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Návrh na 

 
 

U Z N E S E N I E 
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dňa: 27.04.2015                 číslo:  .../2015 

 
k správe o  kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2014 

___________________________________________________________________________ 
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správu o kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2014 
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Dôvodová správa 

 
V zmysle ustanovenia § 18d ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladám na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva správu o kontrole vybavovania petícií a sťažností občanov na Mestskom  úrade 

za 1. polrok  2014 v zmysle plánu kontrol ÚHK na obdobie apríl – jún 2015. 
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S p r á v a 

o kontrole vybavovania petícií a sťažností na Mestskom úrade v Prešove  

za 1. polrok 2014 

 

A. Petície  
 

Petícia č. 18/2013 za vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ulice a do jedného roka 

pokrytie ulíc Terchovská, Súľovská, Malkovská, Ku kyslej vode a ďalších ulíc v tejto lokalite 

dostupnou linkou MHD  

Zostavovateľ petície: obyvatelia ulice Terchovskej a okolitých ulíc v zastúpení Ing. Richard 

Drutarovský, Pod Kalváriou 44, Prešov 

Petícia prijatá dňa: 28.10.2013 

Počet podpisov: 531 

Petícia z predchádzajúcej kontroly – termín jej vybavenia po predĺžení prešiel do 1. polroka 2014. 

Obyvatelia petíciou žiadajú vybudovanie obratiska MHD v lokalite Terchovskej ulice a pokrytie ulíc 

Terchovská, Súľovská, Malkovská, Ku kyslej vode a ďalších ulíc v tejto lokalite dostupnou linkou 

MHD do jedného roka. 

Petícia bola predložená na rokovanie MsZ 05.03.2014. Uznesením č. 507/2014 MsZ  skonštatovalo, že 

petícia je opodstatnená a požiadalo primátora mesta zaradiť do návrhu rozpočtových opatrení mesta 

Prešov finančné prostriedky na vybudovanie obratiska MHD na  

Terchovskej ul. Na vybudovanie obratiska MHD na Terchovskej ul. boli v rozpočte mesta Prešov na 

rok 2014 v Programe č. 9 - Strategický rozvoj schválené (rozpočtovým opatrením č. 2 z 20.02.2014)  

finančné prostriedky vo výške 50 000 €. Obratisko aj zastávka MHD boli zrealizované a od 

10.11.2014 do uvedenej časti premáva pravidelná linka MHD č. 22. 

 

Petícia č. 20/2013 za vybudovanie splaškovej kanalizácie na ulici Pod Wilec hôrkou v Prešove  

Zostavovateľ petície:  obyvatelia okolia ulice Pod Wilec hôrkou v zastúpení Ing. Jaromír Valo, Pod 

Wilec Hôrkou 47, Prešov  

Petícia prijatá dňa: 12.11.2013 

Počet podpisov:  70 

Obyvatelia petíciou žiadajú vybudovanie splaškovej kanalizácie na ulici Pod Wilec hôrkou. 

Mesto v tejto veci požiadalo o stanovisko Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., (ďalej 

VVS, a.s.), Košice. Ako sa uvádza v zápisnici o prešetrení petície, spoločnosť VVS, a.s., Košice sa 

k možnosti výstavby kanalizácie nevyjadrila. Petícia bola zároveň predložená na rokovanie Mestského 

zastupiteľstva v Prešove (ďalej MsZ) dňa 05.03.2014, kde MsZ skonštatovalo opodstatnenosť petície 

a požiadalo primátora mesta naďalej komunikovať s VVS, a.s., Košice – uznesenie č. 507/2014. 

Rozhodnutie o vybudovaní kanalizácie je v kompetencii VVS, a.s.  

Petícia č. 21/2013 za opravu chodníka na ulici Švábskej 

Zostavovateľ petície: obyvatelia ul. Švábskej v Prešove v zastúpení Dezider Saxa, Švábska 59, 

Prešov 

Petícia prijatá dňa: 21.11.2013 

Počet podpisov:  18 
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Obyvatelia v petícii žiadajú primátora mesta „... aby využil všetky možnosti vyplývajúce z jeho 

funkcie a zabezpečil opravu chodníka pozdĺž obytného domu na ulici Švábska 6765, vchody č. 57 

a 59, najmä však na juhovýchodnej strane obytného domu.“ 

Petícia bola zo strany mesta vyhodnotená ako opodstatnená, s tým, že opravu chodníkov zabezpečí 

oddelenie verejnoprospešných činností SVSaVČ v 2. polroku 2014 na základe prijatého rozpočtu 

mesta na rok 2014 po schválení predmetnej opravy MsZ. Oprava predmetného chodníka nebola 

zaradená do priorít VMČ č.5 a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebola odsúhlasená v 

MsZ na realizáciu. 

 

Petícia č. 22/2013 za zachovanie urbanistickej zelene na parcelách susediacich  s Kolmanovou 

záhradou  

Zostavovateľ petície: obyvatelia okolia Kolmanovej záhrady v Prešove zastúpení Ing. Ivanom 

Bošelom, PhD., Októbrová 35, Prešov  

Petícia prijatá dňa: 25.11.2013 

Počet podpisov: 265 

Obyvatelia petíciou žiadajú zachovanie pôvodnej funkcie verejnej a urbanistickej zelene na parcelách 

susediacich s Kolmanovou záhradou pri schvaľovaní Návrhu zmien a doplnkov 2013 ÚPN mesta 

Prešov. 

Petíciu považujeme za opodstatnenú, keďže jej bolo vyhovené  na zasadnutí MsZ – prijaté uznesenie 

č. 468/2013. 

Petícia č. 23/2013 za zachovanie urbanistickej zelene v Kolmanovej záhrade 

Zostavovateľ petície: Michal Solivarský, Októbrová 28, Prešov 

Petícia prijatá dňa: 25.11.2013 

Počet podpisov: 0 

V texte petície autor vyjadruje záujem na zachovaní urbanistickej zelene v Kolmanovej záhrade 

v Prešove. 

Petícia bola v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve  v z.n.p. odložená – 

neobsahovala zákonom požadované náležitosti a ani po ich vyžiadaní zo strany zostavovateľov 

doložené neboli.  

 

Petícia č. 24/2013 za zaradenie MŠ Hviezdoslavova 10 v Prešove do Plánu investičnej výstavby 

mesta Prešov na rok 2014 

Zostavovateľ petície: zástupcovia rodičov detí navštevujúcich MŠ Hviezdoslavova v Prešove 

Petícia prijatá dňa: 25.11.2013 

Počet podpisov: 35 

Zostavovatelia petície žiadajú o zaradenie MŠ do Plánu investičnej výstavby mesta Prešov na rok 

2014. Poukazujú na havarijný stav strechy objektu a zlý technický stav okien a tiež na skutočnosť, že 

obdobnú požiadavku adresovali na mesto už v minulých rokoch.  

V odpovedi zo strany mesta sa uvádza, že riešením rekonštrukcie MŠ Hviezdoslavova sa príslušný 

organizačný útvar zaoberal už v minulom období, keď zaradil na kapitolu strategického rozvoja 

položku „Rekonštrukcia ZŠ a MŠ“, kde bola zahrnutá aj MŠ Hviezdoslavova – táto položka však 

nebola na zasadnutí MsZ schválená.  
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05.03.2014 bola petícia predložená na rokovanie MsZ, kde uznesením č. 507/2014 MsZ skonštatovalo, 

že petícia je opodstatnená a požiadalo primátora mesta zaradiť do návrhu rozpočtových opatrení 

mesta finančné prostriedky na rekonštrukciu MŠ Hviezdoslavova.  

Uznesením č. 496/2014 zo dňa 20.02.2014 bolo schválené rozpočtové opatrenie č. 2, v ktorom bolo na 

rekonštrukciu MŠ chválená čiastka 80 000. Uznesením č. 569/2014 zo dňa 19.09.2014  bolo schválené 

rozpočtové opatrenie č. 9, v ktorom došlo k poníženiu tejto položky o 18 000 €.  

Dňa 31.07. 2014 bola zverejnené VO na obnovu predmetnej MŠ. V októbri 2014 bol oslovený víťazný 

záujemca, ktorý však nereagoval na požiadavku predloženia rozpočtu a nedostavil sa k podpísaniu 

zmluvy. Z časového hľadiska už nebolo možné podpísať zmluvu s inou firmou a  stavbu realizovať 

v príslušnom roku.  Zo strany OSR - oddelenia riadenia projektov bola podaná žiadosť na získanie 

externých finančných zdrojov na rozšírenie kapacity MŠ Hviezdoslavova. V prípade získania týchto 

zdrojov dôjde k zvýšeniu kapacity MŠ a zároveň k rekonštrukcii budovy. 

 

Petícia č. 25/2013 za riešenie dopravnej situácie na Stavbárskej ulici v Prešove 

Zostavovateľ petície: Mgr. Ľ. Dimitrová, Stavbárska 4, Prešov 

Petícia prijatá dňa: 28.11.2013 

Počet podpisov:  0 

Zostavovateľ petíciou vyjadruje nespokojnosť s dopravnou situáciou na Stavbárskej ulici – časť 

Šidlovec a navrhuje dostavbu ulice. 

Petícia bola v zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve  v z.n.p. odložená – 

neobsahovala zákonom požadované náležitosti a ani po ich vyžiadaní zo strany zostavovateľov 

doložené neboli.  

 

Petícia č. 26/2013 proti líniovej stavbe „l/18 Prešov, Levočská – Obrancov mieru, križovatka, 

most“ 

Zostavovatelia petície: obyvatelia mesta Prešov v zastúpení Mgr. Jaroslava Kutajová, Nábrežná 4, 

Prešov 

Petícia prijatá dňa: 12.12.2013 

Počet podpisov: 1 163 

Obyvatelia mesta Prešov petíciou vyjadrujú nesúhlas s plánovanou rekonštrukciou križovatky 

Levočská – Obrancov mieru a s presunom tranzitnej dopravy do tejto časti mesta. 

Mesto predmetnú petíciu postúpilo na priame vybavenie Slovenskej správe ciest (SSC) ako 

investorovi stavby, s tým, že mesto nie je vecne príslušné na jej vybavenie.  

SSC v odpovedi konštatuje neopodstatnenosť petície s odôvodnením, že rekonštrukcia predmetnej 

križovatky súčasnú dopravnú situáciu a bezpečnosť cestnej premávky ako aj priechodnosť a plynulosť 

dopravy v danom priestore len zlepší. 

 

Petícia č. 1/2014 za odstránenie telekomunikačnej stavby na ul. Obrancov mieru 

Zostavovateľ petície: obyvatelia ulíc Gorkého, Fučíková, Kollárova, Pod Kalváriou, M. 

Trenčianského a okolitých ulíc v Prešove, v zastúpení PhDr. Judita Čechová, 

Gorkého 3, Prešov   

Petícia prijatá dňa: 20.01.2014 

Počet podpisov: 269 

Obyvatelia petíciou vyjadrujú protest a zároveň záujem v týchto bodoch: 
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1) Podporujú návrh na obnovu povoľovacieho konania stavebného úradu č. B/2013/12816 

(telekomunikačná stavba mobilného operátora v obytnej časti na ulici Obrancov mieru) 

2) Žiadajú aby mesto v obnovenom konaní hájilo záujmy obyvateľov mesta a ochranu životného 

prostredia pri inštalovaní takýchto stavieb  

3) Žiadajú, aby sa problematika umiestňovania takýchto zariadení riešila pri najbližšej zmene 

územného plánu a zadefinovali sa regulatívy a zásady ich umiestňovania na území mesta 

4) Žiadajú odstránenie telekomunikačnej stavby na ul. Obrancov mieru 

Podanie odôvodňujú negatívnym vplyvom zariadenia na zdravie občanov . 

Zo strany mesta v zmysle smernice primátora mesta Prešov SP-05 Čl. 34 a ustanovení zákona č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku nebolo možné vybaviť' petíciu podľa Čl. 

34 bod 1 smernice, nakoľko predmetom a podstatou petície je odstránenie telekomunikačnej stavby 

antény mobilného operátora z obytnej zóny. 

Mestu Prešov bolo koncom roka 2013 doručených viacero podaní na obnovu konania vedeného 

mestom pod č. B/2013/12816, to bolo stavebným úradom zastavené, na čo sa podávajúci odvolali.  

V odpovedi na petíciu mesto uvádza, že o týchto odvolaniach v súčasnosti rozhoduje v druhom stupni 

Okresný úrad Prešov. Stavebný úrad ďalej v tejto veci bude konať podľa rozhodnutia 

druhostupňového orgánu. 

Dňa 16.04.2015 Krajský súd v Prešove svojím rozhodnutím zrušil rozhodnutie Okresného úradu 

Prešov aj rozhodnutie prvostupňového orgánu, t.j. Stavebného úradu Prešov. Toto rozhodnutie zatiaľ 

nenadobudlo účinnosť.  

Dňa 06.05.2014 požiadavku č. 3 stavebný úrad postúpil oddeleniu hlavného architekta MsÚ za účelom 

jej prerokovania pri najbližších zmenách a doplnkoch Územného plánu mesta Rešov.  

 

Petícia č. 2/2014 proti reštaurácii a vývarovni na ul. Záhradná č. 42 v Prešove 

Zostavovateľ petície: vlastníci bytov na ul. Urbánková, Levočská a Záhradná v zastúpení Ing. 

Andrej Petruš, Záhradná 44, Prešov 

Petícia prijatá dňa: 06.02.2014 

Počet podpisov: 67 

Obyvatelia Záhradnej ulice petíciou vyslovujú nesúhlas so zriadením prevádzky reštaurácie na 

Záhradnej 42, Prešov a príslušným povolením vjazdu zásobovacích vozidiel do vnútorného dvora, za 

účelom zachovania zdravého životného prostredia, proti hluku a znečisteniu.  

 

Na základe prešetrenia petície bolo zistené, že petíciu nie je možné vybaviť v zmysle čl. 27 bod 8  SP 

05, keďže nesúhlas so zriadením prevádzky reštaurácie, ktorý je predmetom petície, už bol 

zohľadnený v konaní o zmene v užívaní stavby. Stavebný úrad toto konanie zastavil právoplatným 

rozhodnutím.  

 

Petícia č. 3/2014 proti dlhodobému prenájmu časti pozemku parc. č. KN-C 9310/297 k.ú. Prešov 

Zostavovateľ petície: obyvatelia Bajkalskej ulice v Prešove v zastúpení MUDr. Vasiľ Janko, 

poslanec MsZ, Bajkalská 6, Prešov 

Petícia prijatá dňa: 20.02.2014 

Počet podpisov: 229 

Petícia je zameraná proti dlhodobému prenájmu časti pozemku parc. č. KN-C 9310/297 k.ú. Prešov – 

lokalita Sídlisko III./B za lanovým centrom o výmere 17 130  m
2
 občianskemu združeniu deťom 

Prešova pre radosť na 20 rokov za 1 euro ročne. 

Petícia vyhodnotená ako opodstatnená. MsZ v Prešove na svojom XLIX. riadnom zasadnutí dňa 

28.04.2014 vyhovelo petícii – uznesením č. 528/2014 zrušilo uznesenie č. 501/2014 zo dňa 
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20.02.2014 k návrhu na schválenie majetkových prevodov v časti schvaľuje pod poradovým číslom 30 

(dlhodobí prenájom predmetnej nehnuteľnosti).  

 

Petícia č. 4/2014 o bezodkladné umožnenie občanom mesta Prešov vyžadované a zákonom č. 

369/1190 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. ukladané vykonávanie kontrolných činností 

hlavnému kontrolórovi mesta  

Zostavovateľ petície: obyvatelia mesta Prešov v zastúpení Dušan Dajča, Sládkovičova 10, Prešov 

Petícia prijatá dňa:  23.04.2014 

Počet podpisov: 1 069 

Občania petíciou vyzývajú primátora mesta, aby „bezodkladne umožnil občanmi mesta Prešov 

vyžadované a zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ukladané 

vykonávanie kontrolných činností hlavnému kontrolórovi mesta a zabezpečil tak výkon  uznesenia 

MsZ o voľbe hlavného kontrolóra č. 408/2013 zo dňa 24.06.2013“. 

V odpovedi na petíciu bývalý primátor mesta JUDr. P. Hagyari osobe určenej na zastupovanie pre styk 

s orgánom verejnej správy uvádza, že petíciu nemožno vybaviť, nakoľko príslušným orgánom na 

rozhodnutie vo veci je súd.  

Dňa 29.01.2015 Krajský súd v Prešove vo veci odvolania Ing. Alexandra Ernsta rozhodol v prospech 

hlavného kontrolóra mesta, ktorý začal  s výkonom svojej funkcie dňa 16.02.2015. 

 

Petícia č. 5/2014 za podporu žiadosti o prenájom telocvične pre potreby školy 

Zostavovateľ petície:  Cirkevná základná škola s materskou školou bl. P. P. Gojdiča, Gymnázium 

bl. P. P. Gojdiča, Bernoláková 21, Prešov. 

Petícia prijatá dňa:  31.03.2014 

Počet podpisov: 498 

Zostavovatelia petície žiadajú mesto o prenájom telocvične, ktorá je súčasťou areálu školy – žiadosť 

odôvodňujú potrebou využívania telocvične vo väčšom rozsahu ako doteraz.  

Petícia neobsahovala zákonom požadované náležitosti, preto mesto zostavovateľa petície vyzvalo 

v zmysle § 5 ods. 5 zákona 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení na ich doplnenie. Dňa 

19.05.2014, teda v zákonnej lehote, bolo mestu doručené doplnenie – počet podpisov 57 – mestom 

označené ako petícia č. 8/2014 (pozri nižšie). 

 

Petícia č. 6/2014 proti umiestneniu plánovanej výstavby parkovacích plôch pri bytových domoch 

na Ul. 17 novembra č. 158/160, 162/164, 166/168 v Prešove 

Zostavovateľ petície: obyvatelia ul. 17. novembra v zastúpení Ing. Stanislav Hvišč, 17. novembra 

164, Prešov 

Petícia prijatá dňa: 25.04.2014 

Počet podpisov: 32 

Vyššie uvedená petícia nespĺňala náležitosti podľa zákona 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, 

hlavne určenie osoby na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy, uvedenie jej mena a adresy 

trvalého pobytu na každom petičnom hárku a očíslovanie jednotlivých petičných hárkov, preto Mesto 

Prešov vyzvalo uvedenú školu ako zostavovateľa petície o odstránenie nedostatkov dňa 10.04.2014. 

Keďže v zákonnej lehote neboli tieto nedostatky odstránené, Mesto Prešov túto petíciu odložilo 

v zmysle par. 5 ods. 5 cit. zákona. 
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Petícia č. 7/2014 proti investičnému zámeru „SKC Projekt Slovakia - nová zlievareň, Záborské“, 

navrhovateľa SKC foundry s. r. o., Soľnobanská 7, Prešov 

Zostavovateľ petície: obyvatelia mesta Prešov a časti Tichá Dolina zastúpení petičným výborom  na 

čele s Ing. Cyrilom Klobušovský, Smrekova 9, 080 01  Prešov 

Petícia prijatá dňa: 14.05.2014 

Počet podpisov: 2 304 

Petícia bola v čase jej vybavovania vyhodnotená ako neopodstatnená, keďže spoločnosť Funderia 

Condals oznámila primátorovi mesta Prešov odstúpenie od tohto investičného zámeru.   

 

Petícia č. 8/2014 – za podporu žiadosti o prenájom telocvične pre potreby školy (Obsah petície 

totožný s petíciou č. 5/2014 – doplnenie) 

Petícia prijatá dňa: 19.05.2014 

Počet podpisov:  57 

Petícia bola mestom zaevidovaná ako nové podanie petície – doplnenie k petícii č. 5/2014. Mestské 

zastupiteľstvo petícii vyhovelo uznesením č. 542/2014 zo dňa 26.05.2014.  

Priestor telocvične bol odovzdaný Gréckokatolíckemu arcibiskupstvu Prešov na základe Zmluvy 

o výpožičke uzatvorenej dňa 16.03.2015 do doby prijatia uznesenia MsZ mesta Prešov, ktorým 

rozhodne o prenechaní predmetu výpožičky do nájmu, najdlhšie však do 16.03.2016. Zároveň touto 

zmluvou bol vypožičiavateľ zaviazaný umožniť užívanie nebytových priestorov Slovenskému zväzu 

bedmintonu (SZB) na základe uzatvorenej Zmluvy o užívaní priestorov telocvične medzi 

Gréckokatolíckym arcibiskupstvom Prešov a SZB zo dňa 11.03.2015.  

 

Záver: 

Kontrole podliehalo celkom 16 petícií doručených mestu, ktoré mali byť vybavené do termínu 

30.06.2014. 

7 petícií bolo vyhodnotených ako opodstatnené, z ktorých 3 petície sú po uplynutí lehoty doposiaľ 

nevybavené, 2 petície boli vybavené v termíne a 2 petície vybavené po termíne. 

1 petícia bola vyhodnotená ako neopodstatnená a 3 petície boli odložené v zmysle § 5 ods. 5 zákona 

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Na vybavenie 1 petície nebolo mesto príslušné – 

postúpená Slovenskej správe ciest v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 

v platnom znení. V 3 prípadoch nebolo možné petíciu vybaviť, o čom boli zostavovatelia  písomne 

oboznámení, ako to ustanovuje § 5 ods. 8 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení.  

1 petícia bola zaevidovaná ako nové podanie, pričom išlo o doplnenie už evidovanej petície.  
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B. Sťažnosti 

Celkový prehľad sťažností za 1. polrok 2014 podľa obsahu a opodstatnenosti je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke: 

 

Oblasť sťažnosti Opodstatnené 
Čiastočne 

opodstatnené 
Neopodstatnené Spolu 

Spolunažívanie 0 0 2 2 

Činnosť MsÚ 2 1 12 15 

Činnosť MsP 0 0 3 3 

Infraštruktúra, údržba zelene 1 2 0 3 

Iné 2 1 1 4 

Odložené 1 

Doposiaľ nevybavené 2 

Celkom 30 

 

Záver: 

Kontrole podliehali sťažnosti, ktoré mali byť vybavené do termínu 30.06.2014. 

Z celkového počtu 30 sťažností bolo 18 vyhodnotených ako neopodstatnených, týkali sa najmä 

námietok proti činnosti MsÚ. Z nich 2 sťažnosti smerovali proti postupu vybavenia predchádzajúcich 

sťažností, tie boli opätovne vyhodnotené ako neopodstatnené.  

  

9 sťažnosti bolo vyhodnotených ako opodstatnené alebo  čiastočne opodstatnené. Tieto sa týkali: 

 nekvalitne vykonaných prác na uliciach Janošíková a Šidlovská (cestná komunikácia), 

 technických nedostatkov v mestskom nájomnom byte, 

 nezaradenia majetku do dlhodobého (investičného) majetku mesta, 

 úpravy dopravného značenia na križovatke ulíc Sekčovská – Federátov, 

 výkonu dohľadu nad deťmi a postupu poverenej riaditeľky MŠ Mukačevská, 

 vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, 

 porušenia zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon v z.n.p. a zákona č. 365/2004 Z. z. 

antidiskriminačný zákon v z.n.p. – odmietnutie poskytnutia informácií rodičovi žiaka zo 

strany riaditeľky MŠ Mirka Nešpora  

 pracovného postupu pri vybavovaní žiadosti podanej na SSÚaU (Stavebný úrad) 

 ohrozovanie majetku cirkvi. 

2 sťažnosti boli uvedené ako opakovaná sťažnosť. V zmysle Čl. 19 ods. 2 smernice  SP - 05 mesto 

prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam 

o prekontrolovaní sťažnosti. Odpoveď na opakovanú sťažnosť podľa tejto smernice schvaľuje svojim 

podpisom  primátor mesta, obe odpovede boli podpísané riaditeľom majetkovej a ekonomickej sekcie  

-  konštatujeme nedodržanie týchto ustanovení smernice.  

1 sťažnosť bola v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. odložená 

– neobsahovala náležitosti podľa § 5 ods. 2 tohto zákona - týkala sa údajného porušenia zákona 

o ochrane osobných údajov na MŠ Jurkovičova. 

2 sťažnosti boli v čase vyhotovovania tejto správy, t.j. 17.04.2015, po uplynutí lehoty nevybavené. 

Týkali sa: 

- neefektívneho využitia finančných prostriedkov z rezervy VMČ. 4 - lehota uplynula 

17.04.2014 

- vybavenia predchádzajúcej sťažnosti (postup príslušníkov Mestskej polície) - lehota na 

vybavenie uplynula 04.06.2014 
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Lehoty na vybavenie sťažností boli v ostatných prípadoch dodržané, v 3 prípadoch bola lehota na 

vybavenie predĺžená.  

Z celkového počtu sťažností bolo 6 vybavených po termíne. V 5 prípadoch sa v odpovedi na 

sťažnosť uvádza informácia o ústnom súhlase sťažovateľa s predĺžením lehoty na vybavenie sťažnosti. 

V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p, orgán verejnej správy oznámi 

predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu. Konštatujeme 

nedodržanie spomínaného ustanovenia zákona. 

 

Pri kontrole náležitostí zápisnice, ktorú vyhotovuje organizačný útvar príslušný na vybavenie 

sťažnosti, bolo zistené: vo viacerých prípadoch neboli uvedené mená a podpisy dotknutých osôb, 

ktoré takto mali byť oboznámené s obsahom sťažnosti a zápisnice. V dvoch prípadoch chýbal podpis 

príslušného splnomocneného zástupcu, ktorým je prednostka MsÚ. Náležitosti zápisnice o prešetrení 

sťažnosti uvádza § 19 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. V 6 prípadoch zápisnica 

vyhotovená nebola. 

Ak sa zistili nedostatky pri prešetrovaní sťažnosti a sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstatnená, 

vedúci príslušného organizačného útvaru MsÚ v lehote určenej príslušným splnomocneným 

zástupcom v zápisnici o prešetrení sťažnosti, predloží správu o riešení sťažnosti v zmysle Čl. 17 

smernice SP-05. V prípade 1 opodstatnenej a 3 čiastočne opodstatnených sťažností táto povinnosť 

nebola splnená zo strany riaditeľa majetkovej a ekonomickej sekcie, vedúceho oddelenia dopravy, 

energeticky a ŽP a vedúceho oddelenia školstva.   

V závere tejto správy považujeme za vhodné uviesť, že s cieľom odstránenia nedostatkov pri 

vybavovaní petícií, sťažností a podnetov doručených mestu, sa v rámci MsÚ konalo dňa 27.06.2014 

školenie zamestnancov zamerané na dodržiavanie ustanovení smernice primátora mesta SP-05 

Riadenie sťažností, petícií a podnetov v podmienkach mesta Prešov.  

 


