Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2018.
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Z. z. bola
vykonaná kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2018. Kontrola bola zameraná na
dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení zmien a doplnkov.

Začiatok kontroly:
1.2.2019

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Trebišov

Kontrolu vykonal:
Ing. Ľubomír Princík

Predmet kontroly:
Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2018

Cieľ kontroly:
Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočnosti a ich súlad s právnymi predpismi.

Kontrolované obdobie:
Rok 2018

Zistený stav:
Kontrola vybavovania sťažnosti:
Zákonné ustanovenia pri vybavovaní sťažností:
 Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku
prešetrenia sťažností upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o sťažnostiach).
 Mesto Trebišov má v súlade s § 11 ods. 1 zákona o sťažnostiach vybavovanie sťažností
upravené vnútorným predpisom – Smernicou upravujúcou postup pri vybavovaní
sťažností a petícií, platnou a účinnou od 15.5.2018.
 V súlade s § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach príslušný orgán verejnej správy je povinný
sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.
 Podľa § 13 ods. 2 zákona o sťažnostiach ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže
vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1
predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.
 Podľa § 20 ods. 1 zákona o sťažnostiach je sťažnosť vybavená odoslaním písomného
oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť
opodstatnená alebo neopodstatnená.
Na mestský úrad v Trebišove, bolo v roku 2018 doručených spolu 6 sťažností. Všetky podania
boli riadne prijaté v podateľni mestského úradu a následne pridelené na zaevidovanie v čase
od 1.1.2018 do 15.5.2018 hlavnému kontrolórovi mesta a v čase od 15.5.2018 do 31.12.2018
prednostovi mestského úradu v súlade so Smernicou upravujúcou postup pri vybavovaní
sťažností a petícií. Sťažnosti sú evidované v centrálnej evidencií, oddelene od ostatných
písomností v súlade s § 10 zákona o sťažnostiach.
Podľa predmetu boli podania po zaevidovaní postúpené na príslušné oddelenia Mestského
úradu v Trebišove a Mestskú políciu, ktoré boli kompetentné odborne postupovať pri riešení
sťažností. Všetky podania aj s výsledkom prešetrenia sú archivované v písomnej forme
v centrálnej evidencii sťažností.
Prehľad sťažností za rok 2018
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Pri všetkých podaniach boli dodržané lehoty a žiadna z lehôt nebola predĺžená podľa § 13 ods.2
zákona o sťažnostiach. Z počtu 6 podaní boli 3 sťažnosti opodstatnené.
Výsledok prešetrenia bol v súlade so zákonom oznámený osobe, ktorá sťažnosť podala, iným
dotknutým osobám a prednostovi mestského úradu do spisu centrálnej evidencie sťažností.
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Najčastejším predmetom sťažností podaných na Mestský úrad v Trebišove v roku 2018 boli
susedské vzťahy.

Kontrola vybavovania petícií:
Zákonné ustanovenia pri vybavovaní petícií








Postup pri vybavovaní petícií ustanovuje zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o petičnom práve), pričom v súlade s § 7 ods.2
citovaného zákona ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na
prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane
použijú ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
V podmienkach mesta Trebišov vybavovanie petícií upravuje osobitný interný predpis
– Smernica upravujúca postup pri vybavovaní sťažností a petícií.
Podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve v znení neskorších predpisov príslušný orgán
verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci,
jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným
záujmom. Výsledok vybavenia petície oznámi do 30 pracovných dní od doručenia
petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 tohto paragrafu osobe, ktorá
je v petícií určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci.
Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi
zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.
Na základe § 5 ods. 7 citovaného zákona orgán verejnej moci je povinný zverejniť
výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle ak ho má zriadené a na
elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich
pracovných dní od jej vybavenia.

V roku 2018 Mesto Trebišov prijalo 1 petíciu, ktorá bola zaevidovaná v centrálnej evidencii
petícii v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zmien a doplnkov.
Petícia číslo - 1/2018
Petícia za dodržiavanie regulatívov Územného plánu mesta Trebišov na Ulici J.
Jesenského
Dátum zapísania: 3.10.2018
Predmet petície:
Petícia za dodržiavanie regulatívov Územného plánu mesta Trebišov na Ulici J. Jesenského. Na
území, ktoré je podľa Územného plánu mesta Trebišov definované ako obytné územie – plochy
so zástavbou rodinných domov sa vykonávala poľnohospodárska výroba – chov desiatok kusov
hospodárskych zvierat, skladovanie krmív a poľnohospodárskych zariadení a strojov.
Dátum pridelenia petície na prešetrenie: 3.10.2018
Komu bola petícia pridelená: Oddelenie výstavby a majetku
Výsledok vybavenia petície:
V zmysle petičnej žiadosti bolo dňa 22.10.2018 vykonané prešetrenie dodržiavanie regulatívov
Územného plánu mesta Trebišov spojené s miestnym zisťovaním, pri ktorom bolo zistené, že v
lokalite ul. J. Jesenského sa už žiadne hospodárske zvieratá nenachádzajú. Majiteľ zvieratá
presťahoval do lokality Nová Koronč, kde má prenajatý pozemok a halu pre ustajnenie
hospodárskych zvierat. Majiteľ hospodárskych zvierat je povinný dodržiavať zákon č. 39/2007 Z.z.
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o veterinárnej starostlivosti a nariadenie č. 322/2003 o ochrane zvierat chovaných na farmárske
účely.
Ak mesto Trebišov zistí pri následnej kontrole chov hospodárskych zvierat v lokalite pre bývanie –
plochy so zástavbou rodinných domov, podá podnet na Regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu.
Dátum odoslania oznámenia o výsledku vybavenia petície: 22.10.2018

Petícia bola vybavená v zákonnej lehote 30 pracovných dní (dátum doručenia – 3.10.2018,
dátum vybavenia – 22.10.2018).
Výsledok vybavenia petície bol zverejnený 31.10.2018 na webovom sídle mesta a tým bol
dodržaný § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve – Orgán verejnej moci je povinný
zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle a to do desiatich pracovných dní
od jej vybavenia..

Závery:
Vybavovanie sťažností a petícií prijatých Mestom Trebišov v roku 2018 bolo v súlade so
zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom
znení a pri kontrole neboli zistené nedostatky.

V Trebišove, dňa 19.3.2019

_____________________
Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta
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