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1. 

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2023 

 Mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 28.02.2023 

 

 

Názov bodu programu:  

Správa č. 02/02/2023 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 

všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava 

– Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v 

agende vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre 

mestskú časť Bratislava – Záhorská Bystrica doručených v roku 2022. 

 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

1. b e r i e   n a   v e d o m i e  

správu č. 02/02/2023 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov 

mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh 

ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o 

sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava – Záhorská Bystrica 

doručených v roku 2022, 

 

2. žiada starostu mestskej časti 

zabezpečiť plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov odporúčaných 

kontrolórom mestskej časti. 
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Dôvodová správa 

 

Miestny kontrolór vykonal na základe  Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

schváleného uznesením č.20/2022  dňa 21.12.2022  kontrolu zameranú na dodržiavanie 

povinností mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica pri vybavovaní sťažností, petícií a pri 

sprístupňovaní informácií na základe žiadostí doručených na miestny úrad mestskej časti 

Bratislava- Záhorská Bystrica v roku 2022.  

Pri výkone kontroly postupoval kontrolór v súlade s platnou legislatívou tzn. postupy kontroly 

a výstupy z nej sú predkladané v súlade so znením  Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho 

kontrolóra a podľa zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite účinného v čase 

kontroly. Kontrolná úloha bola prijatá v schválenom Pláne kontrolnej činnosti na základe, a v 

súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov v časti výkonu pravidelných kontrol s povinnosťou predložiť 

zistené skutočnosti Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica k 

prerokovaniu minimálne raz ročne. 
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Správa č.02/02/2023 z vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti 

Bratislava- Záhorská Bystrica v agende vybavovania sťažností, petícií a žiadostí 

o sprístupnenie informácie doručených na mestskú časť v roku 2022. 

      

Oprávnená osoba: Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór  

 

Kontrolovaný subjekt:   Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica 

                                      Námestie Rodiny 1 

                                      843 57 Bratislava 

                                       IČO 00 304 611 

 

Predmet kontroly:  

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných 

nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica 

v agende vybavovania sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií doručených na 

mestskú časť v roku 2022 

 

Cieľ kontroly:  

kontrola úplnosti evidencie podaní, plnenie zákonných termínov na vybavenie týchto 

písomností, kontrola príslušnosti zamestnancov na vybavenie.  

 

Kontrola bola vykonaná v čase : od 16.01.2023 do 31.01.2023 

 

Kontrolované obdobie: rok 2022  

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2023, schváleným 

uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica. Predmetná 

kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie uvedených zákonov a nariadení: 

• zákona č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom 

znení 

• zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov 

v platnom znení 

• zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

v platnom znení v zmysle § 18 písm. d),e),f), 

• zákona č.377/1990 zb. o hl. m. SR Bratislave v znení neskorších zmien a doplnkov 

v platnom znení v zmysle §15 

• zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

• Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Záhorská 

Bystrica 

• Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010,(§ 47a) účinnosť povinne zverejňovať 

zmluvy, faktúry a objednávky 

• Zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Súvisiaca legislatíva v jednotlivých ustanoveniach zákona o sťažnostiach č.9/2010 Z. z. 

a primerane i zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve upravuje postup pri podávaní, 

vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností resp. petícií fyzických osôb alebo právnických 

osôb. Predmetom kontroly bolo predovšetkým dodržanie postupov pri vybavovaní sťažnosti 

a petícií, ich prijímania, evidencie, prešetrovania a vybavenia sťažnosti. Vybavením sťažnosti 
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sa rozumie i jej vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti alebo 

oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. 

Starosta mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica podľa § 11 ods. 1 druhá veta zákona č. 

9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon“) a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v 

znení neskorších predpisov v y d a l   Zásady  postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, 

vybavovaní, archivovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií fyzických a právnických 

osôb v podmienkach mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica s účinnosťou od 

1.11.2019. Oprávnenie k výkonu kontroly ich dodržiavania vo vzťahu ku kontrolórovi 

upravuje §15 ods.1) týchto Zásad. 

 

1.Kontrola doručených sťažností a petícií. 

Kontrolovaný subjekt ako povinná osoba podľa §2 ods.1 písm. b) obdržala v kontrolovanom 

období dňa 8.12.2022  písomnosť spĺňajúcu náležitosti sťažnosti podľa §3 ods.1 písm a) a 

písm. b), ktorou sa sťažovateľ domáhal ochrany svojich práv alebo právom chránených 

záujmov, o ktorých sa domnieval, že boli porušené nečinnosťou  orgánu verejnej správy a 

poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 

odstránenie je v pôsobnosti orgánu samosprávy Záhorskej Bystrice. Tejto sťažnosti 

predchádzalo podanie, ktoré nespĺňalo náležitosti sťažnosti a podľa §4 ods.1 písm. a)  malo 

charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu. Táto písomnosť bola 

doručená do podateľne na mestskú časť 2.11.2022 pod sp.zn.4155. Oznamovateľ vo svojom 

podnete upozorňoval na porušovanie povinností vlastníka nehnuteľnosti v k. ú. Záhorská 

Bystrica, ktorého sa mal dopustiť na úseku poškodzovania životného prostredia 

a nezákonného nakladania s odpadovými vodami ich vypúšťaním na verejne prístupné miesta. 

Oznamovateľ následne podal sťažnosť na nekonanie orgánov samosprávy vo veci jeho 

predchádzajúceho oznámenia. Táto bola na mestskú časť doručená do podateľne miestneho 

úradu dňa 8.12.2022 pod sp.zn.4511. Uvedená sťažnosť bola oznámená i na magistrát 

hl.m.SR Bratislava, Úrad vlády SR, Ministerstvo vnútra a Ministerstvo životného prostredia, 

ktoré ju odstúpili na vybavenie kontrolórovi mestskej časti Záhorská Bystrica. 

Kontrolór mestskej časti si od zodpovednej referentky životného prostredia MÚ Záhorská 

Bystrica  p. Hubkovej vyžiadal kompletný spis a rovnopisy písomností týkajúcich sa 

predmetu sťažnosti , na prešetrenie postupu jej vybavenia. 

Ako vyplýva z  kontroly doložených písomností Mestská časť Bratislava- Záhorská Bystrica 

vykonala na základe podnetu doručeného dňa 2.11.2022 sp. zn. 4155 ,dňa 30.11.2022 o 10.30 

hod. miestnu obhliadku za účelom posúdenia objektivity jeho obsahu. Samotné podanie 

a tvrdenia v ňom neboli doložené žiadnymi písomnosťami resp. fotodokumentáciou 

podporujúcou spáchanie skutku poškodzovania životného prostredia a nezákonného 

nakladania s odpadovými vodami ich vypúšťaním na verejne prístupné miesta v lokalite 

Podkerepušky z p .č. 3674/1 a 3675/1. Miestnou obhliadkou vykonanou poverenými 

zamestnancami miestneho úradu na úseku ochrany životného prostredia p. Hubkovou a p. 

Neradovičom nebolo zistené neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd z označenej 

nehnuteľnosti, ani z iných nehnuteľností dotknutej lokality na priľahlom a prícestnom 

pozemku. Z miestnej obhliadky je vyhotovený písomný záznam opatrený podpismi osôb 

poverených jej výkonom so záverom vykonávania neperiodických náhodných kontrol 

i v nasledujúcom období a so záverom vyžiadania preukázateľných dokladov o spôsobe 

nakladania s odpadovými vodami nielen v podnete naznačeného páchateľa, ale i ostatných 

vlastníkov nehnuteľností v dotknutej lokalite, keďže územie nie je odkanalizované. 

V uvedenom zmysle bola táto skutočnosť oznámená listom pod sp.zn. 1313/436/2022/HUB 

zo dňa 20.12.2022 vo veci riešenia podnetu- sťažnosti oznamovateľovi p. Jánovi Bártovi ,na 

adresu uvedenú v podanom podnete i sťažnosti. Uvedená doporučená zásielka sa vrátila ako 

nedoručiteľná dňa 30.12.2022 z dôvodu, že na tejto adrese uvedená osoba nebýva a zásielku 
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pošta i po opakovanom pokuse o doručenie uložila dňa 29.12.2022. Zároveň miestny úrad ako 

kompetentný orgán listom pod sp. zn. 1313/4617/2022/HUB zo dňa 20.12.2022 vyzval podľa 

§63 ods.3 písm. c) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch 

v spojení s ustanoveniami čl.71 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v zmysle §36 ods.4 

vodného zákona vlastníka nehnuteľností p. č. 3674/1 a 3675/1 o preukázanie dokladov 

o odvoze odpadových vôd zo žumpy za obdobie od 10.01.2021 do 01.12.2022 oprávnenou 

organizáciou. Písomnosť bola doručenkou do vlastných rúk prevzatá dňa 16.1.2023. 

Uloženú povinnosť zdokladovania splnil vlastník nehnuteľnosti p č. 3674/1 a 3675/1 k. ú. 

Záhorská Bystrica doručením požadovaných dokladov elektronicky mailom dňa 19.01.2022. 

Z doručených dokladov- faktúry č.605 z 17.8.2021, faktúry č.920 z 2.12.2021, faktúry č.83 

z 22.2.2022, faktúry č.346 z 18.5.2022, faktúry č.842 z 19.10.2022, faktúry č.1042 

z 28.12.2022 vystavených organizáciou DENOVA Eisnerova 25 , 84107 Bratislava 

oprávnenou nakladaním s odpadovými vodami, čím preukázal ich likvidáciu v celkovom 

objeme 14,4m3 v štvrťročných cykloch. 

Poverení zamestnanci miestneho úradu na úseku ochrany životného prostredia p. Hubková a 

p. Neradovič vykonali dňa 04.01.2023 o 10.00 hod. opakovanú námatkovú kontrolu 

prípadného vypúšťania odpadových vôd v celom profile a dĺžke na priľahlom a prícestnom 

pozemku, pričom skonštatovali že preverovaná lokalita nevykazovala žiadne znaky 

vypúšťania odpadových vôd na verejne prístupné pozemky, o čom vyhotovili 

i fotodokumentáciu, ktoré tvorí prílohu Záznamu o obhliadke. 

Splnením požadovanej  povinnosti osobou označenou v podnete i sťažnosti ako priestupca 

(priestupok na úseku poškodzovania životného prostredia a nezákonného nakladania s 

odpadovými vodami ich vypúšťaním na verejne prístupné miesta.) sa preukázala 

neopodstatnenosť podania- podnetu oznamovateľa. Rovnako  i sťažnosť vo veci nečinnosti 

miestneho úradu Záhorská Bystrica ako kompetentného orgánu podľa  ustanovení § 63 ods.3 

písm. c) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v spojení s 

ustanoveniami čl.71 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a v zmysle §36 ods.4 vodného 

zákona sa preukázala ako neopodstatnená. 

Kontrola preverila i dodržanie jednotlivých ustanovení Zásad  postupu pri podávaní, 

prijímaní, evidovaní, vybavovaní, archivovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií 

fyzických a právnických osôb v podmienkach mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica  

vydaných starostom mestskej časti Záhorská Bystrica s účinnosťou od 1.11.2019, pričom 

nezistila nedostatky vyžadujúce prijatie nápravných opatrení.  

V kontrolovanom období roka 2022 nebola kontrolovanému subjektu doručené žiadna 

písomnosť evidovaná ako petícia. 

Záver kontroly:  kontrola v agende vybavovania sťažností doručených kontrolovanému 

subjektu v roku 2022 nepreukázala nedostatky vyžadujúce prijatie nápravných opatrení. 

Kontrolovanému subjektu však odporúčam, v súlade so závermi z vykonanej miestnej 

obhliadky  vypúšťania odpadových vôd z 30.11.2021, vyzvať na preukázanie dokladov o ich 

likvidácii oprávnenou osobou pre všetkých vlastníkov nehnuteľností dotknutej lokality 

označenej v doručenom podnete- oznámení. Vzhľadom na anonymitu oznamovateľa 

a sťažovateľa , ako i nedoručiteľnosť vyhodnotenia sťažnosti ju odporúčam kontrolovanému 

subjektu odložiť. 

 

2. Kontrola evidencie a vybavovania doručených žiadostí o poskytnutie informácie. 

Kontrolný orgán vykonal kontrolu evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií doručených 

v roku 2022, v súlade so schváleným Plánom kontrol na I. polrok 2023. Centrálnu evidenciu, 

ktorú ku kontrole predložil kontrolovaný subjekt v zmysle náplne práce vedie referentka 

mestskej časti p. Monika Pokorná, ktorá ku kontrole poskytla elektronicky vedenú evidenciu 

podaní v roku 2022. Ku kontrole boli poskytnuté originály žiadostí i ucelené spisové 
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materiály opatrené pečiatkou miestneho úradu, v ktorom sú evidované podania od 01.01.2022 

do 31.12.2022. 

Mestská časť je v zmysle ustanovenia §2 ods.1) zákona č.211/2000 Z. z v z. n. p. (ďalej len 

zákona) v postavení obce osobou povinnou sprístupňovaním informácií. Predmetom tejto 

kontroly nebolo povinné zverejňovanie informácií podľa ustanovení §5, §5a), §5b),  tohto 

zákona, ale sprístupňovanie na základe žiadostí podľa §14 zákona a kontrola súladu ich 

vybavovania podľa §§ 15,16.17,18,19,20, teda Postúpenie žiadosti, Spôsob sprístupnenia 

informácií na žiadosť,  Lehoty na vybavenie žiadosti, Vybavenie žiadosti a vydanie 

rozhodnutia, Opravné prostriedky, a Evidencia žiadostí. Kontrolovaná evidencia podaní a 

zákonom predpísané náležitosti majú obsahovať najmä:  

a) súpisné číslo žiadosti 

b) evidenčné číslo 

c) poradové číslo podania v roku 

d) dátum doručenia 

e) údaje na identifikáciu FO alebo PO 

f) predmet podania- vec 

g) identifikácia pridelenia žiadosti na vybavenie zodpovednému referentovi 

h) dátum vybavenia žiadosti 

i) spôsob vybavenia žiadostí 

 

V kontrolovanom období  od 01.1.2022 do 31.12.2022 ,bolo na miestny úrad, ako povinnej 

osobe doručených celkom 33 žiadostí o sprístupnenie informácie označených poradovými 

číslami 1/2022 až 33/2022. Žiadosti sú evidované chronologicky a vzostupne v centrálnej 

excelovskej evidencii doručených žiadostí za rok 2022. Kontrolovaný subjekt sprístupnil 

v plnom rozsahu celkovo 30 žiadostí, 2 nesprístupnil a 1 žiadosť sprístupnil čiastočne. 

Dôvodom zneprístupnenia bola skutočnosť, že povinná osoba nedisponovala požadovanou 

informáciou resp. forma sprístupnenia vyžadovala vytvorenie novej informácie v tvare, ktorý 

povinná osoba odmietla vytvárať. 

Prehľad žiadostí, ich obsah, dátumy doručenia, s termíny a spôsoby ich vybavenia prikladám 

v priloženom tabuľkovom prehľade. 

Kontrolný orgán preveril úplnosť spisov a záznamov v nich v celom rozsahu 33 doručených 

žiadostí počas roka 2022. Niektoré z preverených spisov neobsahovali zákonom predpísané 

náležitosti a vykazovali znaky ich neúplnosti a to najmä v nasledovnom rozsahu: 

 

a) Sprístupnenie informácie vydaním tzv. fiktívneho rozhodnutia vykonaním zápisu do 

spisu podľa §18 zákona č.211/2000 Z. z. so sprístupnenou informáciou bez možnosti 

odvolania sa . Kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie §18 ods.1) v 17 prípadoch 

a to v žiadostiach evidovaných pod č.1,5,7,8,9,13,14,15,16,19,21,22,23,24,30,31 a 32 

tým, že nevydal rozhodnutie o sprístupnení zápisom do spisu 

b) Porušenie registratúrneho poriadku nevyznačením nadobudnutia právoplatnosti 

vydaných rozhodnutí o zneprístupnení informácie v žiadostiach evidovaných pod č.4, 

10, 20,29 a absentujúce doloženie doručenky potvrdzujúcich prevzatie zásielok poštou 

pri evidenčných číslach 15 a 16 

c) Porušenie §20 zákona nedostatočným vedením centrálnej evidencie žiadostí tak, aby 

táto poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o 

najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia  neobsahuje najmä tieto údaje: 

- potvrdenie prijatia žiadosti na vybavenie referentom 

- žiadateľom požadovaný spôsob sprístupnenia informácie 

- vyznačenie odstúpenia žiadosti 
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-vyznačenie spôsobu vybavenia žiadosti sprístupnená - čiastočne sprístupnená- zamietnutá 

s uvedením zdôvodnenia 

- spôsob doručenia žiadosti a jej vybavenia s vyznačením čísla rozhodnutia  

- identifikácia referenta sprístupňujúceho informáciu  

- vyznačenie právoplatnosti na vydaných rozhodnutiach doručovaných poštou po uplynutí 

lehoty na podanie odvolania a s doložením doručenky, resp. doložením potvrdenia 

o elektronickom prevzatí v prípade mailovej komunikácie  

Uvedené nedostatky boli identifikované v žiadostiach pod evidenčnými číslami 

1,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,33. 

Obsahovo žiadatelia požadovali sprístupnenie informácií v oblastiach stavebných konaní v 

územnom plánovaní a stavebnom konaní, v poplatkovej povinnosti, vynakladania finančných 

prostriedkov z rozpočtu mestskej časti, a iné.  

 

Záver kontroly: Kontrola preukázala v kontrolovanej vzorke porušenia ustanovení §18,§20 

zákona č.211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, a registratúrneho poriadku vyžadujúce prijatie opatrení na ich 

odstránenie. Tieto nedostatky boli identifikované aj v predchádzajúcej kontrole 

sprístupňovania informácií a vyžadujú od zodpovedného referenta dôslednosť vedenia 

centrálnej evidencie prijatých žiadostí o sprístupnenie informácií. Neúplnosť údajov vo 

vedenej centrálnej evidencii žiadostí sťažuje kontrolu ich vybavovania a preto navrhujem 

kontrolovanému subjektu prijať opatrenia formou príkazu prednostky, alebo štatutára 

kontrolovaného subjektu vo vzťahu k zodpovednému referentovi i zamestnancom úradu 

vybavujúcich žiadosti o sprístupnenie informácií na dôsledné dodržiavanie uvádzania úplných 

informácií zodpovedným referentom. Vo viacerých prípadoch kontrola identifikovala ich 

absenciu a to hlavne neuvádzaním referenta sprístupňujúceho informáciu, nevyznačenia 

odstúpenia žiadosti, nevyznačenia spôsobu vybavenia žiadosti s uvedením čísla vydaného 

rozhodnutia a jeho právoplatnosti, konkretizáciu spôsobu vybavenia tzn. žiadosť 

sprístupnená/ čiastočne sprístupnená /zamietnutá  i s uvedením zdôvodnenia. Vybavovanie 

žiadostí vykazuje i nedostatky v nejednoznačnosti postupov pri vydávaní tzv. fiktívnych 

rozhodnutí zápisom v spise pri sprístupnení žiadostí obsahujúcich možnosti odvolania.  

 

Dátum vyhotovenia Návrhu Správy č. 02/02/2023 z kontroly: 30.01.2023 

 

Kontrolovaný subjekt bol s obsahom Návrhu Správy oboznámený dňa 30.01.2023  osobne. 

Súčasne boli kontrolovanému subjektu odovzdané všetky písomnosti a doklady poskytnuté 

v súvislosti s výkonom kontroly kontrolnému orgánu. Lehotu na uplatnenie vznesenia 

námietok, resp. doplnenie písomností zo strany kontrolovaného subjektu stanovil kontrolný 

orgán na deň 7.02.2023. 

K záverom Návrhu správy, vyžadujúcich prijatie nápravných opatrení kontrolovaný subjekt 

v stanovenej lehote nevzniesol voči ich obsahu žiadne námietky. Nedostatky zistené počas 

kontroly boli odstránené do jej ukončenia.  O realizácii nápravných opatrení informuje 

kontrolovaný subjekt kontrolóra písomne v lehote do 30.6.2023. 

 

V Bratislave, dňa 30.01.2023 

 

Za kontrolovaný subjekt:                     Mgr. Dagmar Krajčírová, prednostka MÚ,  v .r. 

 

                                                             Monika Pokorná , referent MÚ,   v. r. 

 

Za kontrolný orgán:                              Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór v.r. 
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Centrálna  evidencia doručených žiadostí o poskytnutie informácie v roku 2022. 
 
P.č. Spis č. 

Ev. číslo 
Doručenie vybavené Obsah podania  Spôsob vybavenia 

referent 
Žiadateľ 

1 30/9 3.1.2022 11.1.2022 výstavba odpoveď emailom 
SÚ/Rychtáriková 

Istav 
Media 

2 161/951 28.1.2022 4.2.2022 výstavba Sprístupnenie 
emailom 
SÚ/Rodáková 

Ján Čech 

3 341/1364 9.3.2022 18.3.2022 výstavba Sprístupnenie 
poštou 
Jarka Liďakova 

Alena 
Marošová 

4 323/ 1329 28.2.2022 16.3.2022 Vylep. plochy Nesprístupnenie 
odoslané mailom 
 Besedičová 

Magistrát 
hl.m.SR  

5 391/ 1578 28.3.2022 7.4.2022 výstavba sprístupnenie  
emailom 
SÚ/ Rychtáriková 

GHS 
Legal 

6 441/1680 6.4.2022 13.4.2022 výstavba sprístupnenie 
poštou 
SÚ/Rodáková 

Ján Čech 

7 493/ 1728 11.4.2022 20.4.2022 Partic.rozpočet sprístupnenie 
emailom 
Krajčírová 

Ďuriš 
Tomáš    

8 475/ 1734 11.4.2022 28.4.2022 výstavba sprístupnenie 
emailom 
SÚ/ Rychtáriková 

Istav 
media 

9 567/ 1930 3.5.2022 11.5.2022 zimná údržba sprístupnenie 
emailom 
Neradovič 

Zborník. 
Terézia 

10 650/ 2179 22.5.2022 31.5.2022 majetok sprístupnenie 
Liďáková 

Galko 
Ivan 

11  769/ 2610 15.6.2022 25.6.2022 Drobná stavba sprístupnenie 
emailom 
Liďáková 

Ing.Jana 
Límová 

12 765/ 2693 22.6.2022 30.6.2022 školstvo sprístupnenie 
emailom 
Zuzana Zárecká 

Ing.Ivana 
Olejárová 

13 859/ 2864 7.7.2022 12.7.2022 Dotácie školstvo odoslané poštou 
Hurbaničová 

Rímska 
únia Rádu 
sv.Uršule 

14 859/ 2874 8.7.2022 12.7.2022 Dotácie školstvo odoslané poštou 
Hurbaničová 

Kanon. 
sv.August 

15 899/ 2879 8.7.2022 18.7.2022 UPD-Z Ivance Odoslané poštou 
Koszegiová-doložiť 

Mader 
Miloslav 

16 900/ 2880 8.7.2022 18.7.2022 UPD-Z Ivance Odoslané poštou 
Koszegiová-doložiť 

Mader 
Miloslav 

17 901/ 2882 8.7.2022 18.7.2022 Reklama Kaufland odpoveď emailom 
Ryšková 

Mader 
Miloslav 

18 868/ 2890 8.7.2022 18.7.2022 výstavba odpoveď emailom 
SÚ/Rodáková 

Hejdiš 
Jozef 

19 894/ 2971 14.7.2022 15.7.2022 Financie-zdroje odpoveď emailom 
Hurbaničová 

Mader 
Miloslav 

20 911/ 3004 18.7.2022 26.7.2022 Výstavba odpoveď emailom 
SÚ/Rychtáriková 

Istav 
Media 

21 982/ 3106 26.7.2022 4.8.2022 UPD-Z Ivance odpoveď emailom 
Koszegiová doložiť 

Mader 
Miloslav 

22 894/ 3190 2.8.2022 8.8.2022 Dotácie odpoveď listom RK 
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Hurbaničová cirkev 

23 1030/ 
3215 

3.8.2022 15.8.2022 Rozpočet MiZ Odpoveď emailom 
Krajčírová 

Aurel 
Achil 

24 1034/ 
3299 

11.8.2022 22.8.2022 
Platné 
13.9.2022 

Nelegálne stavby 
2021/2022 

Emailom 22.8.2022 
Zamietnuté 
rozhodnutie2022/10
34/info/Rodáková 

Nina 
Zálešák. 

25 894/ 3355 16.8.2022 22.8.2022 developerský 
poplatok rozvoj 

odpoveď emailom 
Hurbaničová 

 Daniel 
Dungel 

26 1102/ 
3504 

31.8.2022 7.9.2022 SP p.č..6075/101  odpoveď listom 
SÚ/Rychtáriková 

MUDr-
Lopatník. 

27 1103/ 
3516 

5.9.2022 8.9.2022 Pohľadávky 
reklamy 

Osobne pravzaté 
Besedičová 

Tunega 
Marek 

28 1118/ 
3553 

7.9.2022 19.9.2022 Nebyt.priestory odpoveď emailom 
SÚ/Rodáková 

Hejdiš 
Jozef 

29 1138/ 
3648 

19.9.2022 28.9.2022 výstavba odpoveď emailom 
Čiastočne vyhovené 
zamietnuté 
Rozhodnutie 
2022/1138-
2/3648/mf-Ry 
SÚ/Rychtáriková 
 

Digital 
Support 

30 1149/ 
3629 

19.9.2022 21.9.2022 výstavba Sprístupnené poštou 
SÚ/Rodáková 

Ideálne 
domy 

31 1272/ 
4007 

17.10.2022 18.10.2022 výstavba Odpoveď listom 
SÚ/ Koszegiová 
ŠSD 22.11.2022 

Martinka 
Andrej 

32 1436/ 
4425 

30.11.2022 9.12.2022 Dane, poplatky Sprístupnenie email 
Krajčírová 

Lucie 
Honcová 

33 1739/ 
1870 

14.4.2022 25.4.2022 majetok Odpoveď poštou 
Liďáková 

Jana 
Limová 

 


