
porad.č. dátum podania žiadosti
spôsob prijatia 

žiadosti
vyžiadaná informácia

navrhovaný 

spôsob 

poskytnutia 

informácie

spôsob 

vybavenia
dátum vybavenia

výsledok poskytnutia 

informácie(poskyt.inf.-

vydanie rozh.-postúp.žiad.)

podanie 

opravného 

prostriedku

rozhodnutie o 

opravnom 

prostriedku

žiadosť priamo vybavoval

1 11.01.2017 osobne sprístupnenie spisu a projektovej dokumentácie pošta pošta 16.01.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

2 16.01.2017 osobne vjazd na súkromný pozemok pošta pošta 24.01.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

3 19.01.2017 osobne odstránenie kontaknera a garáže - právny základ pošta pošta 24.01.2017
poskytnutie informácie a 

odpoveď
Oddelenie právne a majetkové

4 19.01.2017 e-mail parkovanie na Beniakovej ul. e-mail e-mail 20.01.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

5 20.01.2017 e-mail kontroly prevádzok hazardných hier pošta pošta 30.01.2017 poskytnutie informácue Oddelenie právne a majetkové

6 25.01.2017 pošta vstup do stavebných konaní pošta pošta 27.01.2017
výzva na doplnenie a následné 

odloženie žiadosti
Oddelenie právnhe a majetkové

7 30.01.2017 pošta podanie označené ako odvolanie voči vybaveniu žiadosti pošta pošta 06.02.2017 odpoveď Oddelenie právnhe a majetkové

8 31.01.2017 osobne spisová dokumentácia z vytýčenia pozemkov pošta pošta 03.02.2017 poskytnutie informácie Oddelenie právne a majetkové

9 06.02.2017 e-mail archívy e-mail e-mail 10.02.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

10 07.02.2017 písomne predlženie kanalizácie pošta pošta 09.02.2017 poskytnutie informácie Oddelenie územného rozvoja

11 10.02.2017 e-mail dotazník e-mail e-mail 20.02.2017 vyplnenie dotazníka Oddelenie sociálnych vecí 

12 13.02.2017 e-mail kultúrno-spoločenské saly e-mail e-mail 22.02.2017 poskytnutie informácue Karloveské centrum kultúry

13 15.02.2017 e-mail investičné zámery Mestskej časti e-mailom e-mailom 15.02.2017 poskytnutie informácie Oddelenie územného rozvoja

14 15.02.2017 e-mail informácie o stavebníkovi objektu na Lamačskej e-mailom e-mailom 22.02.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

15 16.02.2017 pošta pohľadávky MČ voči osobe žiadateľa pošta pošta 24.02.2017 poskytnutie informácie Oddelenie právne a majetkové

16 17.02.2017 pošta Bytový dom Nejedlého 53 - 63 pošta pošta 27.02.2017 postúpenie žiadosti Stavebný úrad

17 02.03.2017 e-mail evidencia psov e-mail e-mailom 06.03.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

18 06.03.2017 e-mail počet zamestnancovmiestneho úradu e-mail e-mailom 13.03.2017 poskytnutie informácie Kancelária prednostu

19 09.03.2017 e-mail nesplatené záväzky pošta pošta 14.03.2017 poskytnutie informácie Ekonomické oddelenie

20 07.03.2017 pošta spisový materiál stavebného úradu poštou poštou 13.03.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

21 13.03.2017 e-mail vyhradané parkovanie Ľudovíta Fullu e-mail e-mail 15.03.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

22 16.03.2017 e-mail faktúry v súvislosti so zimnou údržbou osobne osobne 22.03.2017 poskytnutie informácie Ekonomické oddelenie

23 16.03.2017 e-mail vyhradané parkovanie Ľudovíta Fullu e-mail e-mail 17.03.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

24 17.03.2017 e-mail prehľad úkonov v stavebnom konaní e-mail e- mail 27.03.2017

vydanie rozhodnutia o 

odmietnutí sprístupnenia 

informácie

Stavebný úrad

25 21.03.2017 e-mail kolaudacne rozhodnutie e-mail e-mail 21.03.2017

postúpenie žiadosti 

Stavebnému úradu Bratislava 

- Lamač

Stavebný úrad

26 22.03.2017 pošta zaslanie dokumentov zo spisu stavebného úradu pošta pošta 30.03.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

27 27.03.2017 e-mail most/cestná komunikácie e-mail e-mail 24.03.2017 poskytnutie informácie Oddelenie Informačného servisu databanky

28 27.03.2017 e-mail postúpená vec z Lamača - príjmy úradu e-mail e-mail 03.04.2017 poskytnutie informácie Ekonomické oddelenie

29 27.03.2017 e-mail zverejňovanie informácií na webe MČ e-mail e-mail 27.03.2017 poskytnutie informácie Organizačné oddelenie

30 27.03.2017 e-mail stavba objektu Meander e-mailom e-mail 11.04.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

31 28.03.2017 e-mail vyhradené parkovanie e-mail e-mail 30.03.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

32 30.03.2017 pošta kanalizácia Líščie údolie e-mail e- mail 10.04.2017 poskytnutie informácie Oddelenie právne a majetkové

33 05.04.2017 e-mail satvebné konanie e-mail e- mail 10.04.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

34 05.04.2017 e-mail satvebné konanie e-mail e- mail 10.04.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

35 05.04.2017 e-mail kontajnerové stojisko na ul. Ľ. Fullu e-mail e-mail 07.04.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

36 10.04.2017 e-mail vyhradené parkovanie e-mail e- mail 10.04.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

37 19.04.2017 e-mail
sprístupnenie rozhodnutia OÚ Bratislava vo veci odstránenia 

reklamného zariadenia na Botanickej
e-mail e- mail 18.04.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

38 19.04.2017 e-mail vyhradené parkovacie miesta e-mail e-mail 25.04.2017
Odkaz na zverejnenú 

informáciu
Oddelenie dopravy a životného prostredia

39 19.04.2017 e-mail zapožičanie projektovej dokumentácie e-mail e-mail 27.04.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

40 20.04.2017 osobne parkovanie na Gabčíkovej ul. pošta pošta 25.04.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

41 21.04.2017 e-mail zoznam vyhradených ZTP. STP-S e-mail e-mail 28.04.2017

poskytnutie informácie a 

odkaz na zverejnenú 

informáciu

Oddelenie dopravy a životného prostredia

42 24.04.2017 e-mail výrub stromov e-mail e-mail 24.04.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

43 26.04.2017 e-mail miestny poplatok za rozvoj e-mail e-mail 27.04.2017 poskytnutie informácie Oddelenie informačných systémov a matriky

44 05.05.2017 e-mail zmena EČV e-mail e-mail 05.05.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

45 10.05.2017 e-mail starostlivosť o zeleň e-mail e-mail 10.05.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

46 12.05.2017 e-mail EČV e-mail e-mail 17.05.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

47 15.05.2017 pošta dotácie pre školy pošta pošta 16.05.2017 poskytnutie informácie Oddelenie školstva

48 17.05.2017 e-mail vyhradené park. miesta na ul. Adamiho e-mail e-mail 17.05.2017
odkaz na zverejnenú 

informáciu
Oddelenie dopravy a životného prostredia

49 22.05.2017 osobne štátny stavebný dohľad pošta pošta 30.05.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

50 29.05.2017 e-mail stavebné práce k stavbe rodinného domu e-mail e-mail 30.05.2017
výzva na doplnenie a následné 

odloženie žiadosti
Stavebný úrad

51 22.05.2017 oobne priestupkové kananie pošta pošta 02.06.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

52 05.06.2017 pošta kópie doparvno-kapacitného posúdenia dopravy e-mail e-mail 09.062017 poskytnutie informácie Oddelenie územného rozvoja

53 05.06.2017 pošta nájomná zmluva e-mail e-mail 05.06.2017 poskytnutie informácie Oddelenie právne a majetkové

54 05.06.2017 pošta kópie stavebných povolení e-mail e-mail 14.06.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

55 05.05.2017 pošta kópie doparvno-kapacitného posúdenia dopravy e-mail e-mail 14.06.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

56 05.06.2017 osobne kópie k spisu pošta pošta 15.06.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

57 09.06.2017 poštaa prijatie/neprijatie detí v predškolskom veku do MŠ e-mail pošta 15.06.2017

vydanie rozhodnutia o 

odmietnutí sprístupnenia 

informácie

Oddelenie školstva

58 16.06.2017 e-mail prehľad o počtoch detí a žiakov e-mail e-mail 21.06.2017 poskytnutie informácie Oddelenie školstva

59 19.06.2017 osobne začatie územného/ stavebného pošta pošta 20.06.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

60 22.06.2017 e-mail územné rozhodnutie a stavebné povolenie e-mail e-mail 28.06.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

61 22.06.2017 e-mail kolaudačné konanie na ul. Karloveská e-mail e-mail 28.06.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

62 03.07.2017 e-mail kópia stavebného povolenia e-mail e-mail 11.07.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

63 03.07.2016 e-mail náklady na prevádzku budovy ZŠ Majerníková 60 e-mail pošta 13.07.2017

poskytnutie informácie a 

odkaz na zverejnenú 

informáciu

Oddelenie právne a majetkové

64 26.07.2017 osobne
Odvolanie + 211 - rozhodnutie stavebného úradu + prístupová 

cesta Staré grunty
pošta pošta 02.08.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

65 27.07.2017 e-mail vyhradené parkovanie pre ZTP na Hlaváčikovej ul. e-mail e-mail 27.07.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

66 27.07.2017 e-mail projekt Karlovesnké terasy e-mail e-mail 03.08.2017 poskytnutie informácie Oddelenie územného rozvoja

67 31.07.2017 e-mail opatrovateľka e-mail e-mail 08.08.2017 poskytnutie informácie Oddelenie sociálnych vecí 

68 14.08.2017 pošta postúpené z Magistrátu Hl. mesta - pozemná komunikácia pošta pošta 23.08.2017

vydanie rozhodnutia o 

odmietnutí sprístupnenia 

informácie

Stavebný úrad

69 14.08.2017 osobne územný plán zóny Karloveská zátoka e-mail e-mail 21.08.2017 poskytnutie informácie Oddelenie územného rozvoja

70 14.08.2017 pošta stavebné a kolaudačné rozhodnutie pošta pošta 22.08.2017 poskytnutie informácie Špeciálny stavebný úrad 

71 15.08.2017 e-mail poslanci MiÚ KV email e-mail 23.08.2017

odkaz na zverejnenú 

informáciu a poskytnutie 

informácie

Organizačné oddelenie

72 17.08.2017 pošta vyhradené parkovanie pošta pošta 23.08.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

73 25.08.2017 osobne parkovisko písomne pošta 06.09.2017 poskytnutie informácie Stavebmý úrad

74 30.08.2017 e-mail parkovacie miesta ZŤP e-mail e-mail 04.08.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

75 30.08.2017 e-mail rezidenčné parkovanie e-mail e-mail 07.09.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

76 31.08.2017 e-mail dotazník e-mail e-mail 20.09.2017 poskytnutie informácie Oddelenie sociálnych vecí 

77 04.09.2017 osobne údržba pošta pošta 07.09.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

78 04.09.2017 email rezidenčné karty e-mail e-mail 06.09.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

79 06.09.2017 pošta oplotenie parkoviska pošta pošta pošta poskytnutie informácie Stavebný úrad

80 06.09.2017 e-mail rezidenčné parkovanie pošta / email pošta 18.09.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

81 07.09.2017 e-mail ohlásenie kultúrnej akcie email e-mail 11.09.2017 poskytnutie informácie Oddelenie kultúry

82 08.09.2017 pošta prihlásenie občana na trvalý pobyt pošta pošta 11.09.2017 poskytnutie informácie Centrum služieb občanom

83 11.09.2017 e-mail ZTP boxy - sankcie e-mail e-mail 13.09.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

84 11.09.2017 e-mail stanovisko k postupu realizácie rezidentského parkovania e-mail pošta 21.09.2017

vydanie rozhodnutia o 

odmietnutí sprístupnenia 

informácie

Referát právny

85 11.09.2017 e-mail ZTP boxy na Hlaváčikovej ul. e-mail e-mail 12.09.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

86 12.09.2017 pošta údržba zelene X pošta 18.09.2017

poskytnutie informácie a 

vydanie rozhodnutia o 

odmietnutí sprístupnenia 

informácie sčasti

Oddelenie dopravy a životného prostredia

87 12.09.2017 e-mail pozemná komunikácia pošta pošta 20.09.2017

vydanie rozhodnutia o 

odmietnutí sprístupnenia 

informácie

Stavebný úrad

88 20.09.2017 e-mail rozhodnutie - životné prostredie e-mail e-mail 20.09.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

89 21.09.2017 e-mail trhové miesta a trhoviská e-mail e-mail 02.10.2017 poskytnutie informácie Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

90 22.09.2017 e-mail miestny poplatok za rozvoj e-mail e-mail 25.09.2017 poskytnutie informácie Kancelária prednostu

91 25.09.2017 e-mail
sprístupnenie optického internetu do budovy školy na 

Majerníkovej ulici č. 60
X e-mail 04.10.2017

vydanie rozhodnutia o 

odmietnutí sprístupnenia 

informácie

Oddelenie majetkové a podnikateľských činností

92 26.09.2017 e-mail povolenie na odstránenie stĺpikov pošta pošta 04.10.2017

poskytnutie informácie a 

vydanie rozhodnutia o 

odmietnutí sprístupnenia 

informácie sčasti

Oddelenie dopravy a životného prostredia

93 28.09.2017 osobne kópia stavebného povolenia písomne pošta 04.10.2017
rozhodnutia o odmietnutí 

sprístupnenia informácie
Stavebný úrad

94 29.09.2017 e-mail rezidenčné karty e-mail e-mail aj pošta 09.10.2017

poskytnutie informácie a 

vydanie rozhodnutia o 

odmietnutí sprístupnenia 

informácie sčasti

Oddelenie dopravy a životného prostredia

95 08.10.2017 e-mail
oprava schodov medzi bytovými domami Jána Stanislava 37 a 

39
e-mail e-mail 16.10.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

96 12.10.2017 osobne kópia ohlásenia a stavebného povolenia písomne pošta 16.10.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

97 18.10.2017 e-mail
povolenie výkopových prác pred vstupom do Botanickej 

záhrady
X pošta 24.10.2017 poskytnutie informácie Stavebný úrad

98 20.10.2017 pošta parkovisko na ul. Botanická pošta pošta 24.10.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

99 24.10.2017 email
počet zamestnancov Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Karlova Ves
email email 26.10.2017 poskytnutie informácie Personálne oddelenie

100 30.10.2017 písomne
vykonávanie stavebných prác mimo času povoleného VZN č. 

4/2013
písomne pošta 31.10.2017 poskytnutie informácie Referát právny

101 02.11.2017 e-mail Stavba Sportmed/Meander X e-mail 9.11.201 poskytnutie informácie Stavebný úrad

102 28.11.2017 osobne Stavba Sportmed/Meander X pošta 05.12.2017 poskytnutie informácie
Stavebný úrad, Co: Oddelenie dopravy a životného 

prostredia

103 05.12.2017 e-mail súdny spor KŠK -INRI, s.r.o. email pošta/email 06.12.2017 postúpené na KŠK Referát právny

104 06.12.2017 e-mail prevádzka webu X e-mail 11.12.2017 poskytnutie informácie
Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s 

verejnosťou

105 06.12.2017 e-mail náklady na vydávanie novín X e-mail 07.12.2017 poskytnutie informácie
Referát pre komunikáciu s médiami a vzťahy s 

verejnosťou

106 07.12.2017 pošta parkovacie miesta - Majerníková email pošta/email 12.12.2017

poskytnutie informácie a 

vydanie rozhodnutia o 

odmietnutí sprístupnenia 

informácie sčasti

Oddelenie dopravy a životného prostredia

107 15.12.2017 e-mail
znalecký posudok k staveb.objektu SO 40 parkovisko v rámci 

súdneho konania
pošta pošta 21.12.2017

vydanie rozhodnutia o 

odmietnutí sprístupnenia 

informácie

Referát právny

108 19.12.2017 pošta parkovacie miesta - Majerníková email pošta 20.12.2017 poskytnutie informácie Oddelenie dopravy a životného prostredia

Evidencia prijatých žiadostí o poskytnutie informácií podľa 211/2000 Z.z. v roku 2017
























































