
 

                                

                                                                TABUĽKA č. 1 

                   ZOZNAM   PRIJATÝCH   A   VYBAVENÝCH   SŤAŽNOSTÍ   ZA ROK 2009 

 

Por. 
číslo 

Podacie 
číslo 

Dátum  
prijatia 

Predmet  
sťažnosti 

Spôsob  
riešenia 

Dátum  
vybavenia 

Výsledok 

1. C- 449 09.01.09 Sťažnosť na prevádzku 
večierky  

ÚHK 10.02.09 sťažnosť 
neopodstatnená, 
Boli vykonané miestne 
šetrenia,  

2.  C-2075 28.01.09 Prešetrenie sťažnosti  
vlastníkov domu  vo veci 
stavebných úprav v byte 

OS a ŽP 28.01.09 Sťažnosť opodstatnená, 
OS a ŽP konal v 
zmysle stavebného 
zákona 

3.  C-2189 02.02.09 Sťažnosť na konanie 
spoločenskej akcie 

ÚHK 19.02.09 Sťažnosť bola 
prešetrená za účasti 
MP, neboli porušené 
zákonné ustanovenia, 
sťažnosť bola odoslaná 
na Obvodný úrad v 
Žiline, priestupkové 
oddelenie  

4. C- 2329 05.02.09 Sťažnosť vlastníkov 
bytov 

ÚHK 07.02.09 Odstúpené správcovi 
bytov   

5. C-3249 09.02.09 Sťažnosť na susedu, 
ktorej pes obťažuje 
okolie  

ÚHK 9.3.2009 Sťažnosť opodstatnená, 
chovateľ psa 
upozornený na 
dodržiavanie VZN č. 
4/2008 

6. C-3619 13.02.09 Sťažnosť na dobíjanie 
čipovej karty 

 09.03.09 Sťažnosť 
neopodstatnená, 
nevylučuje sa však aj 
prípadná úprava 
dobíjania čipových 
kariet 

7.  13.02.09 Sťažnosť na 
pracovníkov kontrolného 
oddelenia 

ÚHK 18.2.2009 Sťažovateľ nereagoval 
na osobné stretnutie s 
HK mesta 

8. C- 3771 13.02.09 Sťažnosť na narúšanie 
obč. spolunažívania 

ÚHK 25.2.2009 Sťažnosť 
neopodstatnená, 
vykonané miestne 



šetrenie 
9. C- 3817 16.02.09 Sťažnosť – zatekanie 

strechy v bytovom dome 
OS a B 09.03.09 Sťažnosť opodstatnená, 

závada bude 
odstránenia 

10. C- 5673 4.03.09 Sťažnosť na chov. psov 
v obytnom dome   

ÚHK 8.4.2009 Sťažnosť opodstatnená, 
chovateľ bol 
upozornený na 
dodržiavanie VZN č. 
4/2008 

11. C- 5872 4.03.09 Šťažnosť rušenie 
nočného kľudu susedov 

OS a B 25.3.2009 Bolo vykonané miestne 
šetrenie, nedostatky 
neboli zistené  

12. C-  9.03.09 S5ažnosť na údržbu 
stavieb 

ÚHK 3.4.2009 
30.4.2009 

Čiastočne 
opodstatnená, vykonané 
miestne šetrenia, 
sťažovateľ bol písome 
informovaný o 
záveroch  

13. C- 7100 18.03.09 Prešetrenie výberového 
tendra zo 13.1.2009 na 
závodné stravovanie 

ÚHK  Predmet sťažnosti je 
zaradený do plánu 
kontrolnej činnosti na 
druhý polrok 2009  

14. P-
6503/09 

18.03.09 Sťažnosť na čiernu 
stavbu 

ÚHK,  
OSaŽP 

 Bolo vykonané miestne 
šetrenie UHK a OSa 
ŽP, sťažnosť je ešte v 
riešení 

15. C- 7085 18.03.09 Sťažnosť – rozpor 
zákona č. 138/2004 

ÚHK 16.4.2009 Sťažnosť opodstatnená, 
nebol dodržaný správny 
postup 

16. P-
7375/09 

20.03.09 Sťažnosť na parkovanie 
nákl. vozidiel  

ODaKS 16.04.09 Dopravné značenie 
bolo schválené ODI a 
17.3.09 mesto vydalo 
určenie na úpravu a 
doplnenie dopravného 
značenia v zmysle PD. 

17. C-
5984/09 

04.03.09 Sťažnosť na porušenie 
stavebného zákona vo 
veci zmeny prevádzky z 
obchodu na zariadenie 
zamerané na predaj 
alkohol. nápojov 

UHK 31.03.09 
30.04.09 

Na základe odborných 
stanovísk  a šetrenia 
sťažnosť 
neopodstatnená, nebolo 
zistené porušenie 
stavebného zákona 

18.  P- 
7375/09 

19.03.09 Sťažnosť na chovateľov 
psov  

ÚHK 28.04.09 Sťažnosť opodstatnená, 
sťažnovateľke boli 
oznámené prijaté 
opatrenia 

19. C-7468 20.03.09 Sústavné porušovanie ÚHK 20.04.09 Keďže sa nejedná o byt 



domového poriadku v správe mesta, 
sťažovateľom bolo 
odporučené, aby sa 
obrátili pri riešení 
sťažnosti na správu 
bytov 

20.  C-7613 24.03.09 Sťažnosť na hrobové 
úpravy 

ÚHK 28.4.2009 Vykonané miestne 
šetrenie, kde pomynuli 
dôvody sťažnosti 

21. C- 7515 26.03.09 Sťažnosť na parkovanie 
v meste  

ÚHK 27.04.09 Sťažnosť 
neopodstatnená, 
sťažovateľ bol poučený 
o vydávaní a platnosti 
rezidentských kariet 

22. C-7517 26.03.09 Sťažnosť na parkovanie 
v meste 

ÚHK 27.04.09 Sťažnosť 
neopodstatnená, 
stažovateľ bol poučený 
o vydávaní a platnosti 
rezidentských kariet 

23. C- 75118 26.03.09 Sťažnosť na parkovanie 
v meste 

ÚHK 27.04.09 Sťažnosť 
neopodstatnená, 
sťažovateľ bol poučený 
o vydávaní a platnosti 
rezidenstských kariet   

24.  C- 7058 26.03.09 Sťažnosť proti výrubu 
stromov 

ÚHK 21.04.09 Obyvatelia boli 
oboznámení so 
zámerom mesta v 
oblasti zelene, bola im 
podrobne podaná in- 
formácia aj s 
nakladaním drevnej 
hmoty 

25. C- 8397 26.03.09 Sťažnosť na 
neumožnenie vykonania 
voľby vo volebnom 
okrsku 41- voľby 
prezidenta 

OOaVS 30.03.09 Predmetnú sťažnosť 
riešila obvodná volebná 
komisia  

26. C-9108 03.04.09 Sťažnosť na postup 
OSaŽP pri vydávaní SP 

OSaŽP   Sťažovateľ bol 
oboznámený o priebehu 
vybavenia jeho 
sťažnosti, spis je pred 
ukončením  

27. C-9949 15.04.09 Sťažnosť na 
poškodzovanie 
vlastníckych práv z  
dôvodu výstavby 

ODaKS 27.04.09 
07.05.09 

Stavebník bol vyzvaný 
na predloženie 
potrebných dokladov 



parkoviska 
28. C-9812 14.05.09 Sťažnosť značenie a 

čistota ul. Agátová 
ODaKS 27.04.09 

05.05.09 
SSC bola požiadaná o 
vyčistenie predmetnej 
ulice a doriešenie 
nedostatočného 
dopravného značenia 

29. C-10797 22.04.09 Sťažnosť – zásah do  
vlastníckeho práva 

ODaKS 27.04.09 Vlastník pozemku bol 
vyzvaný na predloženie 
SP na parkovisko, 
sťažnosť je v riešení  

30. ZP-
10420 

20.04.09 Sťažnosť na postup a 
jednanie psíslušníkov 
MP 

UHK 20.05.09 Sťažnosť 
neopodstatnená, 

31. C—ZP-
12293/09 

07.05.09 Sťažnosť na porzušenie 
zákona príslušníkmi MP 

ÚHK 26.05.09 Sťažnosť 
neopodstatnená 

32.  C-
12710/09 

12.05.09 Sťažnosť na nedodržanie 
bezpečnosti 
prevádzkovania 
zariadenia  

ÚHK 12.06.09 
10.07.09 
 

Sťažnosť opodstatnená, 
bolo porušené VZN č. 
17/2008 

33. P-
12838/09 

13.05.09 Sťažnosť na zmenu 
obchodného zariadenia 
na predaj alkoholických 
nápojov  

ÚHK 11.06.09 Sťažnosť 
neopodstatnená, 
sťažovateľka bola 
poučená o voľnosti 
podnikania v zmysle 
živnostenského zákona 

34.  C-12962 14.05.09 Sťažnosť na odobratie 
pozemku v súvislosti s 
výstavbou komunikácie 
spred 30.-tich rokov a 
spôsobovanie škody na 
oplotení mot. vozidlami 
prechádzajúcim cez túto 
komunikáciu 

ÚHK 01.06.09 Sťažnosť 
neopodstatnená. 
Sťažovateľka bola 
poučená o možnosti 
domáhania sa svojich 
práv, pričom k 
poškodzovaniu jej 
oplotenia z dôvodov, 
ktoré uvádza 
nedochádza. Bolo 
vykonané miestne 
šetrenie 

35. C-12962 29.05.09 Sťažnosť na mesto 
Žilina pre mylné info o 
dátume konania volieb 

ÚHK 15.06.09 Sťažnosť opodstatnená, 
zaslané 
ospravedlnennie s 
vysvetlením, ako k 
omylu došlo. 

36. C-14043 25.05.09 Sťažnosť na doručovanie 
výmeru dane z 
nehnuteľnosti 

ÚHK 18.05.09 Sťažnosť opodstatnená, 
bol odoslaný 
ospravedlňujúci list 

37. C-14157 04.06.09 Sťažnosť na postup OSaŽP  V riešení, vykonáva sa 



OSaŽP šetrenie 
38. ZP-

14551 
04.06.09 Sťažnosť vo veci 

výkopových prác na ul. 
Štúrova  

OS aŽP 
ODaKS 

 Na základe vyžiadania 
chýbajúcej 
dokumentácie 
sťažovateľka doložila 
potrebnú dokumenáciu, 
bolo vykonané st. 
konanie dňa 20.7.09, 
SP pripravené na 
podpis, vo veci 
výkopových prác 
sťažovateľka pružne 
nereagovala na možné 
návrhy realizácie 
kanalizačnej prípojky 

39. C-15054 02.06.09 Sťažnosť na suseda – 
poškodzovanie 
súkromného majetku 

ÚHK 24.06.09 
21.07.09 

Sťažnosť 
neopodstatnená, 
vykonané miestne 
šetrenie 

40. C-15269 01.06.09 Sťažnosť na pracovnú 
morálku zamestnanca 

OS a B 03.07.09 Sťažnosť 
neopodstatnená na 
základe vykonaného 
šetrenia 

41. C-15855 10.06.09 Sťažnosť majiteľov 
bytov pre zamedzenie 
prístupu do bytov 
vlastníkov 

UHK 24.07.09 Sťažnosť 
neopodstatnená, 
majitelia boli poučení 
so zákonom č. 
182/1993 Z.z. a ďalšou 
príslušnou legislatívou 

42. HK-
115/2009 

10.06. Sťažnosť na suseda – 
znemožnenie prístupu na 
pozemok 

UHK 16.06.09 Sťažnosť opodstatnená, 
bola zjednaná náprava. 
 

43 C-12797 12.06.09 Sťažnosť na porušenie 
zákona č. 211/2000 Z.z., 
z dôvodu že na www. 
stránkach nie je uvedený 
zámer na zhodnotenie 
biologicky 
rozložiteľného odpadu 

UHK 11.06.09 Sťažnosť 
neopodstatnená, pretože 
v prvej faze si mesto 
túto pivinnosť splnilo a 
legislativa mu neukladá 
za povinnosť túto info 
mať trvale zverejnenú. 

44.  C-17569  26.06.09 Sťažnosť na spôsob 
chovu a držanie 
spoločenskáých zvierat  

ÚHK  15.07.09 Sťažnosť 
neopodstatnená, bolo 
vykonané miestne 
šetrenie, kde neboli 
zistené porušenia zák. 
282/2002 a ani VZN č. 
4/2008 



45. C-17779 26.06.09 Sťažnosť na postup 
správcu pri správe bytov 

UHK 07.07.09 Sťažnosť bola 
odstúpená na riešenie 
správcovi predmetného 
bytového domu 

46. C-17817 26.06.09 Sťažnosť na havarijný 
stav komunikácie v MČ  

ODaKS 20.07.09 Odstúpenie sťažnosti na 
ŽSK a OÚ pre CD a PK 

47. C-18172 01.07.09 Sťažnosť na parkovanie 
motorového vozidla a 
nesprávne konanie 
pracovníka MP  

MP 09.07.09 Sťažnosť 
neopodstatnená, hliadka 
MP nevyhodnotila 
parkovanie ako 
priestupok 

48. C-18552 03.07.09 Sťažnosť na uloženie 
káblov v blízkosti 
parcely  sťažovateľa  

OS a ŽP  V riešení 

49. ZP - 
18447 

03.07.09 Sťažnosť na konanie 
pracovníka MP 

UHK  V riešení 

50. C-19145 10.07.09 Sťažnosť na hluk na 
Hlinkovom námestí  

Prednosta 
MsÚ 

 V riešeni  

51. C-19193 13.07.09 Sťažnosť na pracovníčku 
MSÚ 

UHK  V riešeni 
   

52. C-19461  15.07.09 Sťažnosť na vyrubenie a 
nevyučtovanie poplatku 
za komunálny odpad 

ÚHK  V riešeni 
 

53. C-14960 15.07.09 Sťažnosť na vyrubenie a 
nevyučtovaníe poplatku 
za komunálny odpad 

UHK  V riešení 

54. C- 20071 22.07.09 Sťažnosť na evidenciu 
trvalého pobytu 

Organizačné 
odd. 

 V riešení 

55. C-20276 22.07.09 Sťažnosť na výstavbu 
budov na úkor stromov 

UHK   V riešení 

56. C-20726 27.07.09 Sťažnosť na odpredaj 
pozemku 

OPaM  V riešení 

57. C-20756  27.07.09 Podnet na prešetrenie 
správnosti postupu pri 
vypr. a realizácii parčíku 

UHK  V riešení 

58.  C-20687 27.07.09 Sťažnosť na stvenisko UHK  V riešeni 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                         TABUĽKA   č. 2  

             ZOZNAM PRIJATÝCH A VYBAVENÝCH   ŽIADOSTÍ   ZA ROK 2009 

 

or. 
Číslo 

Podacie 
číslo 

Dátum  
prijatia 

Predmet žiadosti Spôsob 
riešenia 

Dátum 
vybavenia 

Výsledok 

1. 
 

C- 513 12.01.09 Žiadosť o skrátenie 
prevádzkového času iného 
subjektu z dôvodu konania 
tanečnej zábavy 

ÚHK 19.01.2009 Skrátenie prev. času je 
možné  len na dohode 
oboch dotknutých 
subjektov 

2. C- 6049 06.03.09 Prešetrenie výberového 
tendra – služby spojené s 
prípravou jedla  

ÚHK 06.03.09 Bude predmetom 
kontroly v druhom 
polorku 2009 

3. P-
6507/09 

12.03.09 Petícia Mojšova Lúčka  
(na vedomie) 

UHK 27.09.9 Občanom bolo odstúpené 
stanovisko, aké kroky 
mesto podniklo v tejto 
súvislosti  

4. C-7290 26.03.09 Žiadisť o podporu pri 
riešení problému NC    

OS a ŽP 15.05.09 NC bolo vyzvané na 
predloženie dokladov v 
zmysle stav. zákona, v 
riešení sa pokračuje 

5. C-9092 06.04.09 Žiadosť o odkúpenie časti 
pozemku 

OPaM 28.05.09 Žiadateľ bol požiadaný o 
súhlas k možnému 
odpredaju, bol 
upozornený aj na 
podmienky ťarchy.  

6. C- 9998 20.04.09 Žiadosť o odstránenie 
stavby  

OSaŽP  V riešení 

7. C-
13745 

22.05.09 Žiadosť o prešetrenie veci 
podmáčania a vytápania 
pivniočných priestorov  

ODaKS 10.06.09 Bolo vykonané miestne 
šetrenie, je potrebné 
vykonať opravy 
strešného zvodu aj u 
žiadateľa 

 

 

 

 

 

 



                                                             TABUĽKA č. 3 

 

                     ZOZNAM PRIJATÝCH A VYBAVENÝCH PETÍCIÍ ZA ROK 2009 

 

Por. 
Číslo 

Podacie 
číslo 

Dátum 
prijatia 

Predmet podanej 
petície 

Spôsob 
riešenia 

Dátum 
vybavenia 

Výsledok 
 

1. C- 1926 27.01.09 Apelovanie na mesto pri 
riešení otázky 
znečisťovania 
priestranstiev psami 

ÚHK 27.02.09 
23.04.09 

Na základe spoločných 
rokovaniu aj s inými 
subjektami boli prijaté 
opatrenia, o ktorých boli 
informovaní občania 
prostredníctvom ich 
zástupcu     
 

2. C-3505 13.02.09 Petícia za zriadenie 
klubu dôchodcov 

Sekretariat
primátora 

 Boli uskutočnené 
rokovaniu, v riešení   
 

3. C- 5964 04.03.09 Petícia proti zmene 
zariadenia obchodu na 
zariadenie poskytujúce 
služby na predaj 
alkholických nápojov 

ÚHK 31.03.09 
30.04.09 

Na základe miestneho 
zisťovania a 
relevantných dokladov 
nebolo zistené porušenie 
zákona  

4. -7275 19.03.09 Petícia za rozšírenie 
parkovacích miest pre os. 
automobily 

UHK 16.04.09 Mesto rieši problem 
parkovanie mot. 
vozidiel. O postupe boli 
občania informaovaní 

5.  P-
6961/09 

19.03.09 Petícia proti výrubu 
stromov 

UHK 21.04.09 Petícia bola riešená v 
širších súvislostiach v 
spolupráci aj s inými 
subjektami, výrub na 
konkrétnej ulici sa 
zatiaľ pozastavil, 
občania boli o výsledku 
informovaní  

6. C-
12758/09 

12.05.09 Obava o bezpečnosť a 
ochranu občanov na ul. 
Bratislavská 

OS a B 25.05.09 
10.06.09 

Petícia preklasifikovaná 
ako sťažnosť 

7. P-
14226/09 

02.06.09 Petícia na opravu cesty a 
kanalizácie 

OD a KS  Preklasifikovaná sa 
sťažnosť 

8. P- 
14224/09 

24.06.09 Petícia za záchranu 
Všiváka 

UHK  V riešení 

9.  27.07.09 Petíca za opravu miestnej 
komunikácie 

UHK  V riešení 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


