Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
____________________

Správa o výsledku kontroly
V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská
Bystrica na rok 2007 a poverenia č.10/2007 zo dňa 23.7.2007 vykonali zamestnanci
útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica v čase od 24.7.2007 do 21.9.2007
kontrolu stavu a úrovne vybavovania petícii v podmienkach samosprávy Mesta
Banská Bystrica v zmysle zákona č. 242/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve za kontrolované obdobie: rok 2005 a rok 2006
Cieľom kontroly bolo: zistiť dodržiavanie zákonom stanovených procesných
úkonov súvisiacich s vybavovaním petícií – ich prijímanie, evidovanie v centrálnej
evidencii petícií, prešetrenie a vybavenie petícií, vrátane prijímania opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a včasnosť ich vybavenia.
Kontrolou bolo zistené:
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov
●

pri evidovaní petícií, keď za kontrolované obdobie doručené petície neboli
osobitne evidované v centrálnej evidencii petícií a sťažností s chronologicky
vzostupným číslovaním tak, ako to ukladá ust. § 7 ods. 2 zákona č. 242/1998
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve s použitím ust.
§ 10 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.

Petície boli evidované elektronicky
v rámci aplikačného programu
„Písomnosti“ v spoločnom zozname záznamov, petície obsahovali poradové čísla
záznamov z číselného radu centrálneho registratúrneho denníka. Výstupná zostava
(zoznam záznamov - petícií), predložená ku kontrole, nenahrádzala zákonom
stanovenú centrálnu (osobitnú) evidenciu petícií, nakoľko údaje v nej uvedené
nespĺňali zákonné náležitosti evidencie petícií, vrátane spôsobu ich vybavenia.
●

pri prešetrovaní petícií, keď kontrolovaný subjekt (v zast. zamestnancami
príslušných odborných útvarov) nedodržiaval postup stanovený v ust. § 5 ods.
6 zákona o petičnom práve, podľa ktorého príslušný orgán verejnej správy 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
a s použitím ust. § 18 ods. l zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach

o prešetrení petície vyhotoviť zápisnicu s náležitosťami v zmysle zákona.
Zo skontrolovaných spisových materiálov o vybavení petície, ktorá spĺňala
podmienku na podanie petície v zmysle zákona, boli tieto nedostatky zistené
v 3 prípadoch.
Kontrolovaný subjekt v l prípade nepostupoval v súlade § 5 ods. 6 zákona
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, nakoľko petíciu nevybavil zákonom v stanovenej
30 – dňovej lehote, ani neoznámil osobe, ktorá petíciu podala, že petícia bude
vybavená v ďalšej 30 – dňovej lehote.
Kontrolovaný subjekt za účelom jednotného postupu pri vybavovaní sťažností
a petícií mal vypracované interné smernice platné pre kontrolované obdobie Usmernenie primátora Mesta Banská Bystrica upravujúci vedenie centrálnej
evidencie sťažností a petícií zo dňa 1.7.2003 a Smernicu č. 27/2006 o centrálnej
evidencii a postupe pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností
a petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica zo dňa 4.9.2006,
kontrolou ktorých bolo zistené porušenie povinností z nich vyplývajúcich.
Organizačné útvary MsÚ, ktoré v kontrolovanom období boli poverené
prešetrením a vybavením petícií, nedodržiavali postup stanovený v čl. 4 ods.
l „Usmernenia“, podľa ktorého príslušné odborné oddelenia, resp. referáty MsÚ mali
povinnosť oznámiť výsledok prešetrenia petície do centrálnej evidencie petícií a
sťažností (prijímacia kancelária) a spisový materiál súvisiaci s riešením petície alebo
sťažnosti zároveň archivovať.
Obdobne, príslušné referáty MsÚ nedodržiavali postup vyplývajúci im z čl. 6
bodu 8.7 Smernice č. 27/2006, ktorý stanovil povinnosť celý spis týkajúci sa petície
odovzdať vedúcemu príjímacej kancelárie, ktorý je uložený po dobu jedného roka
v príjímacej kancelárii a po uplynutí tejto doby sa uloží do archívu mestského úradu.
Ku dňu kontroly sa kompletné spisové materiály z vybavovania petícií
na referáte prvého príjmu MsÚ, resp. v archíve mestského úradu nenachádzali.
*

*

*

Protokol o výsledku kontroly bol prerokovaný so štatutárnym orgánom
a vedúcimi zamestnancami kontrolovaného subjektu. Ku kontrolným zisteniam
neboli uplatnené námietky k ich pravdivosti a úplnosti. Na odstránenie zistených
nedostatkov kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne prijal opatrenia, plnenie
ktorých hlavný kontrolór mesta následne skontroloval v rámci samostatnej
kontroly.
Materiál o výsledku kontroly bol predložený na rokovanie Mestského
zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

