Miestny €rad mestskej časti Bratislava-Petržalka
€tvar miestneho kontrol•ra
Sprƒva
z kontroly vybavovania sťažnost… a pet…ci…
za obdobie od 1. j€la 2009 do 31. decembra 2009
pr…slušn‡mi oddeleniami Miestneho €radu mestskej časti Bratislava-Petržalka
V s€lade s ustanoven‚m ƒ 18d ods. 2, p‚smeno a), z„kona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriaden‚ v znen‚ neskorš‚ch zmien a doplnkov, s „Pl•nom kontrolnej činnosti
miestneho kontrolƒra na obdobie od 1. janu•ra 2010 do 30. j„na 2010“ schv„len‡m
uznesen‚m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 489 dňa 15.
decembra 2009 a na z„klade pr‚kazu miestneho kontrol•ra č‚slo 2/2010 zo dňa 8. janu„ra
2010 vykonali kontrol•ri €tvaru miestneho kontrol•ra kontrolu vybavovania sťažnost‚
a pet‚ci‚ za obdobie od 1. j€la 2009 do 31. decembra 2009, pr‚slušn‡mi oddeleniami
Miestneho €radu mestskej časti Bratislava-Petržalka v čase od 18. janu„ra 2010 do
10. febru„ra 2010.
Cieľom kontroly bolo zistiť, či jednotliv‚ zodpovedn‚ zamestnanci Miestneho €radu
mestskej časti Bratislava-Petržalka postupovali pri vybavovan‚ sťažnost‚ a pet‚ci‚ v s€lade
s pr‚slušn‡mi ustanoveniami z„kona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a z„kona č. 85/1990 Z.z.
o petičnom pr„ve, v znen‚ z„kona č. 242/1998 Z.z. a „Z„sadami konania o sťažnostiach
a pet‚ci„ch“ schv„len‡mi uznesen‚m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka č. 17 dňa 23. marca 1999.
Vykonanou kontrolou vybavovania sťažnost‚ a pet‚ci‚ za obdobie od 1. j€na 2009 do
31. decembra 2009 pr‚slušn‡mi oddeleniami Miestneho €radu mestskej časti BratislavaPetržalka bolo zistenŽ, že postup pri pod„van‚, prij‚man‚, evidovan‚, prešetrovan‚, vybavovan‚
a kontrole vybavovania sťažnost‚ a pet‚ci‚ prijat‡ch Miestnym €radom mestskej časti
Bratislava-Petržalka upravuj€ „Z•sady konania o sťažnostiach a petˆci•ch,“ ktorŽ boli
schv„lenŽ uznesen‚m Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 17 dňa
23. marca 1999 a boli spracovanŽ na vykonanie z„kona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a
z„kona č. 85/1990 Zb. o petičnom pr„ve v znen‚ z„kona č. 242/1998 Z.z., v podmienkach
samospr„vy Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
V zmysle prijat‡ch „Z„sad konania o sťažnostiach a pet‚ci„ch“ v Miestnom €rade
mestskej časti Bratislava-Petržalka vedie centr„lnu evidenciu sťažnost‚ a pet‚ci‚ poveren„
referentka sekretari„tu prednostu miestneho €radu, ktor„ odstupuje prijatŽ sťažnosti a pet‚cie
podľa vecnej pr‚slušnosti na vybavenie jednotliv‡m oddeleniam a organizačn‡m €tvarom
miestneho €radu na prešetrenie.
Sťažnosti :
Za II. polrok 2009 bolo v centr„lnej evidencii miestneho €radu podľa ƒ 10, z„kona o
sťažnostiach zaevidovan‡ch celkom 73 podan‚, z ktor‡ch ako sťažnosť spĺňalo podmienky
z„kona všetk‡ch 73 podan‚.
Z celkovŽho počtu zaevidovan‡ch sťažnost‚ boli 2 sťažnosti post€penŽ na priame vybavenie
in‡m vecne pr‚slušn‡m org„nom v s€lade s ustanoven‚m ƒ 9 z„kona č. 152/1998 Z.z.
o sťažnostiach (Tabuľka č. 1).
12 sťažnost‚ bolo zodpovedn‡mi zamestnancami miestneho €radu vyhodnoten‡ch ako
neopodstatnen‡ch a 59 sťažnost‚ ako opodstatnen‡ch.
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68 sťažnost‚ bolo podan‡ch fyzick‡mi alebo pr„vnick‡mi osobami a 5 sťažnost‚ bolo
anonymn‡ch. Z celkovŽho počtu bolo 25 sťažnost‚ podan‡ch p‚somne, 3 €stne do z„znamu
alebo telefonicky a 45 sťažnost‚ bolo zaslan‡ch e-mailom.
Pr‚slušnŽ oddelenia Miestneho €radu mestskej časti Bratislava-Petržalka vybavovali
71 sťažnost‚, z toho všetky sťažnosti boli v čase v‡konu kontroly doriešenŽ a žiadnu sťažnosť
v hodnotenom obdob‚ neprešetroval €tvar miestneho kontrol•ra.
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Kontrolou dodržiavania leh•t na vybavenie sťažnost‚ v centr„lnej evidencii sťažnost‚ a
podrobnou kontrolou spisov‡ch materi„lov vybavovan‡ch sťažnost‚ bolo zistenŽ, že 66
sťažnost‚ v kontrolovanom obdob‚ bolo vybaven‡ch v riadnom term‚ne (do 30 dn‚) a 5
sťažnosti (sťažnosť č. 56, č. 63, č. 65 č. 68 a č. 70 ) bolo z d•vodu vyžiadania stanoviska
in‡ch subjektov vybavenŽ v predĺženej lehote do 60 dn‚, v zmysle ƒ 13, ods. 2, z„kona
o sťažnostiach a ƒ 5 a 7 „Z„sad konania o sťažnostiach“, avšak predĺženie lehoty na
vybavenie sťažnosti nebolo ani v jednom pr‚pade ozn„menŽ pr‚slušnŽmu sťažovateľovi, č‚m
došlo k porušeniu ustanovenia ƒ 13, ods. 2, z„kona č. 152/1998 Z.z., o sťažnostiach
(neupovedomenie sťažovateľa o predĺžen‚ lehoty na vybavenie).
Dve sťažnosti (č. 55 a č. 125) neboli prešetrenŽ a vybavenŽ v lehote ustanovenej z„konom,
č‚m došlo k porušeniu ƒ 13, ods. 1, z„kona č. 152/1998 Z.z., o sťažnostiach.
Podľa obsahu jednotliv‡ch podan‚ je možnŽ rozčleniť predmet prijat‡ch sťažnost‚
najm‘ do nasledovn‡ch oblast‚:
- nar€šanie občianskeho spolunaž‚vania (č. 61, č. 69, č. 80, č. 81,)
- rušenie nočnŽho kľudu (č. 58, č. 72, č. 68,)
- nedodržiavanie prev„dzkovej doby reštauračn‡ch a pohostinsk‡ch zariaden‚ (č. 58, č. 72)
- znečisťovanie a ohrozovanie životnŽho prostredia (č. 57, č. 55, č. 65, č. 66, č. 70, )
- €držba zelene (č. 59, č. 60, č. 66,)
- spr„vanie zamestnancov voči občanom (č. 79, č. 57, č. 87,)
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- stavebnŽ €pravy v bytoch (č. 56, č. 82,)
- ohrozenie etiky, mor„lky a bezpečnosti občanov (č. 83, č. 84, č. 86 až č. 116, č. 118 až č.
122, a č. 124, č. 126)
- stavebn„ činnosť na €zem‚ mestskej časti (č. 64,)
- doprava (č. 62, č. 78, č. 89)
Petície :
V centr„lnej evidencii bolo v kontrolovanom obdob‚ zaevidovan‡ch 5 pet‚ci‚:
- pet‚cia č. 4 podan„ Občianskou iniciat‚vou „Vr„ťme d•stojnosť Sadu Janka Kr„ľa“ vo
veci zrušenia alebo vysťahovania erotickŽho sal•nu „Mesalina club“ zo sadu Janka Kr„ľa,
- pet‚cia č. 5 odst€pen„ z Kancel„rie prim„tora hlavnŽho mesta SR Bratislavy od občanov
bytov‡ch domov Ševčenkova 25-29, vo veci vyjadrenia nes€hlasu s trval‡m umiestnen‚m
kontajnerovŽho stojiska pre vchody Ševčenkova č. 31-33,
- pet‚cia č. 6 „Podporme projekty pre ľud‚“, podan„ MVDr. Pavlom Val„škom,
- pet‚cia č. 7 podan„ petičn‡m v‡borom obyvateľov MČ Petržalka – Dvory vo veci
odstr„nenie z„vory na Zadunajskej ulici a zabezpečenia slobodnŽho pr‚stupu na
komunik„ciu a bezpečnŽho pohybu po nej,
- pet‚cia č. 8 podan„ vlastn‚kmi bytov a nebytov‡ch priestorov domu na Zadunajskej ulici č.
8 vo veci odstr„nenia objektu zariadenia staveniska a zabezpečenia čistoty a poriadku
v okol‚ prev„dzky herne a pohostinstva Avalon na Zadunajskej ceste.
Pri kontrole vybavenia t‡chto pet‚cii sa zistilo, že :

-



-

Dve podanŽ pet‚cie (č. 5 a č. 8) boli vybavenŽ pr‚slušn‡mi oddeleniami Miestneho €radu
Mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Pet‚ciu č. 5 prešetrilo a vybavilo oddelenie €zemnŽho konania a stavebnŽho poriadku a
pet‚cia občanov je do s€časnej doby v riešen‚.
Pet‚ciu č. 8 v s€činnosti s oddelen‚m životnŽho prostredia prešetrilo a vybavilo oddelenie
€zemnŽho konania a stavebnŽho poriadku, bola vyhodnoten„ ako opodstatnen„ a dotknutŽ
oddelenia miestneho €radu vykonali opatrenia na n„pravu skutočnosti, ktor‡ch sa občania
dožadovali.
Tri pet‚cie (č. 4, č. 6 a č. 7) boli odst€penŽ na prešetrenie a vybavenie in‡m pr‚slušn‡m
org„nom v s€lade s ƒ 5, ods. 2, z„kona č. 85/1990 Z.z. o petičnom pr„ve, v znen‚ z„kona
č. 242/1998 Z.z..
Pri pet‚ci‚ č. 7 došlo k porušeniu ustanovenia ƒ 5, ods. 2, z„kona č. 85/1990 Z.z.
o petičnom pr„ve, pretože t„to pet‚cia nebola do desiatich dn‚ post€pen„ pr‚slušnŽmu
org„nu na vybavenie, ale t„to povinnosť bola miestnym €radom splnen„ až po šestn„stich
dňoch.

Záver:
V hodnotenom obdob‚ bolo na Miestnom €rade mestskej časti Bratislava-Petržalka
zaevidovan‡ch 73 sťažnost‚ a 5 pet‚cii. Kontrolou bolo zistenŽ, že sťažnostiam a pet‚ci„m
bola venovan„ pozornosť v s€lade s pr‚slušn‡mi ustanoveniami platn‡ch z„konov a platn‡ch
intern‡ch normat‚vnych aktov až na nedodržanie:
- ƒ 13, ods. 1, z„kona č. 152/1998 Z.z., o sťažnostiach (prešetrenie a vybavenie sťažnosti
v lehote ustanovenej z„konom),
- ƒ 5 ods. 2, z„kona č. 85/1990 Z.z., o petičnom pr„ve (nedodržanie z„konom stanovenej
lehoty na post€penie pet‚cie pr‚slušnŽmu org„nu)
a na opakovanŽ nedodržanie:
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-

ustanovenia ƒ 13 ods. 2 z„kona č. 152/1998 Z.z., o sťažnostiach (neupovedomenie
sťažovateľa o predĺžen‚ lehoty na vybavenie).

Protokol vyhotoven‡ z vykonanej kontroly bol prerokovan‡ s prednostom Miestneho
€radu mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 1. marca 2010.
Vzhľadom ku skutočnosti, že od 1. febru„ra 2010 nadobudol €činnosť z„kon č. 9/2010
o sťažnostiach, ktor‡ v ƒ 26 ods. 3, ustanovuje povinnosť upraviť vybavovanie sťažnost‚
vn€torn‡m predpisom, k s€časnej kontrole nebud€ prijatŽ opatrenia zo strany miestneho
€radu. Vn€torn‡ predpis vybavovania sťažnost‚ bude vyhotoven‡ v z„konom stanovenej
lehote.
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