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I n f o r m á c i a 
o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za I. polrok 2014 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 15 zákona SNR č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislava v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4 písm. 
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona 
SNR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej „Zákon o sťažnostiach“) schválilo uznesením č. 
495/XXXVII/2010 zo dňa 6.07.2010 Zásady vybavovania sťažností v podmienkach 
samosprávy Mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej „Zásady“). Tieto Zásady upravujú 
podávanie, prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania sťažností občanov a 
organizácií v podmienkach samosprávy MČ Bratislava Ružinov. Podľa týchto Zásad sú 
povinní pri vybavovaní sťažností postupovať všetci zamestnanci Mestskej časti Bratislava- 
Ružinov. 

Útvar miestneho kontrolóra MČ Bratislava-Ružinov v súlade so schválenými 
Zásadami vedie evidenciu sťažností a kontroluje ich vybavovanie. 

V dobe od 1.01.2014 do 30.06.2014 sme zaevidovali celkom 35 sťažností občanov. Z 
II. polroka 2013 prešla na vybavenie do I. polroka 2014 1 sťažnosť, ktorá bola v I. polroku 
2014 doriešená. Z celkového počtu 35 sťažností bola 1 anonymná.  

Na Miestny úrad Bratislava-Ružinov sa občania obracajú s rôznymi sťažnosťami. V 
zmysle prijatých Zásad vybavujeme písomné a ústne sťažnosti zapísané do záznamu na 
útvare miestneho kontrolóra, ďalej doručené telefaxom alebo elektronickou poštou. 
Vyskytujú sa aj podania, ktorých vybavenie patrí do kompetencie iných orgánov alebo 
organizácií. Tieto podľa obsahu postupujeme vecne a miestne príslušným orgánom na ďalšie 
šetrenie. O postúpení sťažovateľa písomne informujeme.  

Podľa § 6 ods. 1) písm. a) zákona o sťažnostiach, ak sťažnosť neobsahuje náležitosti 
podľa § 5 ods. 2, t.j. meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa 
alebo u právnickej osoby jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať 
orgán verejnej správy sťažnosť odloží. Z uvedeného vyplýva, že sa jedná o anonymnú 
sťažnosť. Túto po posúdení neodložíme v prípade, ak sa v sťažnosti poukazuje na nedostatky 
v práci úradu alebo na závažné skutočnosti, ktoré treba preveriť. 

Útvar miestneho kontrolóra eviduje aj sťažnosti, v ktorých občania žiadajú o utajenie svojej 
totožnosti  

v súlade s § 8, ods. 1 a 2 uvedeného zákona. Miestny úrad môže utajiť totožnosť sťažovateľa, 
ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Pri prešetrovaní sa postupuje len na základe jej odpisu, 
alebo, ak je to možné jej kópie bez uvedenia údajov, ktoré by umožňovali identifikovať 
sťažovateľa. Každý zúčastnený na vybavovaní sťažnosti, komu je sťažovateľova totožnosť 
známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť. Občania využívajú tento spôsob podania 
sťažnosti z dôvodu osobnej bezpečnosti alebo z obavy o ňu. 

 

Riešili sme napr. sťažnosť, v ktorej sa občan sťažoval na nájomníkov v susednom byte 
z dôvodu rušenia nočného kľudu a podozrenia z drogovej činnosti. Sťažovateľ si z obavy 
možnej pomsty zo strany nájomníkov žiadal o utajenie identity. Predmetnú sťažnosť sme 
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postúpili na doriešenie Okresnému riaditeľstvu policajného zboru. 

V I. polroku 2014 sme riešili sťažnosť obyvateľov Ružinova, ktorá sa týkala 
prevádzky La Pergola na Komárnickej ulici. Obyvateľia žijúci v bezprostrednej blízkosti sa 
opakovane sťažovali na rušenie nočného kľudu a nemravné správanie návštevníkov 
spomínaného zariadenia. Predmetnú sťažnosť riešil nielen útvar miestneho kontrolóra, ale aj 
Okresné riaditeľstvo policajného zboru. Sťažnosť ohľadom prevádzky La Pergola bola na náš 
útvar postúpená aj Úradom vlády SR. Sťažovatelia sa domáhali obmedzenia otváracích hodín 
a to do 22:00. Nakoľko je stále v platnosti VZN 28/2013 určujúce otváracie hodiny 
a prevádzka La Pergola spĺňa podmienky dovoľujúce non-stop prevádzku, MÚ Ružinov 
nemohol v tejto veci obyvateľom vyhovieť a obmedziť otváracie hodiny. 

Zaznamenali sme sťažnosti občanov zamerané na chov hospodárskych úžitkových 
zvierat (prasatá, sliepky) v zastavanej obytnej časti Ružinova. Vychádzame z toho, že 
Ústavný súd v roku l997 zrušil Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 2/1996 o chove zvierat. Nebol vydaný iný predpis alebo zákon, ktorý by riešil reguláciu 
chovu hospodárskych zvierat v obci, t.j. mestská časť nemá oprávnenie na usmerňovanie 
alebo zrušenie chovu. Uvedené posudzuje Regionálna veterinárna a potravinová správa 
Bratislava-mesto podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších 
predpisov. 

Občania sa obracali na útvar miestneho kontrolóra aj s problémami úmyselného 
narušenia občianskeho spolunažívania, ktorých príčinou sú prevažne zlé susedské vzťahy, ale 
aj rodinné vzťahy z dôvodu nedoriešených vlastníckych vzťahov k majetku, pôde a pod. Išlo 
o priestupky spáchané podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, ktoré od roku 2004 je príslušný riešiť Okresný úrad v Bratislave. Takéto podania 
sme postupovali orgánu štátnej správy na priame vybavenie. 

Ako príklad môžeme spomenúť sťažnosť týkajúcu sa bytu na Jégeho ulici. Predmetný 
byť obývala grécka komunita, ktorá nerešpektovala nočný kľud a do skorých ranných hodín 
svojím hlučným správaním ( hudba, krik, búchanie ) obťažovala susedov. Predmetnú 
sťažnosť sme postúpili na priame vybavenie Okresnému úradu. 

Za zmienku stojí aj sťažnosť týkajúca sa staršej pani na Gemerskej ulici s ktorou sa na 
nás obrátila spoločnosť Bytokomplet. Predmetom sťažnosti bolo kŕmenie holubov pri ktorom 
dochádzalo k znečisťovaniu áut zaparkovaných v blízkosti domu. Ani po opakovanom 
upozornení nedošlo k náprave a sťažnosť bola nakoniec postúpená na priame vybavenie 
Okresnému úradu. 

Od začiatku roka 2004 prešli na obec kompetencie v zmysle § 5 Občianskeho 
zákonníka, ktorých riešenie je v pôsobnosti obcí, podľa ustanovenia § 20 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní, v znení zákona č. 215/2002 Z.z. a doplnení niektorých predpisov v 
platnom znení. V dôsledku hore uvedeného Mestská časť Bratislava - Ružinov zabezpečuje 
riešenie takýchto sťažností priestupkovým konaním (napr. marenie riadneho užívania 
nehnuteľnosti susedmi a iné) cestou odboru právneho a správy majetku. 

Ostatné podania evidované na útvare miestneho kontrolóra a riešené v spolupráci s 
jednotlivými odbormi MÚ Ružinov súviseli s porušením stavebných podmienok, ktoré sme 
odstupovali stavebnému úradu na priame vybavenie, na nedodržiavanie domového poriadku, 
na rušenie nočného kľudu nevhodným správaním sa susedov, narušené susedské vzťahy v 
súvislosti so stavebnými prácami, sťažností na parkovanie áut a pod. 
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Záverom možno konštatovať, že počet vybavovaných podaní občanov oproti 
predchádzajúcim obdobiam mierne klesol vďaka možnosti konzultovať problémy na útvare 
miestneho kontrolóra pred ich písomným podaním. V súvislosti s platnými Zásadami, 
prijatými dňa 6.07.2010, je spolupráca s jednotlivými odbormi MÚ Ružinov dobrá.
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