6/ 
Gr-3  

ÚKSP e-mail e-mail Sprístupnená 

129. Jana Kováčová 
Jasovská 29 
851 07 BA 
 
 

FO Oplotené pozemky p. č. 
2409/302, 2409/322, 
2409/323, 2409/324 – plány 
investora, stavebné povolenie 

ÚKSP e-mail e-mail Sprístupnená 

130. Aliancia Fair Play 
Smrečianska 21 
811 05 BA 
 
 

PO Personálne obsadenie 
mestskej časti za 1. polrok 
2014 (starosta, zástupca 
starostu, kontrolór, prednosta, 
vedúci oddelení, poslanci 

OOV e-mail e-mail Sprístupnená 

131. Ľudovít Adamčík 
Lábska 372/9 
900 51 Zohor 
 
 

FO Počet nájomných, služobných, 
sociálnych bytov v MČ 
Petržalka, vlastníctvo 
pozemkov, spôsob výstavby 
týchto bytov, financovanie 

BO e-mail e-mail Sprístupnená 

132. Jozef Cabaj FO Zaslanie mapových ÚRaD Poštou poštou Čiastočne sprístupnená – 



 22 

UVTOS 
Mierové nám. 1 
019 17 Ilava 
(Odstúpená 
z Ministerstva 
spravodlivosti SR) 

podkladov, rozpis ulíc, 
informácie o možnostiach 
športových využití,  ortofoto- 
mapy, satelitných snímok 
Petržalky 

vydané rozhodnutie 
k informáciám s mapami 
o možnostiach športových či 
iných využití, ortofotomapy 
a satelitné snímky. 

133. SPP, a.s. 
Mlynské novy 44/b 
825 11 BA 
 

PO Povolenia na stavbu stožiara 
v ochrannom pásme VTL 
plynovodu pod Prístavným 
mostom 

ÚKSP e-mail e-mail Sprístupnená 

134. Ján Hrčka 
Bohrova 11 
851 01 BA 

FO Termín riešenia úpravy 
a vyplácania 13. platu 
zamestnancov MČ Petržalka 

PPaM e-mail e-mail Sprístupnená 

 


