
 Prehľad doručených žiadostí o informácie a spôsob ich vybavenia  rok 2022  
 
 

Por. č. Žiadateľ 

Dátum podania 

Fyzická/právnická 

osoba 

Predmet žiadosti Vybavuje 

odd. 

Spôsob 

podania 

Spôsob 

odoslania 

Výsledok/rozhodnutie 

1. Istav Media, s. r. 

o. 

Nádražní 32 

150 00 Praha 5 

04.01.2022 

 

PO Poskytnutie informácií  

z rozhodnutí územné, stavebné 

konanie, stavebné povolenie, 

stavebné ohlásenie. 

 

ÚKSP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

2.  FO Fotokópie žiadostí – vydané  

dopravným inšpektorátom 

záväzné stanovisko KRPZ. 

RM listom listom Sprístupnená 

3.  FO Poskytnutie informácií 

všetkých prebiehajúcich konaní, 

územné, stavebné priestupkové, 

ohlásenia. 

ÚKSP listom listom Vydané rozhodnutie o nesprístupnení - 

povinná osoba nevyhovuje žiadosti 

o sprístupnenie informácií, pretože 

nimi v čase podania nedisponuje. 

 

4.  FO Prehľad všetkých úhrad 

prijatých od spoločnosti 

GLOBAL plus, s. r. o. od 

01.01.2021 do 31.12.2021. 

FO e-mailom e-mailom Sprístupnená 

5.  FO Kde sa nachádza záchytné 

parkovisko pre Petržalku. 

RM e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená- časť žiadosti 

o sprístupnenie informácií bola 

odstúpená na vybavenie  na Magistrát 

hl. m. SR (označenie parkoviska na 

Macharovej ul. ) 

 

6.  FO Zoznam miest krátkodobého 

státia bez nutnosti  registrácie 

pri školách pre žiakov so 

špeciálnymi potrebami. 

 

RM e-mailom e-mailom Vydané rozhodnutie o nesprístupnení - 

informácie nie je možné vybaviť 

v zmysle tohto zákona, neexistuje 

dokument, v ktorom by boli 

informácie zachytené. 

 

7.  FO Oplotenie pozemku z verejne 

prístupnej komunikácie 

Kopčianska cesta, prístup je 

ÚKSP osobne e-mailom  Sprístupnená 



zamedzený z dôvodu oplotenia, 

legálnosť oplotenia. 

 

8.  

 

FO Územné konania za rok 2021 + 

aktuálne, stavebné konania za 

rok 2021 + aktuálne. 

ÚKSP e-podanie e-mailom Vydané rozhodnutie o nesprístupnení - 

povinná osoba v danom prípade 

nevyhovuje žiadosti, pretože 

informáciami v čase podania 

nedisponuje. 

 

9. Rés Publica – Vec 

Verejná 

Dukelská 69 

087 01 Giraltovce 

17.01.2022 

 

PO Funkcia a deň ustanovenia do 

funkcie, mzda a platové pomery 

vedúcich zamestnancov za r. 

2021. 

RPČaM e-mailom e-mailom Sprístupnená 

10. AK MCL, s..r.o. 

Mostová 2 

811 02 Bratislava 

20.01.2022 

 

PO Nosný dopravný systém MHD 

– právoplatné rozhodnutie, 

vyjadrenie dopravného podniku. 

ÚKSP listom e-mailom Čiastočne sprístupnená- na body č. 2 a 

4 bolo vydané rozhodnutie 

o nesprístupnení.  

11.  FO Otvorenie 1. roč. ZŠ pre deti so 

špeciál.-výchov. problémami, 

potrebné doklady k zápisu. 

OŠ e-mailom e-mailom Sprístupnená 

12.  FO Poskytnutie spisových značiek 

územných a stavebných konaní 

uvedených spoločnosti. 

ÚKSP e-podanie e-mailom Vydané rozhodnutie o nesprístupnení -  

povinná osoba požadované informácie 

nemá k dispozícii. 

13.  FO Objekt bytového podniku 

Petržalka na Haanovej ulici 

v Petržalke, odpredanie 

prípadné prenajatie, 

rekonštrukcia, stavebné 

konanie. 

 

ÚKSP, 

RSMM 

e-mailom e-mailom Vydané rozhodnutie o nesprístupnení - 

povinná osoba požadované informácie 

nesprístupňuje, nakoľko ich nemá 

k dispozícii. 

14.  FO Prečo vyznačené parkoviská 

nemajú  miesta pre invalidov 

podľa vyhlášky MŽP. 

RM listom e-mailom Sprístupnená 

15.  FO Informácie, dokumenty 

a písomnosti viažuce sa 

k späťvzatiu stanoviska správcu 

RM e-mailom Nahliadnutie 

do spisov 

Sprístupnená 



komunikácie. 

16.  FO Parkovacia politika, problém 

s parkovaním, problém 

dovolania sa na MÚ Bratislava-

Petržalka. 

RM, 

RVSaR 

e-mailom e-mailom Sprístupnená 

17.  FO Výrub stromov na  

Dvoroch 4, poskytnutie 

všetkých informácií týkajúcich 

sa konania o vydanie súhlasu na 

výrub. 

 

OŽP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

18.  FO Zjazd do garáží na Gessayovej 

10-14, miesto nie je označené 

modrými čiarami, zjazd je 

zahádzaný konármi, zarastený 

inváz. drevinami. 

 

RM, OŽP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

19.  FO Sprístupnenie zápisnice zo 

stretnutia zástupcov MČ 

s Finančnou správou zo dňa 

04.02.2022. 

 

RM e-mailom e-mailom Vydané rozhodnutie o nesprístupnení - 

požadovanou zápisnicou, tak ako to 

žiadateľ žiada,  povinná osoba 

nedisponuje. 

 

20.  FO Nafrézovanie komunikácie pred 

garážou na Rovniankovej 9-11, 

Bratislava. 

RIČ osobne e-mailom Sprístupnená 

21.  FO Zoznam projektov zameraných 

na cyklistickú dopravu za 

posledných 10 rokov. 

 

ÚKSP e-mailom         - Žiadosť  po výzve  na doplnenie 

nebola doplnená, z toho dôvodu bola 

odložená. 

22.  FO Poskytnutie všetkých informácií 

a dokumentov viažucich sa  

k zablokovaniu vjazdu na 

pozemok spoločnosti  

Microtech s.r.o. 

 

RM osobne Nahliadnutie 

do spisov 

Vydané rozhodnutie o nesprístupnení - 

povinná osoba požadované informácie 

nemá k dispozícii. 

23.  FO Kolaudačné rozhodnutie, 

povolenie užívania stavby so 

súpis. č. 1083 (Bytový dom 

Fedinova 14,16).  

ÚKSP e-mailom e-mailom Vydané rozhodnutie o nesprístupnení - 

povinná osoba požadované informácie 

nemá k dispozícii. 



24.  FO Plánovaná oprava prepadliska 

cesty pred garážou na 

Rovniankovej ul. 9-11, 

Bratislava-Petržalka. 

 

RIČ osobne e-mailom Sprístupnená 

25.  FO Výbehy psov, počet, miesta 

vybudovania, rozpočet, koše 

a sáčky na psie exkrementy. 

OŽP  e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená- povinná 

osoba nesprístupňuje informácie 

v plnom rozsahu z dôvodu ochrany 

osobných údajov. 

 

26.  FO Kde sa v Petržalke nachádzajú 

funkčné kryty civilnej ochrany 

pre prípad evakuácie, resp. 

ukrytia. 

RKR e-mailom e-mailom Sprístupnená 

27. Istav Media, s.r.o.  

Nádražní 32 

150 00 Praha 5 

02.03.2022 

 

PO Investičné, prípadne stavebné 

projekty plánované na rok 2022. 

RIČ e-mailom e-mailom Sprístupnená 

28.  FO Aktuálny počet obyvateľov, 

najstaršia obyvateľka ( meno, 

priezvisko, dátum  narodenia ). 

 

RMaO e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená- povinná 

osoba informácie k bodu 1 a 5 

nesprístupňuje kvôli ochrane 

osobných údajov. 

29. SME občania, o.z. 

Šustekova  31 

851 04 Bratislava 

03.03.2022 

 

PO Výsadba stromov Bosákova 

a Sosnová, Bratislava-Petržalka, 

počet, kedy, faktúra, údržba 

a premiestnenie stromov. 

 

OŽP e-mailom e-podanie Žiadosť bola postúpená na vybavenie 

na Magistrát hl. m. SR Bratislavy. 

30.  FO Vyhradené plochy pre 

kandidátov do volieb do 

samosprávy  na lepenie 

plagátov. 

ROV e-mailom 

 

e-mailom Sprístupnená 

31.  FO Havarijný stav oporného múrika 

na terase Holíčska 13, 

Bratislava. 

RSMM osobne listom Sprístupnená 

32. Green M&J, s. r. 

o.  

Kopčianska 10 

851 01 Bratislava 

PO Lehoty v konaní na stavebnom 

úrade pri zmene účelu stavby. 

ÚKSP listom písomne Sprístupnená 



15.03.2022 

 

33. RUKA NÁDEJE 

o.z., 

Dohnányho 12 

82108 Bratislava 

11.03.2022 

 

PO Voľné nebytové priestory na 

prenájom s výmerou nad 

250 m2 (zriadenie 

komunikačnej akadémie).  

RSMM e-mailom e-mailom Sprístupnená 

34.  FO Podanie návrhu na Okresný súd 

Bratislava I ohľadom 

opatrovníctva. 

OSV e-mailom e-mailom Sprístupnená 

35.  FO Zámenná zmluva V-

23138/2021 zo dňa 30.12.2021. 

RSMM e-mailom e-mailom Žiadosť bola postúpená na vybavenie 

na Magistrát hl. m. SR Bratislavy. 

36.  FO Platné zmluvy o prenájme 

nehnuteľnosti ZŠ Tematínska 

10 a Krásnohorská 14, 

Bratislava. 

RSMM e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená- časť žiadosti 

o sprístupnenie informácií bola 

odstúpená na vybavenie  na BSK ( 

Platné zmluvy o prenájme 

nehnuteľnosti ). 

 

37.  FO Participácia ľudí v MČ 

Bratislava-Petržalka. 

KZS e-mailom e-mailom Sprístupnená 

38.  

 

FO Trvalé pobyty na adresách 

Rovniankova 15, 18 

a Betliarska 22, Bratislava-

Petržalka. 

RMaOP listom listom Sprístupnená 

39.  FO Stav kolaudácie pre 

Polyfunkčný bytový dom 

Údernícka I. a II. a svetelná 

križovatka ulíc Kopčianska -

 Údernícka, Bratislava-

Petržalka.  

ÚKSP e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená- časť žiadosti 

o sprístupnenie informácií bola 

odstúpená na vybavenie  na Magistrát 

hl. m. SR (Polyfunkčný bytový dom 

Údernícka I. a II.). 

 

40.  FO Písomné vyjadrenie BVS, a.s. 

k prepadlisku cesty pred 

garážou Rovniankova 9-11, 

Bratislava-Petržalka. 

RIČ osobne e-mailom Sprístupnená 

41.  FO Informácie ohľadom územia ÚRaD, e-mailom e-mailom Sprístupnená 



medzi zónou mesto 

a bažantnicou. 

ÚKSP 

42.  FO Participatívny  rozpočet MČ 

Bratislava-Petržalka, počet 

obyvateľov, počet hlasujúcich 

obyvateľov, počet podporených  

a zapojených projektov. 

 

KZS e-mailom e-mailom Sprístupnená 

43.  FO Čistenie Pifflovej ulice, 

vyplatená suma za čistenie, 

náhrada za vyrúbané stromy. 

KS, OŽP-

RZ 

e-mailom e-mailom Sprístupnená 

44. Istav Media, s.r.o. 

Nádražní 32 

150 00 Praha 

11.04.2022 

 

PO Územné rozhodnutie, stavebné 

povolenie a ohlásenie stavby od 

01.01.2022 do 31.03.2022. 

ÚKSP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

45.  FO Zimná údržba v MČ Bratislava-

Petržalka. 

OSVP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

46.  FO Kde sa nachádzajú v rámci MČ 

Bratislava-Petržalka, resp. 

v správe funkčné verejné 

toalety. 

RSMM e-mailom e-mailom Sprístupnená 

47. Veolia Energia 

Slovensko, a.s. 

Einsteinova 21 

Digital Park I 

851 01 Bratislava 

20.04.2022 

 

PO Začaté a prebiehajúce stavebné 

konania v pôsobnosti 

stavebného úradu. 

ÚKSP listom e-mailom Vydané rozhodnutie o nesprístupnení 

– povinná osoba takouto informáciou 

v požadovanej štruktúre a forme 

nedisponuje. 

48. Miroslav Páser, 

advokát a konateľ 

Sedliacka 42 

979 01 Rimavská 

Sobota 

25.04.2022 

 

PO Bytový dom Medveďovej, 

nájomca p. Daniela Štefunková 

a Milan Štefunka. 

BO e-mailom e-mailom Sprístupnená 

49.  FO Počet áut so srb., čes., rus., 

maď., ukrajin. ŠPZ 

registrovaných v petržalskom 

RM telefonicky e-mailom Vydané rozhodnutie o nesprístupnení - 

povinná osoba takouto informáciou  

nemá k dispozícii a nikdy takúto 



parkovacom systéme. databázu  nevytvárala. 

 

50.  FO Počet parkovacích miest + 

ulice, počet garáž. státí + ulice, 

prístup do parkovacieho 

systému evidencie. 

RM telefonicky e-mailom Čiastočne sprístupnená- na bod č. 3 

bolo vydané rozhodnutie. Povinná 

osoba nesprístupňuje informácie 

v plnom rozsahu z dôvodu ochrany 

osobných údajov. 

 

51.  FO Kópia dekrétu a žiadosti 

o pridelení nájomného bytu na 

Medveďovej 21, Bratislava. 

RSOB listom listom Sprístupnená 

52. Development s. r. 

o.  

Mliekarenská 1 

82109  Bratislava 

11.05.2022 

 

PO Stavba evidovaná na par. č. 

2356/1, Bratislava, m. č. 

Čunovo, či je právoplatne 

skolaudovaná. 

ÚKSP osobne listom Sprístupnená 

53. Mestský úrad 

Senica 

Štefánikova 

1408/56 

90525 Senica 

12.05.2022 

 

PO Žiadosť o oznámenie 

informácie, koľko vlastní MČ 

Bratislava-Petržalka nájomných 

bytov. 

RSOB e-mailom e-mailom Sprístupnená 

54. Development s. r. 

o.  

Mliekarenská 1 

82109  Bratislava 

13.05.2022 

 

PO Kópia právoplatného 

stavebného povolenia na 

výstavbu  MŠ par. č. 2356/1, 

Bratislava-Čunovo. 

ÚKSP osobne listom Sprístupnená 

55.  FO Pridelenie náhradného pozemku 

na výstavbu domu, ktorý bol 

formou vyvlastnenia bez 

náhrady poskytnutý mestu 

Bratislava. 

 

RSMM listom listom Vydané rozhodnutie o nesprístupnení - 

povinná osoba takouto informáciou 

v požadovanej štruktúre a forme 

nedisponuje. 

56. Štefan Ba – PRO 

SET, 

Wolkrova 37 

PO Schválenie a zámer  nového 

prenájmu ( objekt bývalej ZŠ 

Vlastenecké nám.1, Bratislava). 

RSMM osobne e-mailom Žiadosť bola zrušená žiadateľom  dňa 

01.06.2022. 



85101 Bratislava 

30.05.2022 

 

57.  FO Profil samosprávy na 

sociálnych sieťach, správa 

profilov, náklady na 

sponzoring. 

RK e-mailom e-mailom Sprístupnená 

58.  FO Scany nájomných zmlúv, scan 

stavebného povolenia. 

ÚKSP e-podanie e-mailom Sprístupnená 

59. Falcon Legal, 

a.k., s.r.o. 

Dunajská 33 

811 08 Bratislava 

10.06.2022 

 

PO Kópia právoplatného 

rozhodnutia o pridelení 

súpisného čísla k stavbe. 

ÚRaGIS listom e-mailom Sprístupnená 

60.  FO Informácia v súvislosti 

s realizáciou stavby „Nosný 

Systém MHD 2.časť Bosákova 

– Janíkov Dvor“. 

 

OŽP-RZ listom listom Sprístupnená 

61.  FO Rozhodnutie o zriadení 

parkovacej zóny na uliciach 

Krasovského a Viedenská cesta. 

ÚKSAP e-mailom e-mailom Žiadosť bola postúpená na vybavenie 

na Magistrát hl. m. SR Bratislavy. 

62.  FO Kópie právnych dokumentov 

používaných aktuálne MČ 

v súvislosti s hospodárením 

s bytmi, počty neobsadených 

bytov. 

 

BO e-mailom listom Čiastočne sprístupnená- na otázku vo 

veci o počte voľných bytov  r. 2016 - 

r. 2020  bolo vydané rozhodnutie. MČ 

Bratislava-Petržalka túto informáciu 

hl. mestu Bratislava nezasiela. 

 

63.  FO Žiadosti o dotáciu za účelom 

realizácie projektu „ Športová 

hala  Pankúchova“, Bratislava-

Petržalka. 

 

RPR e-mailom e-mailom Sprístupnená 

64.  FO Poskytnutie odpovede spol. 

BVS, a.s. na list č. 

4065/2022/RIČ/9841, ktorý bol 

zaslaný na BVS, a.s. dňa 

28.03.2022. 

RIČ osobne e-mailom Sprístupnená 



 

65. Transparency 

International 

Slovensko 

Bajkalská 25 

827 18 Bratislava 

01.07.2022 

 

PO Vyplnenie písomného 

dotazníka. 

ROV e-mailom e-mailom Sprístupnená 

66.  FO Odvolanie k zneprístupneniu 

informácie k žiadosti č. 60 zo 

16.06.2022. 

 

OŽP - RZ listom listom Sprístupnená  

67. Rímska únia Rádu 

sv. Uršule 

Uršulínska 3 

812 04 Bratislava 

04.07.2022 

 

PO Výška finančných prostriedkov 

na osobné a prevádzkové 

náklady poskytnuté MŠ , ŠKD 

a ŠJ 

v roku 2021. 

 

FO listom listom Sprístupnená 

68.   

FO 

 

 

V praxi realizované uznesenie 

č. 184  z 11. zasadnutia MZ  zo 

04. 02. 2020. 

 

 

 

RSMM 

e-mailom e-mailom Sprístupnená 

69.  FO Informácia ohľadom 

rozhodnutia stavebného 

povolenia športovej haly 

(Pankúchova), ktorý stavebný 

úrad o tom rozhodol. 

 

ÚKSP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

70. Kanonisky  sv. 

Augustína rehole  

Notre Dame 

Jesenského 4 

811 02 Bratislava 

06.07.2022 

 

PO Výška dotácie na osobné 

a prevádzkové náklady 

poskytnuté ŠK a ŠJ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

v roku 2021. 

FO listom listom Sprístupnená 

71.  FO Informácie k výberu daní 

a postoj k plánu ministerstva 

financií. 

FO, ROV e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená - body č. 1,2 

sprístupnené, na body č. 3,4,5 bolo 

vydané rozhodnutie o nesprístupnení, 



povinná osoba požadované informácie 

nemá k dispozícii. 

 

72.  FO Kópie ročných vyúčtovaní za 

dlhodobo neobývané byty  na 

ulici Medveďovej 21 za 

obdobie rokov 2018-2021. 

 

RSOB e-mailov listom Sprístupnená 

73. Marek Gebroc – 

advokát 

Drieňová 1E 

82101 Bratislava 

19.07.2022 

 

PO Trvalý pobyt uvedených osôb. RMaO e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená - ohlasovňa 

pobytov nedisponuje požadovanými 

dokumentmi týkajúce sa trvalého 

pobytu klientov. 

 

74. Daniel Kerekeš 

Švabinského 1 

851 01  Bratislava 

19.07.2022 

 

PO Počet delegovaných členov do 

okrskových volebných komisií 

do volieb NR SR 

 r. 2020.  

ROV e-mailom e-mailom Sprístupnená 

75. Mesto Galanta-

Mestský úrad 

Mierové námestie 

1 

924 18 Galanta 

22.07.2022 

 

PO Poskytnutie informácie 

ohľadom klientskeho centra na 

našom MÚ Bratislava-

Petržalka. 

RMaO e-mailom e-mailom Sprístupnená 

76.  FO Právoplatné kolaudačné 

rozhodnutia vydané na stavby 

polyfunkčných budov na Lužnej 

ulici 2,4,6,8. 

 

ÚKSP e-mailom e-mailom  Sprístupnená 

77.  FO Informácie ohľadom podujatia 

– Koncert Bru-C konaný dňa 

22.04.2022  

na Tyršovom námestí, vznik 

materiálnej  aj nemateriálnej 

škody. 

 

KZS listom e-mailom Sprístupnená 

78. Rímskokatolícka PO Výška dotácie na osobné FO listom listom Sprístupnená 



cirkev 

Arcidiecézny 

školský úrad 

Špitálska 7 

814 92 Bratislava 

02.08.2022 

 

a prevádzkové náklady 

poskytnuté MŠ,ŠK a ŠJ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti 

v roku 2021.  

79.  

 

FO Poskytovanie informácie 

v podobe otvorených dát na 

webovej stránke samosprávy. 

 

RK e-mailom e-mailom Žiadosť po výzve  na doplnenie 

nebola doplnená, z toho dôvodu bola 

odložená. 

80.  

 

FO Počet bytov vo volebnom 

obvode č. 6 MČ Bratislava-

Petržalka. 

RMaO, 

ÚRaD 

e-mailom e-mailom Sprístupnená 

81. Slovenská komora 

učiteľov 

Viktor Križo 

Novohradska 3 

82109 Bratislava 

04.08.2022 

 

PO Hodnotenie na školách 

prostredníctvom anonymných 

dotazníkov. 

RŠ e-mailom e-mailom Sprístupnená 

82.  FO Povolenie na užívanie a zabratie 

verejného priestoru na 

parkovisku Beňadická 5 

Bratislava. 

 e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená - časť žiadosti 

ohľadom povolenia na užívanie 

verejného priestranstva odstúpená na 

vybavenie na Magistrát hl. m. SR. 

Bratislavy. 

 

83.  FO Zaslanie dokumentov - 

organizačný poriadok 

samosprávy MČ, rokovací 

poriadok, zriaďovacia listina 

KZP a štatút KZP účinné 

k 01.07.2022. 

 

ROV e-mailom e-mailom Sprístupnená 

84.  FO Info ohľadom celkového počtu 

zistených nelegálnych stavieb 

v MČ Bratislava-Petržalka. 

ÚKSP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

85.  FO Objem financií vybratých obcou  

na developerskom poplatku, 

FO e-mailom e-mailom Žiadosť po výzve  na doplnenie 

nebola doplnená, z toho dôvodu bola 



využitie týchto financií. 

 

odložená. 

86.  FO Skutočná suma vynaložená na 

opravu chodníkov v MČ 

Bratislava-Petržalka v roku 

2021. 

OŽP-RTČ e-mailom e-mailom Sprístupnená 

87.  FO Informácie ohľadom 

vymaľovania schodiska na 

farského ulici v Petržalke. 

KS e-mailom e-mailom Žiadosť bola stiahnutá žiadateľom dňa 

24.08.2022. 

88.  FO Poskytuje MČ Bratislava-

Petržalka na svojom webovom 

sídle informácie 

v podobe otvorených dát ? 

RK e-mailom e-mailom Sprístupnená 

89.  FO Evidencia a daň z psa za rok 

2021. Výška dane a účel 

využitia finančných 

prostriedkov v roku 2021 

a 2022. 

 

FO e-mailom e-mailom Sprístupnená 

90.  FO Poskytnutie informácií 

ohľadom nahlásených trvalých 

pobytov. 

RMaOP listom listom Sprístupnená 

91.  FO Technické výkresy rozvodov 

kúrenia  na Markovej ulici 9, 7. 

poschodie v Bratislave. 

ÚKSP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

92.  FO Jednorazová dávka v hmotnej 

núdzi, koľkým žiadostiam bolo 

vyhovené a v akých sumách za 

obdobie január 2021-august 

2022. 

 

OSV e-mailom e-mailom Sprístupnená 

93.  FO Dokumenty k cyklistickým 

pretekom okolo Slovenska 

v roku 2022. 

ÚRaD e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená- na bod č. 3 

a čiastočne na bod č. 2 bolo vydané 

rozhodnutie o nesprístupnení 

informácie (uzávera ulíc a zodpovedné 

osoby za uzavretie). 

 

94.  FO Informácia k skutočnostiam Gestor e-mailom e-mailom Sprístupnená 



zverejnených v periodiku 

 „Naša Petržalka“. 

FO, 

KZS, RIČ 

95.  FO Podujatie 

„ Petržalka FEST“ konané dňa 

09.09.2022 na Tyršovom  

nábreží v čase od 15.00 hod do 

20.00 hod.  

KZS e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená - na časť 

otázok bolo vydané rozhodnutie 

(zámer akcie, dôvody, zúčastnení 

poslanci na akcii). 

 

96. Digital suport, 

s.r.o. 

Pri Váhu 14 

03406 

Ružomberok 

19.09.2022 

 

PO Proces podania žiadosti 

o stavebné povolenie po jeho 

vydanie v rokoch 2018-2021. 

ÚKSP e-mailom e-mailom Vydané rozhodnutie na body č. 

1,2,3,6,7,8. Body č. 10 a 11 podľa 

obsahu nie sú žiadosťou o informáciu. 

Body žiadosti č. 4 a 5 boli odstúpené 

na vybavenie  na Magistrát hl. m. SR 

Bratislavy. 

 

97. Združenie 

domových 

samospráv 

Rovniankova 14 

P.O.Box 218 

85102 Bratislava 

19.09.2022 

 

PO Všetky povolenia, súhlasy a iné 

rozhodnutia verejnej správy 

v súvislosti s projektom „ Južné 

Mesto Bratislava - Zóna A1,“ 

Petržalka. 

 

ÚKSP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

98. Združenie 

domových 

samospráv 

Rovniankova 14 

P.O.Box 218 

85102 Bratislava 

19.09.2022 

 

PO Duplicita žiadosti č. 97. ÚKSP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

99.  FO Kedy bude opravená 

miestna komunikácia pred 

garážou zapísanou na LV č. 

4442, vchod Rovniankova 

9-11, prízemie, priestor č. 

4. 

 

RIČ osobne e-mailom Sprístupnená 

100. Digital suport, PO Proces podania žiadosti ÚKSP e-mailom e-mailom Vydané rozhodnutie na body č. 



s.r.o. 

Pri Váhu 14 

03406 

Ružomberok 

19.09.2022 

 

o stavebné povolenie po jeho 

vydanie v rokoch 2018-2021. 

1,2,3,4,6,7,8. Body č. 12 a 13 podľa 

obsahu nie sú žiadosťou o informáciu. 

Bod žiadosti č. 5 je v riešení 

Magistrátu  hl. m. SR Bratislavy. 

 

101.  FO Informácie vo veci 

 „Ročnej správy o stave 

bytového fondu Bratislavy“ za 

rok 2021. 

RSOB e-mailom listom Čiastočne sprístupnená – na body č. 8, 

9 a 12 bolo vydané rozhodnutie 

o nesprístupnení informácií. Bod č.7 

bol odstúpený na vybavenie na MÚ 

Bratislava - Staré Mesto a bod č. 7 na 

Magistrát hl. m. SR Bratislavy. 

 

102.  FO Výrazné obmedzenie prístupu 

motorovým vozidlom 

k nehnuteľnosti. 

RM e-mailom e-mailom Sprístupnená 

103. Istav Media, s.r.o.  

Nádražní 32 

150 00 Praha 5 

03.10.2022 

 

PO Info z rozhodnutí vydávaných  

správnym orgánom v rámci 

územného a stavebného konania 

podľa zákona č.50/1976 Zb. 

 

ÚKSP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

104. Metro Bratislava, 

a.s. 

Primaciálne 

námestie 1 

811 01 Bratislava 

10.10.2022 

 

 

PO Stavebné povolenie na stavbu 

Alfa park-Tower A a Alfa park 

Tower B, Bratislava. 

 

OŽP, 

ÚKSP 

osobne e-mailom Sprístupnená 

105. RÉS PUBLICA – 

VEC VEREJNÁ 

Dukelská 69 

087 01 Giraltovce 

12.10.2022 

 

PO Funkcia a deň vymenovania do 

funkcie, plat, alebo platové 

pomery za mesiace január až 

jún 2022.  

 

PČaM e-mailom e-mailom Sprístupnená 

106.  FO Celková suma za realizáciu 

projektov vrátane financií 

z rozpočtu MČ Bratislava-

Petržalka. 

RIČ e-mailom e-mailom Sprístupnená 



107.  FO Poskytnutie informácie 

k vydanému stavebnému 

povoleniu -Polyfunkčný dom 

Vodotika, Bosákova, Bratislava. 

 

ÚKSP e-mailom e-mailom Vydané rozhodnutie -požadované  

informácie nebolo možné zo strany 

povinnej osoby sprístupniť z dôvodu, 

že takouto informáciou nedisponuje. 

108.  FO Kontrola hospodárenia v KZP. MK e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená-  body č. 1 a 2 

boli sprístupnené odkazom  na web 

stránku, bod č. 3 zaslané 

v anonymizovanej forme(osobné 

údaje) a vydané rozhodnutie 

o čiastočnom nesprístupnení. 

109.  FO Povolenie stavby “Spojka“ 

na Draždiaku, vysvetlenie 

dôvodov, ktoré viedli k 

 povoleniu stavieb. 

ÚKSP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

110. Skylar s.r.o. 

Račianska 88B 

831 02 Bratislava 

31.10.2022 

 

PO Voľné a nepoužívané budovy 

a priestory v správe 

MČ Bratislava-Petržalka. 

RSMM listom listom Sprístupnená 

111.  FO Chystajúce sa personálne 

zmeny na úrade, nestrihaný živý 

plot na Pifflovej 6,8 a zrušený 

funkčný odpadkový kôš  na 

Pifflovej 2v Bratislave-

Petržalke. 

 

KS 

Gestor,  

OŽP 

e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená - na bod č.1 

bolo vydané rozhodnutie, zákon 

neustanovuje povinnosť nové 

informácie vytvárať, alebo poskytovať 

názory, resp. informácie o budúcom 

rozhodnutí. 

112.  FO Poskytnutie fotokópie nájomnej 

zmluvy č. 023/1993 uzatvorenej 

medzi MČ a spoločnosťou C-

TERM, s.r.o. 

 

RSMM listom  listom Sprístupnená 

113.  CENTE, s.r.o. 

J. Kozáčeka 16 

960 01 Zvolen 

08.11.2022 

 

PO Počet zamestnancov, povinné 

zverejňovanie informácie I. a 

II., odporúčané informácie, 

služby, informácie v oblasti 

cestovného ruchu. 

 

RK e-mailom e-mailom Sprístupnená 

114.  FO Výrub stromov na Lietavskej OŽP e-mailom e-mailom Sprístupnená 



a Znievskej ulici ( žiadosť 

o výrub s prílohami aj súhlas 

s výrubom). 

 

115.  FO Zvýšené výdavky v oblasti 

samosprávy v rokoch 2020 

a 2021 v porovnaní s rokmi 

2018 a 2019. 

FO e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená- na bod č.1 

bolo vydané rozhodnutie. Povinná 

osoba  nemá  ihneď k dispozícií 

požadované informácie, nakoľko 

neexistuje žiadny dokument, v ktorom 

by boli takéto informácie zachytené.  

 

116.  FO Návrh plánu kontrolnej činnosti 

za prvý polrok r. 2022, výstup 

o kontrole hospodárenia v KZP, 

počet školení miestnej 

kontrolórky. 

 

MK e-mailom e-mailom Sprístupnená 

117. ARMATRADE 

Svetlana 

Hlaváčová 

Mliekárenska 15 

821 09 Bratislava 

15.11.2022 

 

PO Územné rozhodnutie a stavebné 

povolenie o umiestnení stavby 

MB Auto umývacie centrum, 

Panónska cesta, Bratislava. 

ÚKSP e-mailom e-mailom Späť vzatie žiadosti o sprístupnenie 

informácií žiadateľom. 

118. CLC a.k., s.r.o. 

Panenská 18 

81103 Bratislava 

14.11.2022 

 

PO Územnoplánovacia informácia  

pre uvedené pozemky. 

OŽP-RÚR 

a GIS 

e-podanie e-mailom, 

listom 

Sprístupnená 

119. Performa 

Architects, s.r.o. 

Robotnícka 8 

83103 Bratislava 

10.11.2022 

 

PO Sprístupnenie 

územnoplánovacej informácie. 

RÚR a 

GIS 

osobne e-mailom Sprístupnená 



120.  FO Informácie ku kolaudačnému 

konaniu zo dňa 23.03.2022 

o vydanie užívacieho povolenia 

pre stavebné objekty v rámci 2. 

etapy Južné Mesto-Zóna C4. 

ÚKSP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

121.  FO Príprava, realizácia 

a propagácia akcie „Dni 

Petržalky“r. 2022, všetky 

zmluvy, objednávky, faktúry. 

KZS e-mailom e-mailom Čiastočne sprístupnená - body č.1a 2 

boli čiastočne sprístupnené, na  bod č. 

3 bolo vydané rozhodnutie z dôvodu, 

že povinná osoba požadované 

informácie nemá. 

 

122. SOZA 

Rastislavova 3 

821 08 Bratislava 

14.12.2022 

 

PO Podujatie pod  názvom 

„David Koller“ zo dňa 

30.06.2022. 

KZS e-mailom e-mailom Sprístupnená 

123.  FO Celkový počet agend za ktoré sa 

vyberajú poplatky za roky 

2015-2021. Počet prijatých 

a odoslaných záznamov do el. 

schránky. 

KSaP e-mailom e-mailom Sprístupnená 

124.  FO Organizačný poriadok MÚ 

Bratislava-Petržalka, všetky 

schválené rozpočtové opatrenia 

na rok 2022, interná kontrola 

v KZP. 

KS listom e-mailom Čiastočne sprístupnená - všetky tri 

body žiadosti boli žiadateľke sčasti 

sprístupnené z dôvodu ochrany 

osobných údajov, na základe toho 

bolo vydané rozhodnutie 

o nesprístupnení. 

  

 125.  FO Podujatia pripravené bývalým  

vedením KZP  finančne 

nekryté, podujatia presunuté na 

MČ. 

KS listom e-mailom Podanie  postúpené správnemu orgánu 

na ďalšie konanie v zmysle zákona č. 

211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. Vec bola postúpená 

KZP. 

 

126.  FO Duplicita žiadosti č. 125 KS listom e-mailom Vec bola postúpená KZP. 

 

 

127.  FO Poskytnutie informácie, koľko 

trvalých pobytov je nahlásených 

RMaO listom listom Sprístupnená 



na adrese Rovniankova 15, 18 

a Betliarska 22. 
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