
Údaje o sťažovateľovi
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odloženia 

sťažnosti

Poznámka

1. 3607/2022 22.4.2022 25.4.2022
BUZINGER a PARTNERS s.r.o., Námestie Martina Benku 6302/15, 

81107 Bratislava

sťažnosť na postup zamestnanca 

stavebného úradu 
25.04.2022/Ing. Zuzana Polášová neopodstatnená 20.12.2022

2 8362/2022 13.7.2022 15.7.2022

hlučná hudobná produkcia  z akcie 

Oldies party, ktorej organizáttorom bola 

mestská časť Bratislava-Devínska Nová 

Ves

18.07.2022/Pavol Goldstein 20.7.2022

podľa § 6 

ods. 1 písm. 

a) zákona

3 8437/2022 18.7.2022 21.7.2022
sťažnosť na postup zamestnankyne 

stavebného úradu
20.07.2022/Ing. Zuzana Polášová neopodostatnená 4.10.2022

4 9695/2022 24.8.2022 26.8.2022
sťažnosť na postup stavebného úradu pri 

vykonávaní štátneho stavebného dohľadu
26.08.2022/Ing. Marta Hahnová 5.9.2022

§ 4 ods. 3 

zákona

5 10109/2022 5.9.2022 8.9.2022

sťažnosť na nedodržiavanie ustanovení 

zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobosti orgánov 

verejnej moci 

25.10.2022/Ing. Marta Hahnová opodstatnená

pre zasielanie 

elektronických 

dokumentov bol 

referent administratívy 

David Lohnický 

preškolený a poučený

chýba 22.11.2022

6 11764/2022 18.10.2022 21.10.2022
sťažnosť na nedoručenie oznámenia o 

čase a mieste konania volieb
21.10.2022/Ing. Ingrid Zaťková odložená 8.11.2022

podľa § 6 

ods. 1 písm. 

a) zákona

-

7 12400/2022 2.11.2022 4.11.2022

sťažnosť na nedodržanie termínu 

odpovede stavebného úradu na žiadosť o 

sprístupnenie informácií

04.11.2022/Ing. Zuzana Polášová neopodstatnená 22.1.2023

8 13332/2022 22.11.2022 22.11.2022 sťažnosť na nečinnosť stavebného úradu Ing. Zuzana Polášová neopodstatnená 15.2.2023

9 14011/2022 5.12.2022 9.12.2022
sťažnosť na prieťahy a nezákonný 

postup stavebného úradu 
06.12.2022/Ing. Zuzana Polášová

neuplynula lehota na 

vybavenie sťažnosti

10 14959/2022 27.12.2022 30.12.2022
sťažnosť na prieťahy v stavebnom 

konaní
30.12.2022/Ing. Zuzana Polášová

neuplynula lehota na 

vybavenie sťažnosti

P.č.
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