HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA
Správa
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
č. 7/2017
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. 7/2017 – kontroly stavu a úrovne vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Mesta Banská
Bystrica v zmysle zákona o sťažnostiach za roky 2015 a 2016
Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a na základe bodu A1.1 Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta
Banská Bystrica na 2. polrok 2017 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva č. 868/2017 – MsZ
zo dňa 20.06.2017.
Cieľom kontroly bolo preveriť uplatňovanie a dodržiavanie zákonného postupu pri vybavovaní
sťažností doručených Mestu Banská Bystrica v rokoch 2015 a 2016 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a interných predpisov vydaných na jeho základe.

•

Východiská pre výkon kontroly a jej zameranie

Správne, včasné a dôsledné vybavovanie sťažností občanov Mesta Banská Bystrica prispieva
k ochrane ich práv a záujmov. Vybavovanie sťažností je proces pozostávajúci z preskúmania, prešetrenia
a vybavenia sťažnosti :
- preskúmanie sťažnosti je činnosť spojená s oboznámením sa s obsahom sťažnosti a s jeho
posúdením
za účelom rozhodnutia, akým spôsobom sa bude postupovať pri ďalšom vybavovaní sťažnosti (čo sa týka
spôsobu a príslušnosti)
- prešetrenie sťažnosti je činnosť, pri ktorej sa zisťuje skutkový stav danej veci a jeho súlad alebo
rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi, analyzujú sa odchýlky skutočnosti od požadovaného
stavu, ich rozsah, závažnosť, množstvo a skúmajú sa príčiny nežiadúceho stavu
- vybavenie sťažnosti je zosumarizovanie výsledkov preskúmania a prešetrenia sťažnosti, vrátane
vyhotovovania zákonom predpísaných písomností, oznámenia výsledku prešetrenia sťažnosti dotknutým
osobám a v prípade opodstatnenej sťažnosti aj prijatie opatrení na nápravu a následne kontrola
ich plnenia
1. Prijímanie a evidencia sťažností
Každá sťažnosť adresovaná a doručená Mestu Banská Bystrica bola v kontrolovanom období roku
2015 a 2016 prijímaná na oddelení prvého príjmu – klientskom centre MsÚ. Po jej zaevidovaní
v registratúrnom denníku prijatá sťažnosť bola predložená na zaevidovanie do osobitnej – Centrálnej
evidencie sťažností.
Zavedená centrálna evidencia sťažností je vedená v elektronickej podobe osobitne za každý
kalendárny rok. Overením obsahu a vecnej správnosti vedenia evidencie sťažností bolo zistené, že
obsahuje základné zákonné náležitosti v nadväznosti na ust. § 10 zákona č. 9/2010 Z. z. a ďalšie údaje, ktoré
poskytovali dostatočný prehľad potrebné pre kontrolu vybavenia prijatej sťažnosti.

Prehľad sťažností doručených Mestu Banská Bystrica
sťažnosti doručené celkom :
z toho :
*sťažnosti, ktoré nespĺňali zákonné podmienky podania sťažnosti
celkom :
z toho bolo odstúpených na vybavenie iným orgánom verejnej správy
z dôvodu miestnej a vecnej príslušnosti
*sťažnosti, ktoré spĺňali zákonné podmienky podania sťažnosti
celkom :
z toho bolo odstúpených na vybavenie iným orgánom verejnej správy
z dôvodu miestnej a vecnej príslušnosti
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2. Vybavovanie doručených sťažností, ktoré nie sú sťažnosťami podľa zákona č. 9/2010 Z. z.

(preklasifikované na podnety)
Podľa ust. § 4 a nasl. zákona č. 9/2010 Z. z. nie všetky podania označené ako sťažnosť je možné
považovať za sťažnosť podanú v zmysle zákona o sťažnostiach. Pri práci s vybavovaním sťažností je preto
nevyhnutné doručené sťažnosti posudzovať aj podľa ich obsahu, či spĺňajú pojmové znaky sťažnosti v
zmysle ust. § 3 zákona č. 9/2010 Z. z., alebo či ide o podania iného druhu. Takéto rozlišovanie má zabrániť
tomu, aby sa právo občana nezneužívalo a taktiež aby sa neobchádzalo konanie, ktorého postup v danej
veci upravujú osobitné právne predpisy.
V nadväznosti na ods. 3 cit. paragrafového znenia zákona č. 9/2010 Z. z., podľa ktorého podanie
označené ako sťažnosť orgán verejnej správy takéto podanie neodloží, ak je príslušný podanie vybaviť podľa
osobitného predpisu, Mesto Banská Bystrica postup vybavovania takýchto podaní zapracoval do IV. časti –
Podnety internej smernice č. VP – 9/2010.
V kontrolovanom období roku 2015 z celkového počtu 33 doručených sťažností bolo
z konania o prešetrení a vybavení sťažnosti vylúčených celkom 27 podaní označených ako sťažnosť,
obsahom ktorých boli námietky občanov najmä vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu, ako
napríklad :
- neriešenie problémov súvisiacich s hlavnou cestou smerom na Hornú Mičinú – nevhodné umiestnenie
dopravných značiek, ktorých viditeľnosť obmedzuje nedostatočne orezaný strom a taktiež občan kritizoval
súvislé parkovanie pozdĺž uvedenej komunikácie
- neriešenie problému ohľadne poškodzovania majetku vlastníkov bytov a zhoršovanie podmienok užívania
pivničných priestorov – odstránenie havarijného stavu zatápania spoločných priestorov bytového domu
na ulici Tatranská 6, Banská Bystrica povrchovou vodou
- neakceptovanie žiadosti na výrub stromov pri obytnom dome Kráľovohoľská 1-6, Banská Bystrica, nakoľko
korene ihličnatých stromov pri obytnom dome zasahujú do hlavného prívodu vody pred vchodmi
a dochádza k zdvihnutiu kanalizačného potrubia koreňovým systémom
- upozornenie na zlý stav povrchu chodníkov a cesty na Strednej ulici, Banská Bystrica a zlá informovanosť
obyvateľov o zbere nadrozmerného odpadu
- umiestnenie zastávky pre autobusy MHD v tesnej blízkosti domu pisateľa, a tým došlo k narušeniu jeho
súkromia, nadmerná hlučnosť má dopad na kvalitu bývania a zároveň aj k znehodnoteniu
nehnuteľnosti
- nesúhlas s postupom a rozhodnutím o prijímaní detí do MŠ Kremnička
- upozornenie na závažnú dopravnú situáciu a technický stav komunikácie na Družstevnej ulici, Banská
Bystrica
- žiadosť o zriadenie autobusovej zastávky na Hlbokej ulici, Banská Bystrica

V kontrolovanom období roku 2016 z celkového počtu 26 doručených sťažností bolo
z konania o prešetrení a vybavení sťažnosti vylúčených celkom 24 podaní označených ako sťažnosť,
predmetom ktorých boli námietky občanov najmä vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu,
ako napríklad :
- prešetrenie problému - zabratie súkromného pozemku do miestnej komunikácie v časti Kostiviarska
- rozpadnuté schodisko v okolí pošty 5 na Kalinčiakovej ulici v Banskej Bystrici
- nedostatočné zabezpečenie bežkárskych tratí v správe Správy športových a telovýchovných zariadení
mesta
týkajúce sa upravených tratí pre bežkárov v smere z Tajova na Králiky
- nesúhlas s rozhodnutím výrubu drevín, konkrétne tují, na Okružnej ulici – spôsobenie znečistenie balkónov
a bytov
- problémy so „zabureninovým“ pozemkom nad zástavkou medzi radovo zástavbou, záhradkárskou
osadou
a rodinnými domami
- prevádzkovanie verejného detského ihriska, ktoré je umiestnené blízko okien bytového domu Tulská ulica
v Banskej Bystrici
- prieťahy v konaní k žiadosti k územnoplánovacej informácie
- nemožnosť parkovania pri MsÚ
Ku kontrole bola predložená kompletná spisová dokumentácia z vybavovania vyššie uvedených
„ sťažností – podnetov“ , v rámci ktorej bolo overované dodržiavanie zákonného postupu a procesných
pravidiel s tým spojených, nie obsahová – odborná stránka vo vzťahu k vzneseným námietkam pri
oznamovaní výsledku ich vybavenia. Bolo preukázané, že kontrolovaný subjekt pri týchto doručených
podaniach postupoval v súlade s ust. § 4 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. v nadväznosti na príslušné články
vnútornej smernice č. VP 9/2012, keď ich z hľadiska vecnej a miestnej príslušnosti vybavil v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa danú záležitosť. V prípade, že nebol vecne

príslušný toto podanie vybaviť, s odvolaním sa na ust. § 4 ods. 4 zákona č. 9/2010 Z. z. postúpil ho
orgánu verejnej správy, ktorý bol na jeho vybavenie príslušný, pričom túto skutočnosť oznámil aj
tomu, kto podanie podal. Na postúpenie takejto sťažnosti sa vzťahovala 10 – dňová lehota, ktorá
bola dodržiavaná.
3. Vybavovanie sťažností, ktoré v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. spĺňajú pojmové znaky sťažnosti
V súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej
správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho
práva alebo právom chránené záujmy.
Stav a úroveň vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy
Mesta Banská Bystrica
počet prijatých sťažností celkom :
z toho :
- sťažnosti z dôvodu vecnej príslušnosti odstúpené iným príslušným
orgánom verejnej správy
- sťažnosti vzaté späť
- sťažnosti odložené
Sťažnosti vybavené celkom :
s výsledkom
- opodstatnenosť sťažnosti
- z časti opodstatnenosť sťažnosti
- neopodstatnenosť sťažnosti
Sťažnosti vybavené
- v termíne
- po termíne
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V období od 1. januára 2015 do 31.12.2015 bolo v centrálnej evidencii sťažností zaevidovaných
celkom 6 sťažností, ktoré po vykonanej analýze obsahu námietok v nich vznesených spĺňali pojmové znaky
sťažnosti a ich vybavenie bolo v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. a internej smernice č. VP - 9/2012.
Sťažnosť zaevid. pod č. 1/2015 – dňa 12.02.2015 primátor mesta prostredníctvom elektronickej pošty
obdržal
upozornenie – sťažnosť Ľubomíra P., ktorý ho týmto upozornil na nedodržiavanie lehoty pri poskytovaní
informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v platnom znení a zároveň ho požiadal
o vyvodenie dôsledkov za uvedené porušenie. Aj keď pri vybavení sťažnosti sťažovateľ s kontrolovaným
subjektom nespolupracoval a sťažnosť bola týmto odložená v súlade s ust. § 5 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z.z.,
námietky podľa pokynu primátora boli prešetrené. Výsledok vybavenia sťažnosti preukázal jej
neopodstatnenosť.
Sťažnosť zaevid. pod č. 2/2015 – dňa 25.02.2015 sa občan Mário K., bytom Nový Svet, Banská Bystrica
sťažoval na postup pracovníkov odd. evidencie a správy majetku mesta MsÚ Banská Bystrica pri prenájme
a odpredaji majetku mesta – pozemku bezprostredne súvisiaceho s jeho nehnuteľným majetkom. Konaním
pracovníkov sa cítil byť poškodený, nakoľko v danej veci postupovali neobjektívne a v záujme známych
a príbuzných. Výsledok vybavenia sťažnosti preukázal jej neopodstatnenosť.
Sťažnosť zaevid. pod č. 3/2015 – dňa 27.04.2015 občianka Ľubica F. z Banskej Bystrice, Jelšovej ulice
adresovala Stavebnému úradu v Banskej Bystrici sťažnosť vo veci jeho nekonania po vykonaní štátneho
stavebného dohľadu nariadeného Oznámením č. OVZ-SU-111578/182402014/Boc./ŠSD Ev.č.:29/2014 zo
14.7.2014, ktorý bol realizovaný na základe podnetu sťažovateľky z dôvodu vykonávania zemných, búracích
a murárskych prác na oplotení bez nahlásenia jej susedom. Výsledok vybavenia sťažnosti preukázal jej
neopodstatnenosť.
Sťažnosť zaevid. pod č. 4/2015 – dňa 18.09.2015 bola Mestu Banská Bystrica doručená sťažnosť Jána J.
z Banskej Bystrice, ktorý v nej namietal spôsob vybavenia jeho predchádzajúcej sťažnosti zo dňa
03.08.2015 smerujúcej voči činnosti Mestských lesov s.r.o. Banská Bystrica a ktorá bola tejto spoločnosti
odstúpená
na vybavenie v rozpore s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. (sťažnosť nesmie byť
pridelená
na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje). Sťažnosť bola
odstúpená na jej vybavenie vecne príslušnému orgánu verejnej správy (Mestské lesy, s.r.o. Banská Bystrica,
predseda Dozornej rady).
Sťažnosť zaevid. pod č. 5/2015 – dňa 11.12.2015 Ing. Vladimír Z. v zastúpení s.r.o. AKORD so sídlom Banská
Bystrica podal sťažnosť vo veci nečinnosti správneho orgánu súvisiacu s vydaním rozhodnutia o umiestnení
stavby - Prístavba skladu pre spoločnosť AKORD s.r.o.. Nakoľko predmetná sťažnosť bola podaná v zastúpení
spoločnosti fyzickou osobou bez písomného splnomocnenia s osvedčeným podpisom, kontrolovaný subjekt
dňa 15.12.2015 elektronickou poštou podávajúceho vyzval o predloženia splnomocnenia. Nakoľko na výzvu
nebolo reagované, pisateľovi bolo dňa 16.12.2015 oznámené odloženie jeho podanej sťažnosti tak, ako to
ukladá ust. § 6 ods. 4 zákona č. 9/2010 Z. z..
Sťažnosť zaevid. pod č. 6/2015 – dňa 22.12.2015 konateľ spoločnosti AKORD, s.r.o. Banská Bystrica
Ing. Miloš K. podal sťažnosť vo veci nečinnosti správneho orgánu súvisiacu s vydaním rozhodnutia
o umiestnení stavby - Prístavba skladu pre spoločnosť AKORD s.r.o., Banská Bystrica. Výsledok vybavenia
sťažnosti preukázal jej čiastočnú opodstatnenosť.
V období od 1. januára 2016 do 31.12.2016 boli v centrálnej evidencii sťažností zaevidované celkom
2 sťažnosti, ktoré po vykonanej analýze obsahu námietok v nich vznesených spĺňali pojmové znaky sťažnosti
a ich vybavenie bolo v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. a internej smernice č. VP - 9/2012.
Sťažnosť zaevid. pod č. 1/2016 – dňa 28.4.2016 Mestu bola doručená sťažnosť Ing. Ľubomíra Ď., predsedu
predstavenstva a.s. MEDIKA so sídlom Ivánka pri Dunaji, ktorý ako účastník konania vo veci – dočasné

užívanie stavby na skúšobnú prevádzku „Pyrolýzna spaľovňa – Nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta,
Nám.
L. Svobodu, Banská Bystrica namietal na porušenie svojho práva a nečinnosť správneho
orgánu. Výsledok vybavenia sťažnosti preukázal jej opodstatnenosť.
Sťažnosť zaevid. pod č. 2/2016 – dňa 15.11.2016 bola prijatá od občana Ing. Juraja D. z Banskej Bystrice
sťažnosť, ktorou upozornil na porušenie právnych predpisov - zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 8/2013 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku, na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Banská Bystrica v znení dodatkov. Výsledok
vybavenia sťažnosti preukázal jej opodstatnenosť.
Kontrolou spisovej dokumentácie, ktorá bola založená ku každej sťažnosti bolo zistené, že pri
vybavení vyššie uvedených sťažností kontrolovaný subjekt postupoval v súlade s právnou a internou
legislatívou. Obsahovala všetky písomnosti, vyhotovenie ktorých bolo neoddeliteľnou súčasťou pri vybavení
sťažností. Záverom možno skonštatovať, že kontrola stavu a úrovne vybavovania sťažností bola zameraná
hlavne
na dodržiavanie zákonného postupu a procesných pravidiel s tým spojených ako na obsahovú
stránku vybavenia sťažností

•

Záverečné zhodnotenie kontroly

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.
Banská Bystrica 7. septembra 2017

Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta

