
por.
č.

dátum 
podania 
žiadosti

spôsob 
prijatia 
žiadosti

vyžiadaná informácia

navrhovaný 
spôsob 

poskytnutia 
informácie

spôsob 
vybavenia

dátum 
vybavenia

spôsob vybavenia
podanie 

opravného 
prostriedku

rozhodnutie o 
opravnom 

prostriedku
vybavil/o

1 2.1.2018 osobne parkovacie miesta - Majerníková 36-40 email email 12.1.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

2 2.1.2018 email dodatočné povolenia stavieb email email 8.1.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

3 2.1.2018 email pasportizované stavby email email 8.1.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

4 4.1.2018 email malé znečisťovatele ovzdušia X pošta 8.1.2018 rozhodnutie o nevyhovení žiadosti Oddelenie dopravy a životného prostredia

5 14.1.2018 email Fond opráv a obnovy škôl a školských zariadení email email 24.1.2018 poskytnutie informácie
Referát kontroly a verejného obstarávania,     

Co: Ekonomické oddelenie

6 16.1.2018 email využívanie priestoru na Janotovej ul. č. 15 - 17 email email 25.1.2018 poskytnutie informácie
Oddelenie majetkové a podnikateľských činností - 

Referát správy majetku a bytov

7 17.1.2018 email stav úverov, účtov, výdavkov, investícií a fondov MČ email email 29.1.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti

Referát finančný, účtovníctva a rozpočtu,
Co: CSOaM - Matričný úrad, ohlasovňa 

obyvateľov a IOM

8 18.1.2018 email územnoplánovacia informácia X email / pošta 19.1.2018 rozhodnutie o nevyhovení žiadosti Referát právny

9 19.1.2018 email uzemnoplánovacie informácie a stanoviská email email / pošta 22.1.2018 rozhodnutie o nevyhovení žiadosti Oddelenie územného rozvoja 

10 22.1.2018 email parkovacie miesto pre konkrétne vozidlo email email / pošta 31.1.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti
Oddelenie dopravy a životného prostredia

11 24.1.2018 email  preložka elektrického vedenia 
email/dohoda o 
nahliadnutí do 

spisu

nahliadnutie 
do spisu

30.1.2018 nahliadnutie do spisu Oddelenie dopravy a životného prostredia

12 29.1.2018
elek. 

schránka 
kópia listu č. KV/SU/2336/2016/21767/AP elek. schránka elek. schránka 29.1.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

13 1.2.2018 email parkovacie miesto pre konkrétne vozidlo X email / pošta 8.2.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti
Oddelenie dopravy a životného prostredia

14 6.2.2018 osobne ohlásenie udržiavacích prác - rod.dom na parc. č. 1292/1 pošta pošta 15.2.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti
Stavebný úrad 

15 8.2.2018 osobne
STN podľa ktorej posudzoval stavebný úrad projektovú 

dokumentáciu
X pošta 13.2.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

16 12.2.2018 email potvrdenie, že pozemok je určený na iné ako poľnoh. účely email email / pošta 13.2.2018 rozhodnutie o nevyhovení žiadosti Referát právny

17 14.2.2018 email overovanie podpisu notárom 
výzva na 
doplnenie

email 20.2.2018
odloženie žiadosti 

 z dôvodu nedoplnenia žiadosti 
Referát právny

18 15.2.2018 email
najomné zmluvy k park. miestam 

na Kaloveskej 26 - 30
email email 21.2.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

19 15.2.2018 pošta
miesta vyhradené na parkovanie podľa aktuálnych 

prenájmov na parc. č. 1669/326, 1669/510 a 1669/87
email email 19.2.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

20 16.2.2018 email verejná účelová komunikácia - Sumbalova ulica email email 21.2.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

21 21.2.2018 email
prieskum spokojnosti so zavedením rezidenčného 

parkovania
X email 6.3.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

22 25.2.2018 email
počet narodených a zomrelých 

a počet zasadených stromov
email email 6.3.2018 poskytnutie informácie

Centrum služieb občanom a matriky,      
Co: Oddelenie dopravy a život. prostredia

23 26.2.2018 pošta
počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu 

v bytoch na ul. Sáru 1 
X pošta 27.2.2018 poskytnutie informácie

Centrum služieb občanom a matriky, 
Ohlasovňa pobytu a IOM

24 26.2.2018 email zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva email email 5.3.2018 poskytnutie informácie Referát krízového riadenia 

25 2.3.2018 email vlastníctvo stavieb a skolaudovanie stavieb X email / pošta 7.3.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti
Stavebný úrad 

26 7.3.2018 email miestny poplatok za rozvoj email email 13.3.2018 poskytnutie informácie Centrum služieb občanom a matriky  

27 8.3.2018 pošta riaditeľ VPS a posudzovanie drevín touto organizáciou email email/pošta 8.3.2018
postúpenie príslušnej povinnej osobe 

(VPS-KV)
Referát právny

28 9.3.2018 email platové pomery volených zástupcov email email 20.3.2018 poskytnutie informácie
Organizačné oddelenie,                               

Co: Referát mzdový, personálny a pokladňa

29 9.3.2018 osobne nahliadnutie do spisu - odborný posudok konkrétnej osoby osobne osobne 9.3.2018 poskytnutie informácie Kancelária prednostu 

30 12.3.2018 email nábrežná cyklotrasa email pošta 20.3.2018 rozhodnutie o nevyhovení žiadosti Oddelenie dopravy a životného prostredia

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií za rok 2018
vedená podľa § 20 zákona č. 211/2000 Z.z.



31 14.3.2018 pošta ulica Staré Grunty pošta pošta 20.3.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

32 21.3.2018 email dotazník - spolupráca s enviromentálnym tretím sektorom email/pošta email 22.3.2018 poskytnutie informácie
Oddelenie dopravy a životného prostredia, 

Co: Ekonomické oddelenie 

33 22.3.2018 email dotazník- Slovenská parkovacia asociácia email email 23.3.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

34 3.4.2018 email rozpočet na rok 2015 a záverčný účet za rok 2015 pošta pošta 10.4.2018 poskytnutie informácie Referát finančný, účtovníctva a rozpočtu

35 3.4.2018 pošta zamestnanci na referáte informačných systémov email email 4.4.2018 poskytnutie informácie
Kancelária prednostu,

Referát mzdový, personálny a pokladňa 

36 9.4.2018 email
všetky vyhradené parkovacie miesta pre mimobratislavské 

EČV
X pošta 18.4.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

37 9.4.2018 email
 žiadostí a dokumenty pre  vyhranené ZŤP parkovacie 

miesto konkrétneho vozidla
email email 17.4.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

38 9.4.2018 osobne
ohlásenia drobnej stavby stavebných úprav, udržiavacích 

prác, zmien stavby a staveb .povolení na zmenu stavby (súp. 
č. 3495, parc. č. 530/7) od zač. roku 2014

pošta pošta 18.4.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

39 11.4.2018 osobne
či prebieha územné/stavebné konanie vo vzťahu k 

pozemkom parc.č. 841, 842, 847/2, 847/1, 846/2 + aj vo 
vzťahu ku konkrétnym subjektom

email email 16.4.2018 poskytnutie informácie
Stavebný úrad,                                              

 Co: Oddelenie územného rozvoja

40 12.4.2018 email dôvod zrušenia VZN č. 03/2017 (odťahovanie vozidiel) email email 13.4.2018 poskytnutie informácie Referát právny

41 17.4.2018 email
odstránenie hracích prvkov na dvore škôlky

 MŠ Majerníkova 11 
email email 18.4.2018 poskytnutie informácie Oddelenie školstva

42 17.4.2018 email procesný resp. personálny audit email email 2.5.2018 poskytnutie informácie Referát právny

43 18.4.2018 pošta
či prebieha územné/stavebné konanie vo vzťahu k 

pozemkom parc.č. 841, 842, 847/2, 847/1, 846/2 + aj vo 
vzťahu ku konkrétnym subjektom

email pošta 23.4.2018
totožná so žiadosťou s ev. č. 6575, 

odpoveď OÚ o vybavení
Stavebný úrad,                                              

 Co: Oddelenie územného rozvoja

44 18.4.2018 email
zimná údržba, komunikácia na parc. č. 1744/252, 

vlastník parc. č. 1744/252
email email/pošta 26.4.2018

poskytnutie informácie a rozhodnutie o 
nevyhovení žiadosti v časti

Oddelenie dopravy a životného prostredia

45 20.4.2018 email rozpočet (štruktúra, výdavky, zadĺženie), dane email email
07.05..2018
(predĺženie 

lehoty)
poskytnutie informácie Referát finančný, účtovníctva a rozpočtu

46 20.4.2018 email
nadväzuje na infožiadosť ev.č. 6366, žiada doplniť 

situačnný nákres vyhradeného ZŤP park. miesta, nákres 
osadeného dopravného značenia a ďalšie

email email/pošta
10.5.2018

(predĺženie 
lehoty)

poskytnutie informácie a rozhodnutie o 
nevyhovení časti žiadosti

Oddelenie dopravy a životného prostredia

47 25.4.2018 email
dátumy podania žiadostí o vyhradené parkovisko pre konkr. 

motorové vozidlá 
email email 27.4.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

48 27.4.2018 email
stavebné povolenie a rozhodnutia súvisiace so stavbou 

MEANDER 
email email 30.4.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

49 2.5.2018 email
facebooková stránka Karlova Ves - administrátor, náklady 

na prevádzku, príspevok
email email 4.5.2018 poskytnutie informácie

Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s 
verejnosťou

50 10.5.2018 email retardér v líščom údolí email email/pošta 7.5.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti
Oddelenie dopravy a životného prostredia

51 10.5.2018 osobne či je stavba rodinného domu v súlade so stavebným zákonom X pošta 16.5.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

52 10.5.2018 osobne vlastníctvo budovy / rodinného domu X pošta 16.5.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

53 11.5.2018 email
výkon štátneho stavebného dohľadu na stavbe "Polyfunkčný 

objekt - SPORTMED"
email email/pošta 21.5.2018

poskytnutie informácie a rozhodnutie o 
nevyhovení časti žiadosti

Stavebný úrad 

54 16.5.2018 email
pozemná komunikácia - vetva Hany Meličkovej a jej 

zaradenie 
email email 25.5.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

55 18.5.2018 email
či k predmetným pozemkom bola podaná žiadosť o vydanie 

niektorých z povolení alebo rozhodnutí podliehajúcich 
stavebnému zákonu 

email email
6.6.2018

(predĺženie 
lehoty)

poskytnutie informácie Stavebný úrad 

56 18.5.2018 osobne obsah povolenia na odstránenie stavby X pošta 25.5.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

57 21.5.2018 email primátorové právo veta, protest prokurátora email email/pošta 24.5.2018
postúpenie, poskytnutie informácie a 

rozhodnutie o nevyhovení časti žiadosti
Referát právny

58 29.5.2018 email
právo starostky pozastaviť výkon uznesenia MiZ, pretest 

prokurátora
email email/pošta 06.06..2018

poskytnutie informácie a rozhodnutie o 
nevyhovení časti žiadosti

Referát právny

59 30.5.2018 email evidencia infožiadostí za roky 2015, 2016 a 2017 email email 01.06..2018 poskytnutie informácie Referát právny

60 31.5.2018 email odmeny / platy poslancov, starostu, prednostu email email 08.06..2018 poskytnutie informácie
Kancelária prednostu,

Referát mzdový, personálny a pokladňa 

61 1.6.2018 email informácie vzťahujúce sa k "ŠTÚDII" email email 07.06..2018 poskytnutie informácie Oddelenie územného rozvoja 

62 4.6.2018 email nespokojnosť obyvateľov s nepokosenou trávou X email 4.6.2018 postúpené na Magistrt hl. mesta Kancelária prednostu

63 11.6.2018 email rozsudok 8Co/456/2016-213 email email 14.6.2018 poskytnutie informácie Referát právny



64 13.6.2018 email zabezpečenie zimnej údržby 2018/2019 X email 14.6.2018 rozhodnutie o nevyhovení žiadosti Kancelária prednostu

65 22.6.2018 email dotazník ohľadom novín email email 25.6.2018 poskytnutie informácie
Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s 

verejnosťou

66 9.7.2018 email nájomné zmluvy email / pošta pošta 13.7.2018 poskytnutie informácie Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

67 12.7.2018 email vyhradené parkovacie miesta X email / pošta 24.7.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

68 18.7.2018 email
zaregistrované podania v r. 2015, 2016 a 2017 a do 

30.06.2018
email email 24.7.2018 poskytnutie informácie Kancelária prednostu

69 1.8.2018 osobne štátny stavebný dohľad pošta pošta 8.8.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti
Stavebný úrad 

70 1.8.2018 email dotazník email email 6.8.2018 poskytnutie informácie Kancelária prednostu

71 3.8.2018 email
poradie a sumy cenovej ponuky uchádzačov na predmet 

zákazky "SŠ Tilgnerova 14, rekonštrukcia elektroinštalácie - 
pd"

X email 6.8.2018 poskytnutie informácie Referát riadenia projektov

72 7.8.2018 email počet stromov v MČ Karlova Ves a ich výsadzba email email 10.8.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

73 7.8.2018 pošta informácie o časovom a vecnom postupe stavebného úradu pošta pošta 7.8.2018 poskytnutie informácie Oddelenie územného rozvoja 

74 8.8.2018 email
zverovacie protokoly, daňovník dane z pozemkov, 
verejnoprospešné služby - k určitým pozemkom

email email 10.8.2018 poskytnutie informácie Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

75 13.8.2018 email protest prokurátora voči VZN č. 4/2016 email email 16.8.2018 poskytnutie informácie Oddelenie školstva

76 13.8.2018 email
informácie ku konkrétnemu vyhradenému parkovaciemu 

miestu
email email 22.8.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

77 14.8.2018 email
zverovacie protokoly, daňovník dane z pozemkov, 
verejnoprospešné služby - k určitým pozemkom

email email
Už odpovedané 

10.8.2018
poskytnutie informácie Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

78 14.8.2018 email počet podaných žiadostí o prihlásenie trvalého pobytu email email 15.8.2018 poskytnutie informácie
Centrum služieb občanom a matriky, Ohlasovňa 

pobytu a IOM

79 15.8.2018 email odstránenie predmetov prekážajúcich v zjazdnosti na ceste X pošta 22.8.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

80 21.8.2018 osobne
štátne škôlky, počet detí, počet voľných miest, plánovaná 

výstavba MŠ, počet nezaradených detí
email email 23.8.2018 poskytnutie informácie Oddelenie školstva

81 22.8.2018 osobne dokumenty k stavbe Kontajner Riviéra pošta pošta 28.8.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

82 30.8.2018 email zverovacie protokoly ku konkrétnym parcelám email email 5.9.2018 poskytnutie informácie Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

83 31.8.2018 email
verejné obstarávanie k mandátnej zmluve (spôsob, 

zverejnenie, záujemcovia, cena, podmienky)
email email 5.9.2018 poskytnutie informácie Kancelária prednostu

84 31.8.2018 email
náplň práce a zaradenie konkrétneho zamestnanca k 

30.4.2018, k 30.6.2018 a k 30.8.2018
email email 5.9.2018 poskytnutie informácie Kancelária prednostu

85 31.8.2018 email
zverejnenie zmluvy v anglickom jazyku; prílohy ku 

konkrétnej zmluve 
email email 6.9.2018 poskytnutie informácie Kancelária prednostu

86 6.9.2018 email verejné obstarávanie k mandátnej zmluve (spôsob)

87 6.9.2018 email verejné obstarávanie k mandátnej zmluve (zverejnenie)

88 6.9.2018 email verejné obstarávanie k mandátnej zmluve (záujemcovia)

89 6.9.2018 email verejné obstarávanie k mandátnej zmluve (cena)

90 6.9.2018 email verejné obstarávanie k mandátnej zmluve (podmienky)

91 6.9.2018 email
náplň práce a zaradenie konkrétneho zamestnanca k 

30.4.2018

92 6.9.2018 email
náplň práce a zaradenie konkrétneho zamestnanca k 

30.6.2018

93 6.9.2018 email
náplň práce a zaradenie konkrétneho zamestnanca k 

30.8.2018

94 10.9.2018 email miestny poplatok za rozvoj email email 14.9.2018 poskytnutie informácie Kancelária prednostu

95 11.9.2018 email obrubník na Adámiho ulici X pošta 17.9.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

96 11.9.2018 osobne povolenie výrubu stromov na konkrétnych parcelách X pošta 12.9.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti
Oddelenie dopravy a životného prostredia

email email 6.9.2018 poskytnutie informácie Kancelária prednostu



97 11.9.2018 osobne povolenie výrubu stromov na konkrétnych parcelách X pošta 12.9.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti
Oddelenie dopravy a životného prostredia

98 11.9.2018 osobne povolenie výrubu stromov na konkrétnych parcelách X pošta 12.9.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti
Oddelenie dopravy a životného prostredia

99 11.9.2018 osobne povolenie výrubu stromov na konkrétnych parcelách X pošta 12.9.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti
Oddelenie dopravy a životného prostredia

100 13.9.2018 osobne povolenie výrubu stromov na konkrétnych parcelách X pošta 17.9.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

101 17.9.2018 osobne povolenie výrubu stromov na konkrétnych parcelách pošta pošta 18.9.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

102 18.9.2018 osobne
kompletné znenie prieskumov a rozborov k Zadaniu 

Územného plánu zóny Karlova Ves Líščie údolie
email email 19.9.2018 poskytnutie informácie Oddelenie územného rozvoja 

103 18.9.2018 pošta zabezpečovanie zimnej údržby X pošta 20.9.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

104 19.9.2018 pošta Rozhodnutie o odstránení prístavby na Pribišovej 47 email email 26.9.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

105 27.9.2018 osobne vydanie územnoplánovacej informácie email späťvzatie žiadosti dňa 27.09.2018 Oddelenie územného rozvoja 

106 26.9.2018 email  vrátenie/doplnenie konkrétnych faktúr a ich úhrada email email 26.9.2018 poskytnutie informácie Kancelária prednostu

107 26.9.2018 email
odpovede na žiadosti o informácie smerované na hl. mesto 

SR Bratislavy
email email 26.9.2018 poskytnutie informácie Organizačné oddelenie                    

108 26.9.2018 email vjazd do areálu školského dvora ZŠ Alexandra Dubčeka email email 5.10.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

109 27.9.2018 email
zverenie konkrétnej parcely vo vlastníctve hl. mesta do 

správy mestskej časti
email email 2.10.2018 poskytnutie informácie Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

110 28.9.2018 email pracovné výkazy k faktúre email email 2.10.2018 poskytnutie informácie 10.10.2018
Zamietnutie 
odvolania

Kancelária prednostu

111 2.10.2018 email petícia proti výstavbe garáži na ulici Veternicova X email 8.10.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

112 2.10.2018 email starostka a príbuzenské vzťahy so zamestnancami MiÚ email pošta 6.10.2018 rozhodnutie o nevyhovení žiadosti 11.10.2018
Potvrdenie 

rozhodnutia
Kancelária prednostu

113 2.10.2018 email
kandidáti do miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves v roku 2014
email pošta 5.10.2018 rozhodnutie o nevyhovení žiadosti 11.10.2018

Potvrdenie 
rozhodnutia

Kancelária prednostu

114 3.10.2018 email
počet poslancov zapojených do ankiet v Karloveských 

novinách + kópie e-mailových komunikácií, ktorými boli 
poslanci vyzvaný na vyjadrenie sa

email pošta 11.10.2018 rozhodnutie o nevyhovení žiadosti 10.10.2018
Potvrdenie 

rozhodnutia
Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s 

verejnosťou

115 8.10.2018 email miestna volebná komisia email email 15.10.2018 poskytnutie informácie Referát právny

116 8.10.2018 email počet zamestnancov podľa Zákonníka práce email email 10.10.2018 poskytnutie informácie
Kancelária prednostu,

Referát mzdový, personálny a pokladňa 

117 8.10.2018 email uzatvorenie pracovných zmlúv s konkrétnymi osobami email pošta 17.10.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti
Kancelária prednostu

118 10.10.2018 email miestny poplatok za rozvoj email email 19.10.2018 poskytnutie informácie Kancelária prednostu

119 8.10.2018 email počet zamestnancov email email 9.10.2018 poskytnutie informácie
Kancelária prednostu,

Referát mzdový, personálny a pokladňa 

120 16.10.2018 email
podania od navrhovateľa stavby "Polyfunkčný komplex Dlhé 

Diely"
email email 19.10.2018 poskytnutie informácie Kancelária prednostu

121 16.10.2018 email výška platu starostky email email 24.10.2018 poskytnutie informácie Kancelária prednostu

122 22.10.2018 email starostlivosť o zeleň email email / pošta 24.10.2018
poskytnutie informácie a rozhodnutie o 

nevyhovení časti žiadosti
Oddelenie dopravy a životného prostredia

123 23.10.2018 osobne
územné konania k stavbám "Bytový dom" a "polyfunkčný 

dom"
email email 6.11.2018 rozhodnutie o nevyhovení žiadosti Stavebný úrad 

124 24.10.2018 osobne sťažnosti na kaviareň Friends Coffee nahliadnutie pošta 29.10.2018 poskytnutie informácie Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

125 31.10.2018 email zemné práce na Svrčej ulici email email
23.11.2018
(predĺženie 

lehoty)

poskytnutie informácie a rozhodnutie o 
nevyhovení časti žiadosti

11.12.2018
Potvrdenie 

rozhodnutia
Oddelenie dopravy a životného prostredia

126 14.11.2018 osobne
projekt vyhotovenia podzemného podlažia č. -1 a 

podzemného podlažia -2 bytového domu Jána Stanislava 
10/A

nahliadnutie
nahliadnutie 

+ pošta
19.11.2018 poskytnutie informácie Stavebný úrad 

127 16.11.2018 email
vodorovné dopravné značenie s textom "zásobovanie" na 

Silvánskej ulici
email email 21.11.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

128 27.11.2018 email vyhradené parkovacie miesto na ulici H. Meličkovej email email 7.12.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

129 11.12.2018 email spomaľovač na Pribišovej ulici X email 21.12.2018 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia



130 17.12.2018 osobne
vlastnícke práva k objektom, stavbám na vybraných 

pozemkoch
pošta pošta 18.12.2018 poskytnutie informácie Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

131 18.12.2018 email
rozhodnutia stavebného úradu o udelení výnimky zo 

stavebnej uzávery
email email

15.1.2019
(predĺženie 

lehoty)
poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia


