MESTO TRSTENÁ
Mestský úrad
Hlavná kontrolórka
hlavny.kontrolor@trstena.sk, tel.: 043 / 5310 102, mobil: 0902 915 694

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY č.6/2018

Na základe plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2018 vykonala hlavná kontrolórka
kontrolu vybavovania petícií

Kontrolované obdobie: rok 2017
Termín vykonania kontroly: 25.4.2018 – 30.4.2018
Povinná osoba: Mestský úrad v Trstenej

Cieľ kontroly:
overiť dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 85/1990 o petičnom práve a zákona
č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. pri vybavovaní petícii
overiť dodržiavanie zákonného postupu pri vybavovaní petícií vrátane zabezpečenia,
resp. vyhotovenia predpísaných písomností
overiť dodržiavanie príslušnosti na vybavovanie sťažnosti z hľadiska osôb, ktoré petície
preverujú a vybavujú,
overiť dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie petícií.
Mesto Trstená nemalo v kontrolovanom období vnútorný predpis na vybavovanie petícií, preto
sa vybavovanie petícií malo riadiť podľa súčasnej právnej úpravy danej oblasti.
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Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky:

Kontrolné zistenie č. 1
Po posúdení obsahu podania č. 10861/17 a č. 7549/17 hlavná kontrolórka dospela k názoru, že
nejde o petíciu, ale o podnet/sťažnosť v zmysle čl. 5, ods. 1 zmlúv o nájme bytov, v ktorom sa
mesto ako prenajímateľ zaväzuje odovzdať nájomcovi byt v užívania schopnom stave a
zabezpečiť mu nerušený výkon práv spojených s jeho užívaním. Podanie podľa obsahovej
stránky nenapĺňa znaky petície, nakoľko nejde o podanie vo veci verejného alebo spoločného
záujmu, ale ide o porušenie individuálnych práv obyvateľov spôsobené nečinnosťou mesta.

Odporúčanie:
Odporúčam dôsledne prehodnotiť pri prijímaní podania či podanie spĺňa znaky petície
a či má teda v súlade so zákonom byť podanie vybavované ako petícia.
Zapracovanie vyjadrenia kontrolovaného subjektu
V súvislosti s vyššie uvedeným kontrolným zistením zastáva pracovník vybavujúci petície názor,
že v uvedených podaniach išlo podania spĺňajúce znaky petície, nakoľko podľa litery zákona v
ustanovení §1 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov sa
hovorí, že „každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo
iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia") na orgány
verejnej moci“, pričom má za to, že záujem skupiny obyvateľov je možné posúdiť ako spoločný
záujem.

Kontrolné zistenie č. 2
Podľa § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve v z.n.p. 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. Na web sídle mesta nie sú zverejnené výsledky vybavenia petície č. spisu
2048/2017/2 a č. spisu 1658/2017/2. Na elektronickej úradnej tabuli nie je zverejnený ani jeden
výsledok vybavenia petície, tak ako to ukladá zákon.
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Návrh na odstránenie nedostatkov:
Odporúčam výsledky vybavovania petícii zverejňovať v súlade so zákonom.

Zapracovanie vyjadrenia kontrolovaného subjektu
Petícia za zachovanie Detského dychového orchestra bola zasielaná na zverejnenie, ale ku
zverejneniu nedošlo. Do budúcna sa bude zverejňovanie vybavenia petícií dôslednejšie
prizerať, tak aby nedochádzalo k porušovaniu zákona.

V zmysle § 21 ods. 1 písm. b) zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite mal primátor
oprávnenie podať hlavnej kontrolórke v lehote do: 18.5.2018 písomné námietky k :
-

zisteným nedostatkom,

-

navrhnutým odporúčaniam a

-

k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.
K zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného
zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku námietky uplatnené neboli. Zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania a lehota na
predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin sa považujú za akceptované.

Hlavnej kontrolórke bolo dňa 25.5.2018 doručené Vyjadrenie k návrhu správy o výsledku
kontroly č. 6/2018, ktoré obsahovalo aj zoznam prijatých opatrení na nápravu a odstránenie
nedostatkov uvedených v Návrhu správy č.6/2018. Boli tak splnené ustanovenia § 21ods.3
písm. d) a písmeno e) zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.
Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 28.5.2018.

Ing. Anna Kuráňová, MSc.
hlavná kontrolórka
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