HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Správa
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
č. 3/2016
V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica Správu o výsledku kontroly
č. 3/2016 – kontroly stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská
Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve za roky 2014 a 2015
Kontrola bola vykonaná s odvolaním sa na ust. § 18d a ust. § 18e zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2016 schváleného Mestským zastupiteľstvom Mesta Banská
Bystrica dňa 15.12.2015 uznesením č. 336/2015.
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zákonom stanovený postup pri vybavovaní petícií
a v nadväznosti na novelizáciu petičného zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (zákonom
č. 29/2015 s účinnosťou od 1.9.2015) zistiť zavedenie zmien, doplnkov a ich aplikáciu pri práci s petíciami
v pôsobnosti samosprávy Mesta Banská Bystrica.


Východiská pre výkon kontroly a jej zameranie

Mesto Banská Bystrica vydaním internej smernice č. VP 12/2010 o centrálnej evidencii, prijímaní,
evidovaní a vybavovaní petícií zabezpečilo v podmienkach samosprávy dodržiavať zákonné podmienky
pri vybavovaní petícií jemu doručovaných.
Dňom 1. septembra 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 29/2015 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom zákona v znení neskorších predpisov. Novela petičného zákona špecifikuje
základnú terminológiu zákona, subjekty, na ktoré sa vzťahuje, obsah, formu a náležitosti petície rozhodujúce
pre jej posúdenie a vybavenie. Medzi základné zmeny v zákone patrí napr.

- nová definícia subjektov, ktorým je adresovaná petícia – tzv. orgány verejnej moci, ktorým je aj orgán
územnej samosprávy
- osoba, ktorá má zastupovať osoby podávajúce petíciu v styku s orgánom verejnej moci sa zavádza ako tzv.
zástupca a musí dovŕšiť 18 roku veku, ktorého povinnosťou je o. i. poskytovať orgánu verejnej moci
nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície
- na podpisovom hárku bola zrušená povinnosť uvádzať trvalý pobyt osoby, ale len adresu jej pobytu
(podmienka uvedenia adresy trvalého pobytu v podpore petície ostáva zachovaná pre prípad kedy
osobitný zákon ustanovuje limit osôb, resp. najnižší počet osôb pre podporu petície alebo podmienku
veku
- petíciu možno podporiť v elektronickej podobe
- petíciu a podpisové hárky možno vystaviť na miestach prístupných verejnosti, na výkon ktorého nie je
potrebné povolenie orgánu verejnej moci
- namiesto očíslovania podpisových hárkov tieto hárky musia byť unikátne označené, napr. nielen
číslom, ale označením miesta zberu
- orgán verejnej moci nemusí brať do úvahy podporu petície tých osôb, ktoré o sebe uviedli údaje
nečitateľne, neúplne alebo nepravdivo
- orgán verejnej moci má povinnosť zverejniť výsledok petície na svojom webovom sídle (Mesto Banská
Bystrica má zriadenú elektronickú schránku)

- orgán verejnej moci má povinnosť prerokovať petíciu so zástupcami petičného výboru v prípade, že má
v úmysle petícii nevyhovieť (ak obsahu petície vyhovie v plnom rozsahu, nemá povinnosť petíciu
prerokovať)
- ak petícia je určená mestskému zastupiteľstvu, tento orgán je povinné petíciu prerokovať
na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas jej prerokovania zástupcovi a členom petičného výboru
Vzhľadom na zmeny a doplnky
petičného zákona, Mesto Banská Bystrica pristúpilo
k ich zapracovaniu do novej internej Smernice č. 23/2015 o centrálnej evidencii, prijímaní, evidovaní
a vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica, účinnosť ktorej nadobudla dňom
1. septembra 2015. Po oboznámení sa s jej obsahom nedostatky zistené neboli. Zákonné ustanovenia
pre prácu s vybavovaním petícií sú postačujúce a zapracované správne.
1) Podávanie, prijímanie a evidencia petícií
Každá petícia adresovaná a doručená Mestu Banská Bystrica bola v kontrolovanom období roku
2014 a 2015 prijímaná na oddelení prvého príjmu – klientskom centre MsÚ, ktoré zabezpečuje jej
zaevidovanie aj do osobitnej - Centrálnej evidencie petícií. Zavedená evidencia petícií je vedená
v elektronickej forme osobitne za každý kalendárny rok a oddelene od evidencie ostatných písomností.
Overením obsahu a vecnej správnosti vedenia evidencie petícií bolo zistené, že obsahuje základné
zákonné údaje (v nadväznosti na zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach), ktoré vo vzťahu k predmetu kontroly
poskytovali dostatočný prehľad o vybavovaní petícií.

Prehľad
o doručených a vybavených petíciách v pôsobnosti samosprávy Mesta Banská Bystrica
v roku 2014 a 2015

Petície

Kontrolované obdobie
rok 2014

rok 2015

DORUČENÉ PETÍCIE CELKOM :

18

3

Z toho :
- vybavované z úrovne Mesta Banská Bystrica
(do 31.08.2015)
(od 01.09.2015)
- odstúpené z dôvodu vecnej príslušnosti inému
orgánu verejnej správy (orgánu verejnej moci)
- späť vzaté
- odložené
- vybavené ako podnet

16
----------1
1

3
(1)
(2)
-----------

VYHODNOTENIE VYBAVENÝCH PETÍCIÍ :

16

3

- opodstatnené

4

1

- čiastočne opodstatnené

1

---

- neopodstatnené

11

2

2) Kontrola vybavovania petícií v roku 2014 a 2015
V roku 2014 bolo vybavených celkom 16 petícií, ktorými občania od samosprávy Mesta Banská
Bystrica žiadali, vyjadrovali nesúhlas, príp. podávali svoje návrhy vo veciach verejného alebo iného
spoločného záujmu nasledovne :
–

obyvatelia a užívatelia bytového domu „Kačica“ na ul. Komenského, Banská Bystrica požiadali
zabezpečiť opravu, osvetlenie a úpravy miestnej komunikácie na parc. č. „C“ č. 1931/5, 1931/2

–
–

–
–

–
–
–
–

–
–
–

–
–

–

–
–

–

a 1916/7 (k.ú. Banská Bystrica) tak, aby táto spĺňala parametre stanovené príslušnými STN EN
Slovenskej republiky
občania mesta Banská Bystrica svojimi podpismi nesúhlasili s výstavbou skleníkov a kompostárne
v kat. území Podlavice – Skubín
obyvatelia mesta Banská Bystrica žiadali Mestský úrad v Banskej Bystrici, aby zabezpečil
prostredníctvom majiteľa pozemku bývalého Dopravného detského ihriska jeho udržiavanie
v riadnom stave
občania mesta Banská Bystrica podpísaním petičných hárkov boli proti výstavbe garážového
komplexu medzi ul. Šalgotarjánska a Trieda Hradca Králové, kat. územie Radvaň, Banská Bystrica
obyvatelia Ľupčianskej ulice žiadali odstrániť javory – druh ACER TATARICUM GINNALA,
vysadených na tejto ulici, parc. č. KN-C 968/2, bez LV (KN-E 1172/1, LV 1), katastrálne územie
Šalková a uvedenie trávnatých plôch do pôvodného stavu
obyvatelia bytového domu na Uhlisku vyjadrili súhlas s odchytom túlavých mačiek, pohybujúcich sa
v priestoroch domu
občania mesta Banská Bystrica vyjadrili súhlas k zachovaniu oddychovej zóny v mestskej časti
Podlavice – Skubín
občania mesta Banská Bystrica podporovali výstavbu radových garáží medzi ulicami Šalgotarjánska
a Trieda Hradca Králové, kat. územie Radvaň, Banská Bystrica
obyvatelia mesta Banská Bystrica svojimi podpismi podporili „Parkovné patrí mestu“ a žiadali, aby
sa zmenil súčasný stav – úhradu za dočasné parkovanie motorových vozidiel na parkovacích
miestach v meste Banská Bystrica priamo vyberať výlučne Mestom Banská Bystrica a aby
prevádzku parkovacích miest nezabezpečovala iná právnická osoba poverená mestom
občania mesta Banská Bystrica nesúhlasili s výstavbou Polyfunkčného domu Altus (Tulipán)
na Nám. Štúra v Banskej Bystrici
Rada rodičov pri ZŠ Jána Bakossa z Banskej Bystrice zorganizovala podanie petície
za zachovanie Základnej školy Jána Bakossa v Banskej Bystrici
občania „dotknutí výstavbou Obytného súboru Moskovská“ boli proti použitiu prístupovej
komunikácie k bytovým domom na sídlisku Fončorda, ulica Tulská č. 93-95, 97-101, 103-105, 107111 a 113-115 ako príjazdovej cesty na stavenisko
obyvatelia mesta Banská Bystrica boli za zachovanie verejných priestranstiev a verejnej zelene
na „Fortničke“- v obytnej časti ulíc M. Rázusa a T. Vansovej
občania Moskovskej a Tulskej ulice Banská Bystrica, vyslovili nesúhlas s alternatívnym dopravným
riešením príjazdovej komunikácie k novo stavaným bytovým domom v areáli ZŠ Moskovská 2,
cez zalesnenú plochu vo svahu medzi bytovými domami (dolu) Moskovská 30-34, Moskovská 36-42
a Tulská 113-115, Moskovská 44-48 (hore) a tiež nesúhlasili s akoukoľvek výstavbou budovy
na voľných zatrávnených plochách pri vchodoch Moskovská 42 a Moskovská 48
obyvatelia mesta Banská Bystrica naliehavo požiadali Mesto Banská Bystrica, aby riešilo hroziaci
závažný stav obyvateľov v lokalite Suchý vrch – ulica: Jarná, Letná, Jesenná, Zimná, Cesta pod
Suchým vrchom, Poľná, Cesta na Motyčinách a novej lokality „Pod Flosom“ a novej výstavby
„Kaskády“ (koniec Zimnej ulice-parkovisko....
obyvatelia Školskej ulice v Banskej Bystrici požiadali o zabezpečenie generálnej opravy miestnej
komunikácie na Školskej ulici
obyvatelia mesta Banskej Bystrica požiadali o výrub drevín (2 ks) rastúcich na pozemkoch
vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica, pozemok katastrálneho územia Banská Bystrica, parcela
č. 1114/1
majitelia garáží na Robotníckej ulici v Banskej Bystrici požiadali o odstránenie 2 ks betónových
múrikov za garážami postavené vo vnútrobloku ulice Robotnícka 15

Z celkového počtu 18 doručených petícií v roku 2014, 2 petície, ktoré vzhľadom na nesplnenie
zákonných podmienok podania petície, vrátane ich neodstránenia, aj napriek výzve boli v jednom prípade
odložené a v jednom prípade bol zvolený postup vybavenia petície ako podnetu v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet podania ( odchyt túlavých mačiek pohybujúcich
sa v priestoroch domu-bytovky).
V kontrolovanom období roku 2015, do nadobudnutia účinnosti novely petičného zákona , z úrovne
samosprávy Mesta bola vybavená 1 petícia, ktorou

–

obyvatelia ulice Hečkova a Na Karlove požiadali Mesto Banská Bystrica o zachovanie doterajšieho
stavu prevádzkovania verejnej komunikácie na konci slepej ulice Hečkova KN 5705/1 v k.ú. Banská
Bystrica

V zmysle novely petičného zákona a v nadväznosti aj na novelizovaný interný predpis č. VP 23/2015
boli v roku 2015 kontrolovaným subjektom vybavované 2 doručené petície :
–
–

občania bývajúci na Oremburskej, Moskovskej a Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici vzniesli
námietky k Urbanistickej štúdii Banská Bystrica – Maselné, zariadenie pre agroturistiku
obyvatelia Bakossovej ulice v Banskej Bystrici podanou petíciou boli proti výstavbe zariadenia
na prenos dát, ktorú vybudovala firma SWAN na Bakossovej ulici č. 31, Banská Bystrica

Po skontrolovaní spisovej dokumentácie z vybavovania vyššie uvedených petícií nedostatky zistené
neboli. Kontrolovaný subjekt pri práci s doručenými petíciami postupoval podľa stanovených podmienok
v zmysle interných predpisov v nadväznosti na petičný zákon, vrátane jeho novelizácie.

 Záverečné zhodnotenie kontroly
Vykonanou kontrolou bolo preukázané, že zapracovaním zákonných ustanovení petičného zákona
č. 85/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov do interných predpisov a ich dôsledným dodržiavaním, práca
s vybavovaním petícií bola v podmienkach samosprávy na dostatočnej úrovni tak, ako v predchádzajúcich
obdobiach.
Vzhľadom k tomu, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, jej výsledok bol dňa 9. marca
2016 zapracovaný do Správy o výsledku kontroly č. 3/2016 a s ktorým boli oboznámení primátor Mesta
Banská Bystrica a prednosta Mestského úradu Banská Bystrica tak, ako to hlavnému kontrolórovi ukladajú
zákonné pravidlá kontrolnej činnosti.

V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, hlavný kontrolór predloží správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu Mesta
Banská Bystrica na jeho najbližšom zasadnutí.

Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta

Banská Bystrica 31. marca 2016

