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Návrh na uznesenie 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove 
 
berie na vedomie 
 
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a o kontrole vybavovania petícií a 
sťažností  občanov za I. polrok 2012    
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Dôvodová správa 
 

 
 
 
V zmysle ustanovenia §18f ods. 1, písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov ako aj článku 10 
ods.2 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 113/2003 
o vykonávaní kontroly v samospráve mesta Prešov  predkladám na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za obdobie  
I. polroka 2012. 
 
Správa pozostáva z dvoch  častí: 
 
I. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK za I. polrok 2012 
II.       Správa o kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov na Mestskom  

úrade za I. polrok 2012 
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I. 
Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK za I. polrok 2012 

 
Kontrolná činnosť v I. polroku 2012 sa riadila plánom kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 
kontrolóra mesta na I. polrok 2012, ktorý bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Prešove č. 144/2011 zo dňa 14.12.2011. 
  
1. Správa o výsledkoch vykonaných kontrol 
 
Prehľad o vykonaných kontrolách v I. polroku 2012 sú uvedené v nasledujúcej tabuľke :  

          
Celkový počet vykonaných kontrol 11 

z toho 

kontroly na MsÚ 8 
kontroly mimo MsÚ 3 
počet kontrol ukončených správou 8 
počet kontrol ukončených záznamom 3 

 
Podrobné  výsledky z jednotlivých kontrol boli predložené v čiastkových správach na 
rokovaniach MsZ v  máji , júni a v septembri  2012. 
 
2. Plnenie ostatných úloh z plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra mesta 

za I. polrok 2012 
 
a) Vypracovať a predložiť do MsZ správu o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra 

za II. polrok 2011 
 
Správa o kontrolnej činnosti, ktorá obsahovala výsledky kontrolnej činnosti za II. polrok 
2011, výsledky kontroly vybavovania petícií, sťažností za II. polrok 2011 bola  predložená na 
rokovanie MsZ dňa 7.3.2012, kde bola prijatá  uznesením č. 175/2012 . 
 
b) V zmysle § 18 zákona o obecnom zriadení vypracovať odborné stanovisko k záverečnému 

účtu   mesta za rok 2011 
 
Hlavný kontrolór predložil svoje odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za  rok 2011 
na rokovanie MsZ dňa 25.4.2012. Stanovisko bolo predložené spolu so správou o záverečnom 
účte mesta Prešov za rok 2011, ktorá  bola na uvedenom zasadnutí MsZ schválená uznesením 
č. 191/2012. 
 
c)  Ostatné činnosti hlavného kontrolóra 
 
Na základe uznesení MsZ hlavný kontrolór mesta vypracoval pre MsZ dve odborné 
stanoviska : 
1. Stanovisko k finančnej zaťaženosti mesta 
2. Stanovisko k podpísaným úverovým zmluvám 
 



 
 
 

Mesto 
Prešov 

 
 

Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti a 
o kontrole vybavovania petícií a sťažností  občanov za 

 I. polrok 2012 

 
Strana 

 
5/12 

 
 

 

F – MsÚ PO – 08 

II. 
S p r á v a 

o kontrole vybavovania petícií a sťažností na Mestskom úrade v Prešove za II. polrok 
2012 

 
A. Petície  

 
Petícia č. 14/2011 – Petícia za zrušenie delimitácie mestského majetku z roku 2010 
realizovaného v Základnej umeleckej škole Októbrová 32, Prešov, pobočky ZUŠ 
Bernolákova 17 pod Základnú umeleckú školu J. Pöschla, Prostejovská 36 v Prešove, 
vrátane ďalších bodov v danej petícii  
 
Zostavovateľ petície:  občania SR v zastúpení Juraj Volčko, Námestie 1. mája č. 3, Prešov 
Petícia prijatá dňa: 22.11.2011 
Počet podpisov:  96 
 
Zostavovatelia petície žiadajú poslancov mesta o zrušenie delimitácie z roku 2010 v plnom 
znení a aby boli dorovnané všetky právne a finančné nároky delimitovaných žiakov 
a učiteľov. Požiadavku zdôvodňujú tvrdením, že predmetná delimitácia nemala finančnú ani 
vyváženú efektivitu, tak ako bolo deklarované a tiež došlo k porušeniu práv žiakov a učiteľov.  
 
Mesto v odpovedi na petíciu uvádza: predmetná delimitácia prebehla v súlade s platnou 
školskou legislatívou. Delimitácia uvedeného pracoviska bola vykonaná na základe 
vzájomnej dohody riaditeľov oboch prevádzajúcich právnych subjektov so súhlasom 
zriaďovateľa. Šetrením nebolo preukázané, že realizovanou delimitáciou boli porušené práva 
žiakov a učiteľov. Pracovno-právne vzťahy zamestnancov ZUŠ, Októbrová 32, Prešov, boli 
riešené v rámci platnej legislatívy a vykonanými dohodami o skončení pracovného pomeru 
dotknutých zamestnancov nedošlo k protiprávnemu úkonu. Petícia vyhodnotená ako  
neopodstatnená.  
  
Petícia č. 15/2011 – Petícia proti zmene zriaďovateľa a prenájmu hnuteľného 
a nehnuteľného majetku štátnej Základnej umeleckej školy sídliacej na ulici Októbrová 
32 v Prešove súkromnej osobe (nepodnikateľovi) Mgr. Ľubomírovi Gumanovi – 
terajšiemu riaditeľovi predmetnej školy alebo inej fyzickej či právnickej osobe, ktorá 
vznikne z predkladaných žiadostí adresovaných súčasnému zriaďovateľovi školy – 
mestu Prešov 
Zostavovateľ petície:  občania SR v zastúpení Juraj Volčko, Námestie 1. mája č. 3, Prešov 
Petícia prijatá dňa: 22.11.2011 
Počet podpisov:  521  
 
Občania prostredníctvom petície žiadajú „poslancov mesta Prešov a primátora mesta Prešov, 
vrátane príslušných mestských úradov v meste Prešov, aby sa zachovali zodpovedne a zrušili 
a nepodporovali proces zmeny zriaďovateľa a prenajatie mestského hnuteľného 
a nehnuteľného majetku štátnej Základnej umeleckej školy, Októbrová 32, Prešov pre 
súkromnú fyzickú či právnickú osobu“. Zostavovatelia odôvodňujú petíciu argumentom, že 
zmena zriaďovateľa, prevod a prenájom verejného majetku na fyzickú osobu (nepodnikateľa) 
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je „nielenže neštandardný,  diskriminačný a korupčný, ale vytvára nespravodlivé konkurenčné 
prostredie v rozvoji nášho mesta, čo vyvoláva netransparentný signál voči iným vznikajúcim 
súkromným školám, ktoré si majetok zakupujú sami za komerčné ceny“. Ďalej sa odvolávajú 
na znenie zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (školský zákon), ktorý pozná len pojem zriadenia, zlúčenia 
alebo zrušenia škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.  
Mestské zastupiteľstvo v Prešove na svojom XV. riadnom zasadnutí dňa 25.1.2012 prijalo 
uznesenie č. 151/2012 k vyššie uvedenej petícii, ktorým zobralo na vedomie predmetnú 
petíciu a konštatovalo, že táto petícia je neopodstatnená, čím sa predmetná petícia vybavila.  
 
Petícia č. 16/2011 – Petícia proti zrušeniu detského ihriska na ul. Štúrovej 
 
Zostavovateľ petície: obyvatelia ulice Štúrovej v zastúpení Svetlana Jesenská, Štúrova 15, 
Prešov 
Petícia prijatá dňa: 24.11.2012 
Počet podpisov: 101 
 
Zostavovatelia sa petíciou zasadzujú proti zrušeniu detského ihriska na Štúrovej ulici. Ide 
o pozemok, ktorý nie je vo vlastníctve mesta Prešov (pozemok v správe KR PZ v Prešove). 
Zároveň žiadajú vyriešiť problém parkovania pred obytnými domami.  
 
Predmetné detské ihrisko uvedenej petície, nachádzajúce sa na ploche zelene za bytovým 
domom na Štúrovej u1ici č. 9-17, bolo v rámci „Koncepcie rozvoja detských ihrísk v 
jednotlivých mestských častiach na roky 2008 -2010" ponechané bez úpravy. Riešenie 
obnovy ihriska, a zároveň aj riešenie rozšírenia komunikácie s vytvorením nových 
parkovacích miest je možné až po doriešení majetkovo - právnych vzťahov k pozemkom 
okolo bytového domu. 
Odde1enie mestského majetku MsÚ v Prešove toho času riešilo uvedené problémy 
v1astnickych vzťahov vzájomnou zámenou pozemkov medzi mestom Prešov a Krajským 
riaditeľstvom Policajného zboru v Prešove. Zámer zámeny pozemkov bo1 predložený na 17. 
riadne zasadnutie Komisie Mestského zastupiteľstva v Prešove pre disponovanie s majetkom 
mesta, ktorá zasada1a dňa 19.12.2011 a mal byť predložený na 2. Riadne rokovanie Mestskej 
rady dna 15.02.2012.  
Petícia bola vyhodnotená ako čiastočne opodstatnená. 
Zámer zámeny pozemkov bo1 predložený na XVI. riadne zasadnutie MsZ v Prešove dňa 
7.3.2012, kde však MsZ v Prešove zámer zámeny neschválilo. 
 
Petícia č. 17/2011 – Petícia proti nasťahovaniu mnohopočetnej rodiny K Starej tehelni 
10 do bytu č.33 
 
Zostavovateľ petície: obyvatelia mesta Prešov, neuvedená osoba na zastupovanie pre styk 
s orgánom verejnej správy  
Petícia prijatá dňa: 5.12.2011  
Počet podpisov: - 
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Vzhľadom na to, že petícia neobsahovala potrebné náležitosti petície a ani po výzve mestom 
neboli náležitosti v lehote doplnené, mesto túto petíciu odložilo v zmysle §5 ods.5 zákona č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.  
 
Petícia č. 18/2011 – Petícia za zvýšenie počtu tréningov pre hokejovú prípravku na tri 
hodiny týždenne 
 
Zostavovateľ petície: občania SR v zastúpení Radoslav Foltin, Komenského 6, PSČ 080 01 
Petícia prijatá dňa: 12.12.2011  
Počet podpisov: 48 
 
Zostavovatelia petície požadujú zvýšenie počtu tréningov pre Hokejovú prípravku na tri 
hodiny týždenne s dodržaním hygieny športu a v primeraných časoch a bez dodatočných 
bezdôvodných zmien v rozpisoch na internetových stránkach MSS. 
Mesto odporučilo zostavovateľom petície v tejto veci rokovať priamo s vedením PHK, n.o., 
nakoľko MSS Prešov, s.r.o. nemôže pri terajšom obsadení ľadovej plochy športovými klubmi 
požiadavke o navýšenie hodín pre PHK, n. o. - hokejovú prípravku v počte 3 hod. týždenne 
vyhovieť. Petícia neopodstatnená. 
 
Petícia č. 19/2011 – Petícia za pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 
Prešov na opravu chodníkov v areáli MŠ Mukačevská 27, Prešov 
Zostavovateľ petície: rodičia a priatelia MŠ Mukačevská v zastúpení Ing. Slávka Sedlaková, 
Mukačevská 16, Prešov  
Petícia prijatá dňa: 14.12.2011  
Počet podpisov: 155 
Zostavovatelia petície žiadajú mesto Prešov, zriaďovateľa MŠ Mukačevská, aby v rozpočte na 
rok 2012 vyčlenilo finančné prostriedky na opravu havarijného stavu chodníkov v areály 
materskej školy.  
Petícia bola po šetrení klasifikovaná ako opodstatnená s tým, že Sekcia strategického rozvoja 
Mestského úradu v Prešove, túto požiadavku zaradí do rozpočtu mesta Prešov na rok 2012 s 
výhľadom na roky 2013 a 2014, resp. tato požiadavka bude realizovaná z investičných 
prostriedkov Výboru v mestskej časti č. 1, ktoré sú Mestským zastupiteľstvom v Prešove 
schválené v rozpočte mesta Prešov na rok 2012 na Rezerve na VMČ 1-7. 
 
Petícia č. 20/2011 – Petícia proti situácii vo vnútrobloku ulice 
Zostavovateľ petície: vlastníci bytov na ulici Janouškova č. 2,4 a Levočská č. 16 v zastúpení 
Mgr. Helena Mihališinová, Janouškova č. 4 , Prešov  
Petícia prijatá dňa: 19.12.2011 
Počet podpisov: 13 
Vlastníci bytov na ul. Janouškovej a Levočskej petíciou žiadajú nápravu vo veciach, ktoré 
znepríjemňujú bývanie občanov v blízkosti obytných domov: zásobovanie v skorých ranných 
hodinách (narúšanie nočného kľudu), parkovanie áut priamo pod oknami obytného domu vo 
dvore, prechod aut cez vnútroblok, byty orientované do ulice ruší cestná svetelná signalizácia 
ozvučenými semaformi, nevyhovujúce rozmiestnenie kontajnerov, havarijný stav vchodovej 
brány do dvora a múrika, výtlky. 
Petícia bola vyhodnotená ako opodstatnená. Došlo k obmedzeniu času zásobovania od 6:00 
(upozornením vodičov zásobovacích vozidiel prevádzkovateľom predajne); parkovanie áut na 
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vnútroareálovej komunikácii vyznačí správca miestnych komunikácií na základe určenia 
dopravného značenia tak, aby vodorovné dopravné značenie bolo vyznačené minimálne 3,0 m 
od okien obytných miestností pri bytovom dome; spoločnosť Pharma plus s.r.o. na Levočskej 
ulici navrhla zmenu dopravnej situácie riešiť na vlastné náklady; Oddelenie 
verejnoprospešných činností MsÚ Prešov zvolá pracovné rokovanie so správcom cestnej 
svetelnej signalizácie a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska na prerokovanie zmeny 
času fungovania zvukového signálu na križovatke ulíc Levočská - Janouškova – 
Reimscheidská; Rozmiestnenie kontajnerov na separovaný zber a komunálny odpad bude 
riešiť oddelenie verejnoprospešných činností MsÚ v Prešove spolu s Technickými službami 
mesta Prešov a.s.; oprava spevnených plôch a výtlkov na vnútroareálovej komunikácii, 
múrika a brány pri vjazde z Janouškovej ulice – mesto pripustilo zaradenie tejto investičnej 
akcie do rozpočtu mesta, príp. navrhlo obyvateľom, aby požiadali o odkúpenie pozemkov vo 
vnútrobloku a zabezpečili opravu vo vlastnej réžii.  
 
Petícia č. 1/2012 – Petícia za zachovanie voľnej, nezastavanej plochy slúžiacej na 
športové a iné voľnočasové aktivity detí, mládeže a dospelých a proti plánovanému 
investičnému zámeru 
Zostavovateľ petície: vlastníci bytov na ulici Šrobárová č. 18 a 19 v Prešove a okolitých 
bytových domov v zastúpení Ing. Anna Stanková, Šrobárova č. 18, Prešov  
Petícia prijatá dňa: 23.1.2012 
Počet podpisov: 719 
Zostavovatelia petície žiadajú zachovanie nezastavanej plochy a zasadzujú sa proti 
plánovanému investičnému zámeru – stavbe pred vchodmi bytového domu na ulici 
Šrobárovej č. 18 a 19 v Prešove, na parcelách č.14385/3, 14385/2, 14385/13. V súčasnosti sú 
na predmetných pozemkoch umiestnené ihriska, ktoré sú využívané na športové a iné 
vol'nočasové aktivity.  
Firma Bogi games, s.r.o., v októbri 2011 podala na Mesto Prešov, vtedajší odbor správy 
mestského majetku, žiadosť' o zámenu pozemkov -svojho pozemku parc. č. 14559/2 k.u. 
Prešov na ul. L. Novomeského za časť' pozemku parc. c. 14385/13 k.ú. Prešov, ktorý je vo 
vlastníctve mesta, za účelom vytvorenia reštaurácie, pizzerie a cukrárne s oddychovým 
centrom pre matky s deťmi. 
Mesto Prešov, odbor hlavného architekta mesta vo svojom stanovisku z 28. 11. 2011 k 
žiadosti o zámenu pozemkov uviedol, že podľa v súčasnosti platného Územného planú mesta 
Prešov sú predmetne pozemky súčasťou plochy funkčne určenej pre bývanie v bytových 
domoch, na ktorých sú zariadenia občianskej vybavenosti prípustnou funkciou. Zároveň 
uviedol, že predložený nákres nie je dostatočným podkladom pre vyšpecifikovanie potrebnej 
plochy k uvedenému rozsahu zámeru zámeny pozemkov a je preto potrebne spracovať a 
predložiť štúdiu, ktorá okrem objemového riešenia objektu preukáže aj riešenie dopravného 
napojenia, zásobovania a potrebných parkovacích plôch v rámci podmienok daného územia a 
podmienok Záväznej časti Územného plánu mesta Prešov. 
V tomto štádiu, v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v.z.n.p., na základe vyššie 
uvedených skutočností, bola petícia klasifikovaná ako neopodstatnená.  
 
Petícia č. 2/2012 – Petícia proti obvineniu Mgr. Terézie Šebešovej  
Zostavovateľ petície: občania SR v zastúpení Monika Malcovská, ul. Švábska č. 57, Prešov 
Petícia prijatá dňa: 1.2.2012 
Počet podpisov: 90 
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Zostavovatelia petície vyjadrujú protest proti obvineniu Mgr. Terézie Šebešovej, ktorá bola 
obvinená z týrania dieťaťa v materskej škole v Prešove na ul. Važeckej.  
Z obsahu petície vyplynulo, že mesto Prešov nie je príslušné ju vybaviť, preto bola petícia 
v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v.z.n.p. postúpená na vybavenie 
MŠ Važeckej. Mesto Prešov o postúpení informovalo zostavovateľov petície. 
 
Petícia č. 3/2012 – Petícia proti prenájmu pozemkov v areály ZŠ Prostějovská 38 
v Prešove  
Zostavovateľ petície: občania SR v zastúpení Radoslav Kriška, predseda VV RZ pri ZŠ 
Prostějovská 38, Prešov  
Petícia prijatá dňa: 5.3.2012 
Počet podpisov: 1170 
Občania v petícii vyjadrili nesúhlasné stanovisko so zámerom vedenia mesta Prešov vo veci 
prenájmu pozemkov v areály ZŠ Prostejovská 38 v Prešove.  
Vzhľadom na to, že žiadateľ (Tenisová akadémia Prešov, Justičná 5) požadoval dlhodobý 
nájom mestských pozemkov na čo je potrebne schválenie mestským zastupiteľstvom, 
oddelenie mestského majetku MsÚ v Prešove túto žiadosť' spolu so stanoviskami príslušných 
organizačných útvarov MsÚ v Prešove predložilo na posúdenie a pre rokovanie Mestskému 
zastupiteľstvu v Prešove. 
Mestské zastupiteľstvo v Prešove na XVI. riadnom zasadnutí dňa 7.3.2012 uznesením č. 
171/2012 zámer dlhodobého najmú nehnuteľností -pozemkov v areáli Základnej školy 
Prostejovská ul. č. 38 v Prešove za účelom vybudovania športového tenisového areálu 
neschválilo, o čom bol žiadateľ' informovaný a žiadne ďalšie kroky zo strany mesta v tejto 
záležitosti realizované neboli. 
Petícia neopodstatnená. 
 
Petícia č. 4 – Petícia za dobudovanie chodníka pozdĺž Fintickej ulice v Prešove – Nižnej 
Šebastovej  
Zostavovateľ petície: obyvatelia mestskej časti Nižná Šebastová v zastúpení Roman Uličný 
Rybárska 25, Prešov 
Petícia prijatá dňa: 14.3.2012, 16.4.2012 doplnenie 
Počet podpisov: 57  
Zostavovatelia petíciou žiadajú dobudovanie chodníka pozdĺž Fintickej ulice od úseku Išľa 
pred železničným priecestím po zastávku MHD „Železničné priecestie“. Tento úsek je podľa 
nich nebezpečný, ohrozujúci životy občanov.  
Petícia opodstatnená. VMČ č. 3 zaradil dobudovanie chodníka na Fintickej ul. medzi 
prioritné investície (zápisnica zo zasadnutia poslancov VMČ č. 3 zo dňa 5.12.2011), SSR 
uvedenú požiadavku zapracovala do materiálu „Návrh plánu rekonštrukcií a výstavby 
miestnych komunikácii a križovatiek na území mesta Prešov v zmysle priateho PHSR", ktorý 
bol predložený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove dna 25.4.2012. Mestské 
zastupiteľstvo v Prešove uznesením č. 195/2012 uvedený materiál stiahlo a požiadalo o jeho 
prepracovanie a opätovné predloženie Mestskému zastupiteľstvu v Prešove. Za predpokladu, 
že Mestské zastupiteľstvo v Prešove schváli finančné prostriedky na dobudovanie chodníka 
na Fintickej ul., SSR pristúpi k projektovej príprave stavby a následne k jej realizácii.   
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Petícia č. 5/2012 – Petícia proti postupu mesta pri riešení sťažnosti podanej proti Mgr. 
Terézii Šebešovej a za mediálnu prezentáciu  výsledkov prešetrenia sťažnosti vo veci 
týrania dieťaťa 
Zostavovateľ  petície: občania SR v zastúpení Mgr. Jana Marcinová, Šoltésovej 2, Prešov 
Petícia prijatá dňa: 5.4.2012  
Počet podpisov: 1726 
Zostavovatelia žiadajú, aby bola široká verejnosť informovaná o výsledku šetrenia sťažnosti, 
ktorá bola mestu doručená 23.1.2012 vo veci týrania dieťaťa učiteľkou materskej školy.  
Ďalej žiadajú, aby mesto v budúcnosti postupovalo pri prešetrovaní sťažností v súlade 
s platnou legislatívou a v zmysle Smernice primátora mesta Prešov o riadení sťažností, petícií 
a podnetov fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Prešov.  
Mesto po preskúmaní obsahu petície zistilo, že petícia smeruje proti postupu prešetrovania 
sťažnosti, ktorá bola mestu Prešov doručená dňa 23.1.2012, pričom  následne bola listom zo 
dňa  24.1.2012 podľa § 9 zákona č. 9/2010  Z.z. o sťažnostiach postúpená vecne príslušnému 
orgánu verejnej správy – Materskej škole, Važecká 18, Prešov – mesto Prešov nie je vecne 
príslušným orgánom verejnej správy na vybavenie tejto petície. Z tohto dôvodu mesto petíciu 
postúpilo podľa § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v.z.n.p. Materskej škole, 
Vážecká 18, Prešov.  
 
Petícia č. 6/2012 – Petícia proti umiestneniu útulku pre opustených psov na ulici 
Košická, Prešov v priestoroch bývalého podniku ZASAP 
Zostavovateľ petície: občania mesta Prešov- mestskej časti Šváby v zastúpení JUDr. Vitalij 
Franko, Jirásková 64, Prešov  
Petícia prijatá dňa: 24.4.2012 
Počet podpisov: 115 
Občania mestskej časti Šváby bývajúci na uliciach Jirásková, Soľanková, Suchoňová 
a Chalúpková petíciou protestujú proti umiestneniu útulku pre opustených psov v priestoroch 
bývalého podniku ZASAP na ul. Košickej. Obávajú sa nadmerného hluku a zápachu, ktoré by 
útulok produkoval v blízkosti ich obytných domov.  
Predmetná budova sa nevyužíva ako útulok pre psov a mesto Prešov žiadnym rozhodnutím 
neumiestnilo v tejto budove spomínaný útulok  - na základe toho bola petícia vyhodnotená 
ako neopodstatnená. 
OZ Priatelia zvierat má však s mestom Prešov, správcom nebytových priestorov v zastúpení 
Prešov REAL, s.r.o. podpísanú Zmluvu o výpožičke 139,76 m2 nebytových priestorov na 1. 
NP v budove nachádzajúcej sa v areáli na ulici Košickej č. 18 v Prešove. Budova by mala 
slúžiť pre opustené zvieratá v meste Prešov, ktoré odchytí Mestská polícia v počte cca 20 – 25 
psov. Zástupkyňa OZ Priatelia zvierat Prešov bola upozornená na skutočnosť', že v zmysle 
ustanovení stavebného zákona je možné predmetné budovu užívať' po vykonaní stavebných 
prác na základe povolenia stavebného úradu v zmysle § 85 ods. 2 stavebného zákona a 
následné po ich ukončení len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Obyvatelia 
spomínaných ulíc boli v odpovedi na petíciu ubezpečení, že budú na všetky konania 
stavebného úradu prizvaní. 
 
Petícia č. 7/2012 – Petícia za okamžité zastavenie ťažby dreva v mestských lesoch 
v lokalite Za Kalváriou, Horárska a Terchovská 
Zostavovateľ  petície: obyvatelia mesta Prešov v zastúpení Monika Kuzmová, Za Kalváriou 
90, Prešov  
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Petícia prijatá dňa: 25.4.2012 
Počet podpisov: 175 
Zostavovatelia petíciou žiadajú zastavenie ťažby dreva v mestských lesoch v lokalite Za 
Kalváriou, Horárska a Terchovská. 
Petícia klasifikovaná ako neopodstatnená s odôvodnením, že ťažobná činnosť sa realizuje 
v súlade s objemovým a časovým plánom ťažby na rok 2012 aj v súlade s Plánom 
starostlivosti o lesy platným na roky 2004 - 2013. Úplné vylúčenie ťažobnej činnosti 
z hľadiska záväzných ukazovateľov Programu starostlivosti o lesy nie je možné.  
 
Petícia č. 8/2012 – Petícia za výbeh pre psov  v oblasti Ul. 17 novembra a Kalvárie a za 
útulok pre mačky 
Zostavovateľ  petície: majitelia psov na území mesta Prešov v zastúpení Helena Feledíková, 
Štúrova 17, Prešov 
Petícia prijatá dňa: 2.5.2012 
Počet podpisov: 554 
Majitelia psov na území mesta petíciou žiadajú vytvorenie výbehu pre psov. Ako dôvod 
uvádzajú nedostatok resp. absenciu takýchto priestranstiev na území mesta.  
Petícia bola vyhodnotená ako opodstatnená. Dňa 8.6.2012 sa na Mestskom úrade uskutočnilo 
pracovné stretnutie k riešeniu predmetnej sťažnosti, kde bol vyjadrený záujem mesta 
o zlepšenie podmienok pre majiteľov psov. Petícii bolo vyhovené vyjadrením, že po 
prerokovaní vo výboroch mestských častí a po vyhodnotení jednotlivých kladných stanovísk 
budú spracované podklady pre možnosť zaradenia výstavby výbehu pre psov do návrhu 
rozpočtu mesta a ich realizáciu v rámci investičnej výstavby v nasledujúcom období.  
Petícia bola vybavená po termíne. 
Záver:  
Kontrole podliehali petície, ktoré mali byť vybavené do termínu 30.6.2012. Z celkového 
počtu 15 bolo 7 petícií vyhodnotených ako neopodstatnených, 1 čiastočne opodstatnená a 4 
opodstatnené. V dvoch prípadoch z obsahu petície vyplynulo, že mesto nie je príslušné na ich 
vybavenie – petície boli do 10 pracovných dní postúpené príslušným orgánom. 1 petícia bola 
odložená v zmysle § 5 ods.5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. V jednom prípade bola 
petícia vybavená po uplynutí termínu požadovaného na jej vybavenie. Ostatné petície boli 
vybavené v termíne, v 4 prípadoch bola lehota na vybavenie predĺžená o 30 pracovných dní.  
 
B. Sťažnosti 
Celkový prehľad sťažností za I. polrok 2012 podľa obsahu a opodstatnenosti je uvedený 
v nasledujúcej tabuľke: 
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Oblasť sťažností Opodstatnené Neopodstatnené Spolu 
Spolunažívanie 0 1 1 
Činnosť MsÚ 0 3 3 
Činnosť MsP 0 4 4 
Infraštruktúra 1 3 4 
Proti vybaveniu sťažnosti 0 1 1 
Iné 0 2 2 
Anonymné 0 0 0 
Odložené - - 2 
Preklasifikované (nie sú 
sťažnosťami) - - 1 

Odstúpené (nepatrí mestu) - - 2 
Doposiaľ nevybavené - -  
Celkom 1 14 20 

 
Kontrole podliehali sťažnosti, ktoré mali byť vybavené do termínu 30.6.2012. 
Záver: 
Z celkového počtu 20 sťažností bola len 1 vyhodnotená ako opodstatnená. 14 sťažností bolo 
neopodstatnených. 1 sťažnosť bola preklasifikovaná na žiadosť, v dvoch prípadoch bola 
sťažnosť postúpená orgánom verejnej správy príslušným na ich vybavenie. 2 sťažnosti boli 
odložené – neobsahovali náležitosti podľa § 5 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, v jednom 
prípade totožnosť sťažovateľa bola uvedená s použitím nesprávnych osobných údajov inej 
osoby bez jej vedomia.  V jedno prípade sťažovateľ požiadal o utajenie totožnosti.  
Konštatujeme, že všetky sťažnosti boli vybavené v termíne, pri dvoch sťažnostiach bola 
predĺžená lehota na vybavenie o 30 pracovných dní.  
Vybavovanie sťažností a petícií sa riadi Smernicou primátora SP – 05 Riadenie sťažností, 
petícií a podnetov fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Prešov.  
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