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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 12.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:   

Správa o výsledku kontroly : „Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 01.01.2014 do 

30.6.2014“ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

Správu o výsledku kontroly :  

„Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 01.01.2014 do 30.6.2014“ 
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Správa o výsledku kontroly 

 

I. Kontrolný orgán:  JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš 

(ďalej v texte len „hlavná kontrolórka“ alebo „kontrolný orgán“) predkladá Mestskému 

zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte len „MsZ“) v súlade s ust. § 18f ods. 1 

písm. d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

nasledovnú správu o výsledku kontroly. 

 

II. Označenie kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií  za obdobie od 01.01.2014 do 

30.06.2014 

 

III. Kontrola bola vykonaná: 

 na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 schváleného uznesením mestského 

zastupiteľstva č. 46/2014 zo dňa 15.05.2014  

 procesným postupom  podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti  ustanovených v ust. 

§§ 13 – 25 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p., ako 

aj  v Pravidlách kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Liptovský 

Mikuláš, ktoré s účinnosťou od 20.09.2008 schválilo MsZ uznesením č. 94/2008 zo dňa 

04.09.2008.  

 

IV. Kontrolovaný subjekt: mesto Liptovský Mikuláš – Mestský úrad Liptovský Mikuláš, 

Adresa: Ul. Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 

 

V. Kontrolované obdobie: od 01.01. 2014 do 30.06.2014 

 

VI. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet kontroly: 

1.1. Všeobecné záväzné právne predpisy v platnom znení pre kontrolované obdobie  

a) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení: 

  od 01.01.2013 do 14.06.2014 

  od 15.06.2014 do 30.06.2014  

(ďalej v texte len „Zák. č. 369/1990 Zb.“) 

b) Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach (ďalej v texte len „Zák. č. 9/2010 Z.z.“) v platnom 

znení   

c) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení (ďalej v texte len „Zák. č. 

85/1990 Zb.“) 

 

1.2.  Vnútorný  predpis mesta:  

Smernica na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností podľa Zák. č. 9/2010 Z.z. 

o sťažnostiach a petícií podľa Zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v podmienkach mesta 

Liptovský Mikuláš účinná dňom 01.06.2010.  

 

VII. Účel a predmet kontroly: 

 

Účelom kontroly bolo: Overiť, či boli sťažnosti a petície vybavované jednak podľa Zák. č. 9/2010 

Z.z. a Zák. č. 85/1990 Zb., ako aj podľa vnútorného predpisu mesta. 
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V rámci predmetu kontroly kontrolný orgán preveroval: 

 Dodržiavanie ust. § 11 ods. 1 – úprava vybavovania sťažností vnútorným predpisom a ust. § 

10 ods. 1 Zák. č. 9/2010 Z. z. – vedenie centrálnej evidencie sťažností oddelene od evidencie 

ostatných písomností a jej náležitosti,   

 dodržiavanie postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a oznámení výsledku 

prešetrenia alebo prekontrolovania sťažnosti vrátane vyhotovenia predpísanej písomnej 

dokumentácie a dodržania zákonných lehôt pri vybavovaní sťažností podľa Zák. č. 9/2010 Z.z. 

a Časti druhej Smernice Čl. 14 „Zápisnica o prešetrení sťažností“  a Čl. 15 „Vybavenie 

sťažností a oznámenie výsledku prešetrenia“ (ďalej v texte len „postup vybavovania 

sťažností“), 

 dodržiavanie postupu pri podávaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní petícií vrátane 

vyhotovenia predpísanej  písomnej dokumentácie a dodržania zákonných lehôt pri vybavovaní 

petícií podľa Zák. č. 85/1990 Zb. a Časti tretej  Smernice Čl. 21 „Prijímanie, evidencia, 

vybavovanie a kontrola vybavovania petícií“. 

 

VIII. Kontrolné zistenia: 

 

1. Vnútorný predpis mesta – úprava vybavovania sťažností a petícií    

Podľa ust. § 11 ods. 1 Zák. č. 9/2010 Z. z. je mesto ako orgán verejnej správy povinné upraviť 

vybavovanie sťažností vo vnútornom predpise. Túto povinnosť nemá v súvislosti s vybavovaním 

petícií podľa  Zák. č. 85/1990 Zb.  

Kontrolný orgán konštatuje, že od poslednej kontroly vybavovania sťažností a petícií, ktorú vykonal  

v roku 2013 pod č. 14/KO/2013 (ďalej len „predchádzajúca kontrola“) sa v tomto ohľade situácia 

nezmenila a Mesto Liptovský Mikuláš (ďalej v texte len „mesto“) má naďalej vypracovaný vnútorný 

predpis - Smernicu na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností podľa Zák. č. 9/2010 Z.z. 

o sťažnostiach a petícií podľa Zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien 

a doplnkov v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš, ktorá nadobudla účinnosť 01.06.2010 (ďalej 

v texte len „Smernica“). V predmetnom vnútornom predpise je konkrétnejšie na podmienky mesta 

upravený jednak postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, písomnom oznámení 

výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti ako aj kontrole vybavovania 

sťažností, pričom mesto súčasne vo vnútornom predpise upravilo aj postup pri podávaní, prijímaní, 

evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií. Podľa Smernice postupujú orgány 

mesta, hlavná kontrolórka mesta, mestský úrad a organizácie zriadené mestom, ktorými sú  rozpočtové 

a príspevkové organizácie mesta. Smernica má nasledovný obsah: 

Časť prvá: 

Čl. 1 Pôsobnosť smernice 

Čl. 2 Základné pojmy, Sťažnosť 

Čl. 3 Petícia 

Časť druhá: 

Čl. 4 Podávanie sťažností 

Čl. 5 Náležitosti sťažností 

Čl. 6 Prijímanie sťažností 

Čl. 7 Centrálna evidencia sťažností 

Čl. 8 Odloženie sťažnosti 

Čl. 9 Prešetrenie a vybavenie sťažností 

Čl. 10 Príslušnosť na prešetrenie a vybavenie sťažnosti 

Čl. 11 Lehoty na vybavenie sťažností 

Čl. 12 Oboznamovanie s obsahom sťažnosti, spolupráca a súčinnosť pri vybavovaní sťažností 
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Čl. 13 Utajenie totožnosti sťažovateľa 

Čl. 14 Zápisnica o prešetrení sťažností 

Čl. 15 Vybavenie sťažnosti a oznámenie výsledku prešetrenia 

Čl. 16 Opakovaná a ďalšia opakovaná sťažnosť 

Čl. 17 Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti 

Čl. 18 Archivácia dokladov o vybavení sťažnosti 

Čl. 19 Kontrola vybavovania sťažností 

Čl. 20 Poriadková pokuta 

Časť tretia: 

Čl. 21 Prijímanie, evidencia, vybavovanie a kontrola vybavovania petícií 

Čl. 22 Spoločné ustanovenia 

Čl. 23 Záverečné ustanovenia 

Prílohami Smernice sú vzory nasledovných tlačív: písomný záznam o ústnej sťažnosti, postúpenie 

sťažnosti inému orgánu verejnej správy, výzva sťažovateľovi na spoluprácu a doplnenie informácií, 

záznam o odložení sťažnosti, upovedomenie sťažovateľa o odložení sťažnosti, zápisnica o prešetrení 

sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi. 

 

2. Centrálna evidencia sťažností a petícií   

Podľa ust. § 10 ods. 1 Zák. č. 9/2010 Z. z. mesto ako orgán verejnej správy je povinné viesť centrálnu 

evidenciu sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností. Evidencia musí obsahovať najmä 

tieto údaje:   

a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalej opakovanej sťažnosti, 

b) údaje podľa § 5 ods. 2 Zák. č. 9/2010 Z. z., 

c) predmet sťažnosti, 

d) dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená, 

e) výsledok prešetrenia sťažnosti, 

f) prijaté opatrenia a termíny splnenia, 

g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti, 

h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti, 

i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie, 

j) dôvody pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,  

k) poznámku, v ktorej sa uvedie najmä číslo sťažnosti, s ktorou súvisí opakovaná sťažnosť 

alebo ďalšia opakovaná sťažnosť.    

 

Kontrolný orgán konštatuje, že rovnako od predchádzajúcej kontroly sa situácia nezmenila a mesto 

naďalej vedie Centrálnu evidenciu sťažností mesta (ďalej v texte len „evidencia sťažností“)  oddelene 

od ostatných písomnosti na Útvare hlavného kontrolóra (ďalej v texte len „ÚHK“) a evidencia 

sťažností obsahuje všetky údaje podľa  ust. § 10 ods. 1 Zák. č. 9/2010 Z.z. a Časti druhej Čl. 7 bod 1 

Smernice. 

Do evidencie sťažností  boli z podateľne MsÚ  predložené na zaevidovanie  podania fyzických  osôb, 

alebo právnických osôb, ktoré boli jednak označené ako sťažnosti, alebo pokiaľ podľa ich obsahu bolo 

možné sa domnievať, že ide o sťažnosti v závislosti od pozitívneho a negatívneho vymedzenia 

sťažnosti podľa ust. § 3 a § 4 Zák. č. 9/2010 Z. z.   

Obdobne ako pri sťažnostiach aj pri evidencii petícií (ďalej v texte len „evidencia petícií“) sa od 

predchádzajúcej kontroly situácia nezmenila a predmetná evidencia je vedená oddelene od ostatných 

písomnosti  na ÚHK. Evidencia petícií obsahuje všetky údaje podľa ust. § 7 ods. 2 Zák. č. 85/1990 Zb. 

v spojitosti s ust. § 10 Zák. č. 9/2010 Z. z. a podľa Časti tretej Čl. 21 „Prijímanie, evidencia, 

vybavovanie a kontrola petícií“ Smernice. Na zaevidovanie do evidencie petícií boli predkladané 
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petície z podateľne MsÚ, pokiaľ podľa ich označenia, resp. obsahu sa bolo možné domnievať, že ide 

o petíciu.  

 

3. Kontrola vybavovania sťažností 

 

3.1. Štatistický prehľad 

a) o počte podaných sťažností,  

b) o počte vybavených sťažností, 

c) o počte odložených sťažností, 

d) o výsledku prešetrenia sťažností (z celkového počtu vybavených sťažností).  

  

Počet podaných sťažností  

(vrátane 2 opakovaných, 1 ďalšej opakovanej a 1 sťažnosti proti vybaveniu 

sťažnosti) 

11 

Z toho: Vybavené v zákonnej lehote 8 

             Nevybavené v zákonnej lehote 0 

             Odložené  3 

Výsledok prešetrenia sťažnosti  8 

Opodstatnené                  4 

Neopodstatnené (vrátane 1 sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti) 3 

Počet opakovaných sťažností z celkového počtu podaných sťažností 2 

Z toho: po kontrole predchádzajúca sťažnosť bola vyhodnotená ako správna 1 

po kontrole bola predchádzajúca sťažnosť vyhodnotená ako 

nesprávna  

1, ktorá je započ. 

v opodstatnených. 

sťažnostiach  

 

V celkovom počte podaných sťažností je zahrnutá  jedna sťažnosť, ktorá síce bola podaná v roku 

2013, ale lehota na vybavenie uplynula až v roku 2014.   

K odloženiu dvoch sťažností uvedených v prehľade, ktoré boli podané v elektronickej forme a neboli 

podpísané, došlo z dôvodu uvedeného v ust. § 5 ods. 7 Zák. č. 9/2010 Z. z. a to, že ich sťažovatelia do 

piatich pracovných dní od ich podania nepotvrdili vlastnoručným podpisom. Jedna sťažnosť uvedená v 

prehľade bola odložená podľa ust. § 6 ods. 1 písm. e) Zák. č. 9/2010 Z. z. z dôvodu, že išlo o ďalšiu 

opakovanú sťažnosť.  

 

Z jedenástich podaných sťažností po zapísaní v evidencii sťažností: 

 jedna sťažnosť bola odstúpená na vybavenie Verejnoprospešným službám Liptovský Mikuláš, 

ktoré ako príspevková organizácia mesta postupujú podľa Zák. č. 9/2010 Z. z. a Smernice 

mesta a  

 desať bolo odstúpených  na vybavenie príslušným organizačným útvarom MsÚ podľa 

Smernice mesta 

 

3.2. Kontrola  postupu vybavovania jednotlivých sťažností 

 

1. Spisové číslo sťažnosti: I/2014/00070  

a) Predmet sťažnosti: nesúhlas a nespokojnosť s výsledkom prešetrenia sťažnosti na postup 

stavebného úradu mesta Liptovský Mikuláš v konaní k územnému rozhodnutiu pre projekt 

Heliport Liptovský Trnovec  
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b) Dátum doručenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti: 28.11.2013 

c) Forma podania sťažnosti: písomná  

d) Dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti v evidencii 

sťažností:  07.01.2014 ihneď po odstúpení zo sekretariátu primátora 

e) Sťažovateľ: právnická osoba obchodné meno: ELAN spol. s r. o. sídlo: ulica 1. mája 35/115, 

031 01 Liptovský Mikuláš v mene ktorej konal Cyril Fogaš, konateľ spoločnosti    

f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 13.01.2014 MUDr. 

Alexandrovi Slafkovskému, primátorovi mesta s poukazom na ust. čl. 17 ods. 2 Smernice 

mesta 

 

Kontrolné zistenia:  

a)  Primátor mesta, ktorý sťažnosť vybavoval posúdil, že v tomto prípade ide o opakovanú 

sťažnosť, ktorá súvisí so sťažnosťou zo dňa 21.08.2013 

b)  Výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti: 

V dokumentácii sa nachádza Záznam o prekontrolovaní správnosti vybavenia 

predchádzajúcej sťažnosti zo dňa 22.01.2014, z jeho obsahu vyplýva, že na základe 

opakovanej sťažnosti bola prekontrolovaná predchádzajúca sťažnosť zo dňa 21.08.2013, 

pričom bolo zistené, že predchádzajúca sťažnosť bola vybavená správne.  

c)  V dokumentácii sa nachádza Oznámenie zo dňa 29.01.2014 o prekontrolovaní správnosti 

vybavenia predchádzajúcej sťažnosti adresované sťažovateľovi, ktoré obsahuje oznámenie, že 

prekontrolovaná predchádzajúca sťažnosť zo dňa 21.08.2013 bola vybavená správne a 

oznámenie obsahuje poučenie sťažovateľa, že ďalšie opakované sťažnosti budú odložené. 

d)  Na základe opakovanej sťažnosti orgán verejnej správy postupuje podľa § 21 ods. 2 Zák. č. 

9/2010 Z. z. a čl. 16 ods. 2 Smernice a to prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej 

sťažnosti, o čom vyhotoví záznam. Pri vyhotovení záznamu postupuje primerane podľa § 19 

Zák. č.  9/2010 Z. z. a Čl. 14 ods. 2 Smernice. Až vtedy keď sa prekontrolovaním 

predchádzajúcej sťažnosti zistí, že táto nebola vybavená správne, opakovanú sťažnosť orgán 

verejnej správy prešetrí a vybaví.  

e) Opakovaná sťažnosť bola vybavená v zákonnej lehote do 60 pracovných dní počínajúc prvým 

pracovným dňom odo dňa doručenia sťažnosti na MsÚ a v prevažnej miere procesne správne 

v súlade so Zák. č. 9/2010 Z. z. a v súlade so Smernicou mesta  

 

2. Spisové číslo sťažnosti: I/2014/00091  

a) Predmet sťažnosti: žiadosť o stiahnutie verejnej vyhlášky (stavebného povolenia) 

z internetovej stránky mesta      

b) Dátum doručenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti: 08.01.2014  

c) Forma podania sťažnosti: elektronická  

d) Dátum zapísania sťažnosti v evidencii sťažností:  08.01.2014  

e) Sťažovateľ: fyzická osoba Ľuboš S, trvale bytom, Liptovský Mikuláš   

f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 13.01.2014 Oddelenie 

organizačné, PhDr. Miroslava Almanová, vedúca odd.  

 

Kontrolné zistenia: 

a) Dátum odloženia sťažnosti a dôvody odloženia: o odložení sťažnosti z dôvodov uvedených 

v ust. § 5 ods. 7 Zák. č. 9/2010 Z. z. bol vyhotovený Záznam o odložení sťažnosti zo dňa 

16.01.2014. Napriek odloženiu sťažnosti, problematika ktorej sa sťažnosť týkala bola 

prešetrená, nie však formou ako je to stanovené pre sťažnosti, ale ako iné podanie, ktoré nie je 

sťažnosťou. 
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b) Dátum zaslania upovedomenia sťažovateľovi: sťažovateľ bol listom zo dňa 16.01.2014 

upovedomený jednak o odložení jeho sťažnosti, ale súčasne mu bolo oznámené, že 

problematika uvedená v sťažnosti bola prešetrená a na základe zistení boli prijaté opatrenia  

c) Prijaté opatrenia a termíny splnenia: vyhláška (stavebné povolenie vydané pre sťažovateľa 

s manželkou) bola dňa 16.01.2014 odstránená aj z archívu správ na webovom sídle mesta, 

nakoľko ju bolo možné vidieť napriek tomu, že bola dňa 03.07.2013 zvesená z úradnej tabule 

mesta (pred budovou MsÚ, ako aj na webovom sídle mesta) 

 

3. Spisové číslo sťažnosti: I/2014/00349  

a) Predmet sťažnosti: Nesúhlas a nespokojnosť s výsledkom prešetrenia sťažnosti na postup 

stavebného úradu mesta Liptovský Mikuláš v konaní k územnému rozhodnutiu pre projekt 

Heliport Liptovský Trnovec 

b) Dátum doručenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti: 16.12.2013 

c) Forma podania sťažnosti: písomná  

d) Dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti v evidencii 

sťažností:  17.01.2014  

e) Sťažovateľ: právnická osoba obchodné meno: ELAN spol. s r. o. sídlo: ulica 1. mája 35/115, 

031 01 Liptovský Mikuláš v mene ktorej konal Cyril Fogaš, konateľ spoločnosti 

f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 03.02.2014 MUDr. 

Alexandrovi Slafkovskému, primátorovi mesta  

 

Kontrolné zistenia:  

a) Primátor mesta, ktorý sťažnosť vybavoval, posúdil, že v tomto prípade ide o ďalšiu opakovanú 

sťažnosť, ktorá súvisí so sťažnosťou zo dňa 21.08.2013 

b) Dátum odloženia sťažnosti a dôvody odloženia: o odložení ďalšej opakovanej sťažnosti bol 

vyhotovený pod č. 405/2014 Záznam o odložení ďalšej opakovanej sťažnosti zo dňa 

05.02.2014 

c)  Dátum zaslania upovedomenia sťažovateľovi: sťažovateľ bol listom zo dňa 05.02.2014 

upovedomený o odložení ďalšej opakovanej sťažnosti. 

 

Zistený nedostatok č. 1:  

V upovedomení o odložení ďalšej opakovanej sťažnosti, ktorý bol zaslaný sťažovateľovi je síce 

uvedená správna právna úprava, s odkazom na ktorú sa sťažnosť odkladá, ale nie je správne 

uvedené, že sa jedná o ďalšiu opakovanú sťažnosť.  

 

4. Spisové číslo sťažnosti: I/2014/00819   

a)  Predmet sťažnosti: sťažnosť na zlý technický stav oplotenia ihriska na Ul. Pod dielom 

Liptovský Mikuláš 

b)  Dátum doručenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti: 04.02.2014 

c)  Forma podania sťažnosti: písomná 

d)  Dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti v evidencii 

sťažností:  04.02.2014 

e)  Sťažovateľ: fyzická osoba  Jaroslav Č, trvale bytom Liptovský Mikuláš 

f)  Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 06.02.2014 príspevkovej  

organizácii mesta - Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš, k rukám Ing. Jozef Klepáč, 

riaditeľ 
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Kontrolné zistenia: 

a) Výsledok prešetrenia sťažnosti: po prešetrení sťažnosti, v rámci ktorej bola vykonaná  

obhliadka zamestnancami VPS bolo zistené, že  ihrisko je potrebné opraviť a to hornú 

a spodnú časť pletiva je potrebné nahradiť novým pletivom po celom obvode, zároveň je 

potrebné opraviť vstupné bránky. O prešetrení sťažnosti bola spísaná zápisnica zo dňa 

12.02.2014. 

b) Prijaté opatrenia a termíny ich splnenia: začiatkom marca 2014 bude na MsÚ zaslaná 

požiadavka na úpravu rozpočtu mesta formou pridelenia transferu na nevyhnutnú opravu 

športových ihrísk. Po schválení zmeny rozpočtu bude v krátkom čase vykonaná oprava.  

c) Dátum vybavenia sťažnosti: 28.02.2014 písomným oznámením zasielaným na adresu trvalého 

pobytu sťažovateľa  

d) sťažnosť bola vybavená procesne správne v zákonnej lehote do 60 pracovných dní počínajúc 

prvým pracovným dňom odo dňa doručenia sťažnosti na MsÚ v súlade so Zák. č. 9/2010 Z. z. 

a v súlade so Smernicou mesta 

e) Kontrolou bolo zistené, že dňa 24.04.2014 boli začaté zo strany Verejnoprospešných služieb 

Liptovský Mikuláš opravy na ihrisku, ktoré boli dňa 02.05.2014 ukončené. Na základe súpisu 

prác boli mestom uhradené finančné prostriedky VPS za opravu ihriska v celkovej výške 

1 155,65 €. 

  

5. Spisové číslo sťažnosti: I/2014/01669   

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť k prevádzkovej dobe reštaurácie Mademoiselle, ktorá je 

prevádzkovaná v bytovom dome Chopok na Ul. 1. mája 1207/120A, Liptovský Mikuláš 

obchodnou spoločnosťou Madmazel s.r.o. so sídlom 1. mája 1207/2, 031 01 Liptovský 

Mikuláš. V noci z 8. na 9. marca sa z priestorov reštaurácie ozýval hluk aj po 24. hod.     

b) Dátum doručenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti: 14.03.2014 

c) Forma podania sťažnosti: písomná  

d) Dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti v evidencii 

sťažností:  14.03.2014 

e) Sťažovateľ: fyzická osoba Vladimír R., trvale bytom  Liptovský Mikuláš  

f) Predmet sťažnosti: Sťažnosť k prevádzkovej dobe reštaurácie Mademoiselle, ktorá je 

prevádzkovaná v bytovom dome Chopok na Ul. 1. mája 1207/120A, Liptovský Mikuláš 

obchodnou spoločnosťou Madmazel s.r.o. so sídlom 1. mája 1207/2, 031 01 Liptovský 

Mikuláš. V noci z 8. na 9. marca sa z priestorov reštaurácie ozýval hluk aj po 24. hod.     

g) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 17.03.2014 Oddelenie 

marketingu a podnikania MsÚ, k rukám Mgr. Miroslav Parobek, ved. odd. 

 

Kontrolné zistenia: 

a) Výsledok prešetrenia sťažnosti: o prešetrení sťažnosti bola dňa 20.03.2014 vyhotovená 

Zápisnica o prešetrení sťažnosti, podľa ktorej bola sťažnosť vyhodnotená ako neopodstatnená     

b) Prijaté opatrenia a termíny ich splnenia: z dôvodu predchádzania podobným podnetom bolo 

prevádzkovateľovi doporučené na základe § 27 Zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov meranie hladiny hluku, 

ktorý vykonáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave alebo 

v Žiline. Výsledky merania predloží prevádzkovateľ na MsÚ do 20.06.2014. Prevádzkovateľ 

bol upozornený, aby dodržiaval stanovené prevádzkové hodiny a upozornil aj odchádzajúcich 

hostí na skutočnosť, že na  nadzemných podlažiach sa nachádzajú nájomné byty. 

c) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bolo pod č. I/2014/01786-2/MLN zaslané 

Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti vyhotovené dňa 26.03.2014 
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d) Sťažnosť bola vybavená procesne správne a v zákonnej lehote 60 pracovných dní počínajúc 

prvým pracovným dňom odo dňa doručenia sťažnosti na MsÚ v súlade so Zák. č. 9/2010 Z. z. 

a v súlade so Smernicou mesta  

 

6. Spisové číslo sťažnosti: I/2014/01669 – 04   

a) Predmet sťažnosti: išlo o opakovanú sťažnosť obsahovo totožnú so sťažnosťou uvedenou 

v bode 5 tejto správy  

b) Dátum doručenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti: 31.03.2014 

c) Forma podania sťažnosti: písomná  

d) Dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti v evidencii 

sťažností:  31.03.2014 

e) Sťažovateľ: fyzická osoba Vladimír R., trvale bytom Liptovský Mikuláš  

f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 28.04.2014 Oddelenie 

marketingu a podnikania MsÚ, k rukám Mgr. Miroslav Parobek, ved. odd. 

g) Dňa 24.04.2014 bola elektronicky doručená ďalšia sťažnosť p. Stanislava G., ktorý sa rovnako 

sťažuje na rušenie nočného kľudu prevádzkou reštaurácie a to v noci z 29. na 30. marca 2014. 

Mestská polícia na základe telefonického oznámenia vykonala v noci 30.03.2014 kontrolu 

v predmetnej prevádzke za účelom nastolenia nočného kľudu.  

 

Kontrolné zistenia: 

a) Výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti: nakoľko prekontrolovaním 

predchádzajúcej sťažnosti bolo zistené, že nebola vybavená správne,  opakovaná sťažnosť 

bola prešetrená a vybavená. O prešetrení bola spísaná Zápisnica zo dňa 14.05.2014, podľa 

ktorej bola sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená 

b) Prijaté opatrenia a termíny ich splnenia: formou rozhodnutia bola na prevádzku reštaurácie 

Mademoiselle upravená prevádzková doba z 24:00 hod do 22:00 hod. 

c)  Dátum vybavenia opakovanej sťažnosti: sťažovateľovi Vladimírovi R. bolo pod č. 

I/2014/01786-9/MLN zaslané Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti vyhotovené dňa 

14.05.2014 

d) Dátum vybavenia opakovanej sťažnosti: 14.05.2014 písomným oznámením zasielaným na 

adresu trvalého pobytu sťažovateľa 

e) Opakovaná sťažnosť bola vybavená procesne správne a v zákonnej lehote 60 pracovných dní 

počínajúc prvým pracovným dňom odo dňa doručenia sťažnosti na MsÚ v súlade so Zák. č. 

9/2010 Z. z. a v súlade so Smernicou mesta  

 

7. Spisové číslo sťažnosti: I/2014/02858  

a) Predmet sťažnosti: sťažnosť na zamestnankyňu matričného úradu, ktorá odmietla na žiadosť 

sťažovateľa overiť podpis na listinách 

b) Dátum doručenia sťažnosti a forma podania sťažnosti: 17.04.2014, elektronická forma 

c)  Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii:  17.04.2014 

d) Sťažovateľ: fyzická osoba Pavel B., trvale bytom Uhorská Ves  

e)  Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 23.04.20104, oddelenie 

organizačné MsÚ k rukám PhDr. Miroslava Almanová, ved. odd.  

 

Kontrolné zistenia: 

a) Dátum odloženia sťažnosti a dôvody odloženia: dňa 11.06.2014 bola sťažnosť odložená 

s poukazom na ust. § 5 ods. 7 Zák. č. 9/2010 Z.z. z dôvodu, že elektronicky podaná sťažnosť 

nebola zo strany sťažovateľa podpísaná a následne v lehote piatich pracovných dní od podania 
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potvrdená vlastnoručným podpisom. O odložení sťažnosti bol dňa 11.06.2014 vyhotovený 

písomný Záznam o odložení sťažnosti 

b) Napriek odloženiu sťažnosti bola problematika uvedená v sťažnosti prešetrená, pričom bolo 

zistené, že zamestnankyňa Matričného úradu  porušila pracovné povinnosti a z toho dôvodu 

jej bolo zaslané písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny a zníženie osobného 

príplatku za mesiac jún 2014 vo výške 50 %. 

 

8. Spisové číslo sťažnosti: I/2014/02948  

a) Predmet sťažnosti: sťažnosť na nečinnosť mestského úradu v Liptovskom Mikuláši vo veci 

vydania územnoplánovacej informácie na pozemok par. reg. „E“, parc. č. 5478/2 v k.ú. 

Liptovský Mikuláš 

b) Dátum doručenia sťažnosti a forma podania sťažnosti: 24.04.2014 

c) Forma podania sťažnosti: písomná  

d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii:  24.04.2014 

e) Sťažovateľ: fyzická osoba Mgr. Art. Peter Š., trvale bytom Bratislava 

f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 25.04.2014, Ing. Anna 

Rašiová, prednostka MsÚ 

 

Kontrolné zistenia: 

a) Výsledok prešetrenia sťažnosti: podľa Zápisnice o prešetrení sťažnosti zo dňa 14.07.2014 bola 

sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená, nakoľko bolo zistené, že došlo k porušeniu internej 

normy a to čl. 9 ods. 1 Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu MsÚ, keď zo strany 

Útvaru hlavného architekta mesta neboli dodržané lehoty na vybavenie podanej žiadosti 

sťažovateľa. 

b) Prijaté opatrenia a termíny splnenia: zodpovedná zamestnankyňa bola písomne dňa 

15.07.2014 pri prerokovaní zápisnice ústne upozornená na dodržiavanie lehôt na vybavenie 

spisov v zmysle príslušných právnych predpisov a interných predpisov mesta 

c) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bolo zaslané písomné oznámenie o výsledku 

prešetrenia sťažnosti zo dňa 15.07.2014 

d)  sťažnosť bola vybavená procesne správne a v zákonnej lehote 60 pracovných dní počínajúc 

prvým pracovným dňom odo dňa doručenia sťažnosti na MsÚ v súlade so Zák. č. 9/2010 Z. z. 

a v súlade so Smernicou mesta  

 

9. Spisové číslo sťažnosti: I/2014/02974  

a) Predmet sťažnosti: časť podania - sťažnosť k porušeniu prevádzkovej doby zo strany 

obchodnej spoločnosti Madmazel, s.r.o. a nadmernému hluku prevádzky MADMAZEL, s.r.o. 

v prevádzke reštaurácie Mademoiselle v polyfunkčnom dome na Ul. 1. mája 1207/120A, 

Liptovský Mikuláš, čím dochádza k obťažovaniu obyvateľov domu nadmerným hlukom 

b) Dátum doručenia sťažnosti: 24.04.2014 

c) Forma podania sťažnosti: elektronická  

d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii:  24.04.2014 

e) Sťažovateľ: fyzická osoba Stanislav G. trvale bytom  Liptovský Mikuláš  

f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 25.04.2014 Odd. marketingu 

a podnikania  k rukám Mgr. Miroslav Parobek, ved. odd. 

 

Kontrolné zistenia: 

a) Výsledok prešetrenia sťažnosti: Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici 

o prešetrení sťažnosti zo dňa 07.05.2014, pričom bolo zistené, že sťažnosť je opodstatnená 
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b) Prijaté opatrenia a termíny splnenia: prevádzkovateľovi  reštaurácie bola rozhodnutím mesta 

číslo: I/2014/01786-7/MLN denná prevádzková doba v reštaurácii skrátená z 24:00 hod. na 

22:00 hod. s tým, že ak prevádzkovateľ predloží akreditované meranie hladiny hluku, bude 

prevádzková doma v závislosti do výsledkov merania opätovne prehodnotená – viď  sťažnosť 

uvedená pod porad. č. 5 tohto záznamu.  Do ukončenia kontroly nebolo meranie 

prevádzkovateľom predložené, preto je naďalej prevádzková doba upravená podľa cit. 

rozhodnutia. 

c) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bolo zaslané písomné oznámenie o výsledku 

prešetrenia sťažnosti zo dňa 09.05.2014  

d) Sťažnosť bola vybavená procesne správne a v zákonnej lehote 60 pracovných dní počínajúc 

prvým pracovným dňom odo dňa doručenia sťažnosti na MsÚ v súlade so Zák. č. 9/2010 Z. z. 

a v súlade so Smernicou mesta  

 

10. Spisové číslo sťažnosti: I/2014/04075 

a) Predmet sťažnosti: vyjadrenie k sťažnostiam na postup stavebného úradu mesta Liptovský 

Mikuláš pri vydávaní územného rozhodnutia pre projekt civilné letisko – Heliport Liptovský 

Trnove adresované Ing. Anne Rašiovej , prednostke MsÚ  

b) Dátum doručenia sťažnosti a forma podania sťažnosti: 06.06.2014 

c) Forma podania sťažnosti: písomná  

d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii:  06.06.2014 

e) Sťažovateľ: právnická osoba obchodná spoločnosť ELAN spol. s r. o. so sídlom ulica 1. mája 

35/115, 031 01 Liptovský Mikuláš v mene ktorej koná Ing. Cyril Fogaš, konateľ  

f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 23.06.2014 k rukám MUDr. 

Alexandra Slafkovského, primátora mesta 

 

Kontrolné zistenia: 

a) Výsledok prešetrenia sťažnosti: prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici 

o prešetrení sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti zo dňa 18.08.2014, pričom bolo zistené, že 

sťažnosť je neopodstatnená  

b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bola zaslané oznámenie o vybavení sťažnosti zo 

dňa 26.08.2014 

c) sťažnosť bola vybavená procesne správne a v zákonnej lehote 60 pracovných dní počínajúc 

prvým pracovným dňom odo dňa doručenia sťažnosti na MsÚ v súlade so Zák. č. 9/2010 Z. z. 

a v súlade so Smernicou mesta  

 

11. Spisové číslo sťažnosti: I/2014/04276  

a) Predmet sťažnosti: sťažnosť na využívanie priestorov CVČ občianskym združením 

Olympijský klub Liptova so sídlom Námestie osloboditeľov č. 7, 031 01 Liptovský Mikuláš 

b) Dátum doručenia sťažnosti a forma podania sťažnosti: 23.06.2014 

c) Forma podania sťažnosti: písomná  

d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii:  23.06.2014 

e) Sťažovateľ: fyzická osoba Ing. Peter S. trvale bytom Stankovany  

f)  Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 03.07.2014 k rukám MUDr. 

Alexandrovi Slafkovskému, primátorovi mesta  
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Kontrolné zistenia: 

a) Výsledok prešetrenia sťažnosti: Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici 

o prešetrení sťažnosti zo dňa 28.08.2014,  z ktorej vyplýva, že  sťažnosť bola vyhodnotená 

ako neopodstatnená 

b) Sťažnosť bola na jednej strane vybavená procesne správne a v zákonnej lehote 60 pracovných 

dní počínajúc prvým pracovným dňom odo dňa doručenia sťažnosti na MsÚ v súlade so Zák. 

č. 9/2010 Z. z. a Smernicou mesta, ale v určitej časti nebola správne vyhodnotená.   

 

Zistený nedostatok č. 2:  

Sťažnosť bola nesprávne vyhodnotená v časti týkajúcej sa sídla občianskeho združenia s názvom 

Olympijský klub Liptova, ktoré je ako právnická osoba zapísané v registri občianskych združení 

vedených Ministerstvom vnútra SR.  Občianske združenie má na adrese Nábr. Dr. A. Stodolu 1932 

031 01 Liptovský Mikuláš, t. z. v nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a v správe Centra voľného času 

zapísané svoje sídlo, hoci na to nemá právny dôvod a to súhlas vlastníka. Občianske združenie 

disponuje len súhlasom mesta zo dňa 17.01.2011 na používanie predmetnej adresy na doručovanie 

svojich písomností, čo nie je možné zamieňať s problematikou zriadenia sídla (viď ust. § 2 ods. 3 

Obchodného zákonníka Zák. č. 513/1991 Zb. v z. n. p.)  

 

4. Kontrola vybavovania petícií 

 

4.1.    Štatistický prehľad: 

a) o počte podaných petícií,  

b) o počte vybavených petícií, 

c) o počte odložených petícií, 

d) o výsledku vybavenia petícií (z celkového počtu vybavených petícií).  

 

Počet podaných petícií 7 

Z toho: Vybavené v zákonnej lehote 5 

             Nevybavené v zákonnej lehote 0 

             Odložené  2 

Výsledok vybavenia petície 5 

Vyhovené                  4 

Vyhovené sčasti 1 

Nevyhovené 0 

 

Dve petície boli odložené podľa ust. § 5 ods. 5 Zák. č. 85/1990 Zb. z dôvodu, že nemali náležitosti 

podľa ust. § 5 ods. 1 Zák. č. 85/1990 Zb. a osoby, ktoré petíciu podali v lehote stanovenej mestom 

nedostatky neodstránili. 

 

Po zapísaní podaných petícií v osobitnej evidencii petícií vedenej kontrolným orgánom boli petície 

v súlade s ust. § 5 ods. 9 Zák. č. 85/1990 Zb. odstúpené primátorovi mesta, ktorý petíciu v závislosti 

od kompetencií buď vybavuje priamo, alebo uskutočňuje čiastkové úkony a predkladá petíciu na 

posúdenie a rozhodnutie o jej predmete MsZ. Smernica mesta neobsahuje postup pri vybavovaní 

petície, ktorej predmet spadá do pôsobnosti MsZ v závislosti od príslušných ustanovení Zák. č. 

369/1990 Zb. a Štatútu mesta.   
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1. Spisové číslo petície: I/2014/00818 

a) Predmet petície: Petícia proti výstavbe čerpacej stanice na území mestskej časti Palúdzka 

Vyhlásenie občanov – obyvateľov mestskej časti Palúdzka k výstavbe  čerpacej stanice 

pohonných látok „Oliva“  

b) Dátum doručenia petície: 04.02.2014 

c) Forma podania petície: písomná 

d) Dátum zapísania petície: 04.02.2014 

e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu: obyvatelia mestskej časti Palúdzka 

f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: nebola určená 

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 06.02.2014 

 

 Kontrolné zistenia: 

a) Petícia mala nedostatky, preto boli dňa 06.02.2014 zaslané výzvy na odstránenie nedostatkov 

petície podľa ust. § 5 ods. 5 Zák. č. 85/1990 Zb. osobám podpísaným v petícii na prvom 

a piatom mieste  

a) Dátum odloženia petície: dňa 18.03.2014 bola petícia odložená podľa ust. § 5 ods. 5 Zák. č. 

85/1990 Zb.  z dôvodu, že nemala náležitosti podľa ust. § 5 ods. 1 Zák. č. 85/1990 Zb. 

a v stanovenom termíne nedošlo k odstráneniu nedostatkov. O odložení bol vyhotovený 

Záznam o odložení petície. 

b) Dátum zaslania upovedomenia o odložení petície: osobám, ktoré boli vyzývané na odstránenie 

nedostatkov petície boli zaslané písomné oznámenia zo dňa 18.03.2014 o odložení petície   

 

2. Spisové číslo petície: I/2014/01290 

a) Predmet petície: požiadavka na vybudovanie nového povrchu rozbitej prístupovej 

komunikácie k bytovému domu č. 1808/59,60,61,62, čo spôsobuje nadmernú prašnosť 

a ohrozuje bezpečnosť premávky (chodcov, vozidiel) 

b)  Dátum doručenia petície: 26.02.2014 

c) Forma podania petície: písomná 

d) Dátum zapísania petície: 26.02.2014 

e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu: osoby uvedené v petícii (petíciu zostavila 

Mária D., zástupca vlastníkov bytového domu č. 1808, v Liptovskom Mikuláši) 

f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: neurčená 

g)  Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 05.03.2014 

 

Kontrolné zistenia: 

a) Petícia mala nedostatky, preto boli dňa 04.03.2014 zaslané výzvy na odstránenie nedostatkov 

petície podľa ust. § 5 ods. 5 Zák. č. 85/1990 Zb. osobe, ktorá zostavila a osobe uvedenej 

v prvom podpisovom hárku na prvom mieste 

b) Dátum odloženia petície: dňa 23.04.2014 bola petícia odložená podľa ust. § 5 ods. 5 Zák. č. 

85/1990 Zb.  z dôvodu, že nemala náležitosti podľa ust. § 5 ods. 1 Zák. č. 85/1990 Zb. 

a v stanovenom termíne nedošlo k odstráneniu nedostatkov. O odložení bol vyhotovený 

Záznam o odložení petície. 

c) Dátum zaslania upovedomenia o odložení petície: osobám, ktoré boli vyzývané na odstránenie 

nedostatkov petície boli zaslané písomné oznámenia zo dňa 23.03.2014 o odložení petície   

 

3. Spisové číslo petície: I/2014/02668 

a) Predmet petície: Petícia za vysťahovanie neprispôsobivých občanov z bytového domu na 

Ul. Sládkovičovej č. 1 
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b) Dátum doručenia petície: 11.04.2014 

c) Forma podania petície: písomná 

d) Dátum zapísania petície: 11.04.2014 

e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu: petičný výbor v zložení Marián K. Liptovský   

     Mikuláš a spol. 

f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: Marián K. Liptovský 

Mikuláš 

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 11.04.2014, petícia mala všetky náležitosti podľa 

ust. § 5 ods. 1 zák. č. 85/1990 Zb.  

 

Kontrolné zistenia: 

a) Výsledok prešetrenia petície: O prešetrení petície bola spísaná Zápisnica zo dňa 28.05.2014 

v ktorej je uvedené, že vysťahovanie neprispôsobivých občanov nie je možné riešiť, ale boli 

prijaté opatrenia na riešenie problematickej situácie s nimi, čím bolo petícii sčasti vyhovené 

b) Prijaté opatrenia a termíny splnenia:  

1. obyvateľom bytového domu bude doručená výzva na odstránenie nelegálne postavených 

stavieb  

Z: Ing. Chomo        Termín do 30.05.2014  

2. v rámci výzvy budú užívatelia bytov upozornení na nemožnosť bývania v pivničných 

     priestoroch 

Z: Ing. Chomo                                                               Termín: do 30.05.2014 

3. opätovné preverenie platobnej disciplíny užívateľov bytov a predloženie návrhu na 

vypratanie bytov resp. návrh na  presťahovanie neplatičov do Hlbokého 

Z: Ing. Chomo                                                                Termín do 30.06.2014 

4. prehodnotenie potreby nevyhnutných opráv, kde bude určené čo zabezpečí prenajímateľ 

a čo svojpomocne zabezpečia užívatelia bytov  

Z: Ing. Chomo                                                                 Termín: do 30.06.2014 

5. v spolupráci s MsP bude zabezpečený zvýšený dohľad bytového domu na Ul. 

Sládkovičovej č. 1  

Z: MUDr. Slafkovský                                                      Termín: do 15.06.2014 

c) Kontrola splnenia prijatých opatrení: opatrenia boli splnené a podrobne sú rozpísané     

     v nasledujúcom texte:  

1. Dňa 27.05.2014 boli obyvateľom bytového domu na Ul. Sládkovičovej zaslané výzvy na 

odstránenie nelegálnych stavieb. 

2. Vo výzvach uvedených v predchádzajúcom bode boli obyvatelia súčasne upozornení na to, 

že pivničné priestory nie je možné používať na bývanie a poskytnutie ubytovania 

3. Bola preverená platobná disciplína užívateľov nájomných bytov a prijaté opatrenia:  

byt č.1: nájomca p. Miroslav P. a Zuzana P. 

 uzatvorená platná nájomná zmluva na dobu určitú 

 k 31.08.2014 vykázaná pohľadávka vo výške 1 201,54 € 

 dňa 10.10. 2014 pohľadávka odstúpená na vymáhanie právnemu zástupcovi 

 dňa 10.10.2014 zaslaná právnym zástupcom  výzva na zaplatenie dlžnej sumy vo 

výške 1 201,54 € najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy  

byt č. 2.  nájomca p. Ružena B. a Miroslav B. 

 neplatná nájomná zmluva 

 k 31.08.2014 vykázaná pohľadávka vo výške 1 464,74 € 
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 zo strany nájomcov bola uhradená dňa 02.09.2014 splátka pohľadávky  vo výške 200 

€ a zo strany súdneho exekútora bola zaslaná splátka dňa 19.09.2014 vo výške 42 € 

z predchádzajúceho obdobia  

 k 30.09.2014 vykázaná pohľadávka vo výške 1 222,74 € 

 dňa 10.10.2014 bola zaslaná nájomníkom výzva k osobnému stretnutiu na deň 

16.10.2014 za účelom uzatvorenia Dohody o uznaní a splatení dlhu a zlegalizovania 

platnosti nájomného vzťahu  

 podľa ústneho vyjadrenia Mgr. Zaťkovičovej sa nájomníci dňa 16.10.2014 dostavili na 

MsÚ, Odd. správy majetku mesta, kde si dohodli výšku splátok a termín podpisu 

Dohody o uznaní a splatení dlhu na deň 29.10.2014 

 podľa písomného vyjadrenia Ing. Chomu, ved. Odd. správy majetku mesta, v prípade, 

že dôjde k pravidelným úhradám splátok nedoplatku, ako aj mesačných platieb za 

užívanie bytu a služby spojené s užívaním bytu bude zo strany MsÚ daný súhlas na  

uzatvorenie nájomnej zmluvy. Odd. správy majetku navrhuje počkať s uzatvorením 

zmluvy do 31.12.2014 

byt č. 3: nájomca  p. Ivan P. a Mária P.  

 uzatvorená platná nájomná zmluva na dobu neurčitú 

 k 31.08.2014 vykázaná pohľadávka vo výške 20,62 € 

 dňa 23.09.2014 Odd. správy majetku zaslaná upomienka č. OP-SMM 2014/022980-

ZK  na zaplatenie nedoplatku 

 dňa 10.10.2014 zaslaná pohľadávka na vymáhanie právnemu zástupcovi 

 dňa 10.10.2014 zaslaná právnym zástupcom  výzva na zaplatenie dlžnej sumy vo 

výške 20,62  € najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy  

byt č. 4:  nájomca p. Anna B. a Zdeněk B. 

 neplatná nájomná zmluvy 

 k 30.08.2014 vykázaná pohľadávka vo výške 978,73 € 

 dňa 23.09.2014 Odd. správy majetku zaslaná upomienka č. SMM 2014/023040-ZK  

na zaplatenie nedoplatku 

 dňa 23.09.2014 zaslaná Odd. správy majetku mesta pod. č. SMM 2014/022973-ZK 

Výzva k odovzdaniu bytu v termíne najneskôr do 15.10.2014 

 k 30.09.2014 bola vykázaná pohľadávka vo výške 1 025,86 € z dôvodu neuhradenia 

mesačnej platby za užívanie bytu a služby spojené s užívaním bytu 

 dňa 09.10.2014 zaslaná pohľadávka na vymáhanie právnemu zástupcovi 

 dňa 09.10.2014 zaslaná právnym zástupcom  výzva na zaplatenie dlžnej sumy vo 

výške 1 025,86 € najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia výzvy  

 dňa 17.10.2014 Mgr. Zaťkovičová, špecialistka Útvaru správy bytov a nebytových 

priestorov ústne uviedla, že  s nájomníkmi boli ústne dohodnuté termíny za účelom 

predloženia splátky nájomného na deň 22.10.2014 a za účelom uzatvorenia Dohody 

o uznaní a splatení dlhu na deň 24.10.2014. 

4. Prehodnotená bola potreba opráv,  keď bolo vykonané uzatvorenie strešných otvorov, čím 

došlo k zamedzeniu vnikaniu holubov pod strechu, zvody na odvod z dažďovej vody boli 

vyvedené na okolitý terén a svojpomocne s nájomníkmi bytového domu bol zlikvidovaný 

neporiadok na dvore. 

5. Príslušníci MsP majú v súčasnej dobe trvalú úlohu v nepravidelných intervaloch v rámci 

bežnej hliadkovacej činnosti kontrolovať  Ul. Sládkovičovu a priľahlé okolie. Ďalej 

príslušníčky MsP z pešej hliadky prípadne z cyklohliadky, ktoré majú odbornú 

spôsobilosť na odchyt túlavých zvierat, kontrolujú spravidla v týždňových intervaloch 
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obytné domy na Ul. Sládkovičovej, so zameraním na výskyt túlavých, voľne 

pobehujúcich a neprihlásených psov. 

 

O splnení prijatých opatrení uvedených v Zápisnici o prešetrení petície boli hlavnej kontrolórke 

podané správy a to: písomne dňa 22.09.2014 z Odd. správy majetku o splnení prijatých opatrení 

uvedených v Zápisnici v bode č. 1 až č. 4., dňa 14.10.2014 z Odd. správy majetku doplnenie 

o splnení opatrenia v bodu č. 3  a dňa 23.09.2014  e-mailom z MsP o splnení opatrenia 

uvedeného v Zápisnici pod bodom č. 5. 

 

d) Dátum vybavenia petície: dňa 28.05.2014 bol výsledok prešetrenia a vybavenia petície 

oznámený osobe určenej na zastupovanie v styku  s orgánom verejnej správy. 

 

4. Spisové číslo petície: I/2014/03082 

a) Predmet petície: Petícia proti zriadeniu veľkokapacitnej dojárne oviec v areáli 

AGRIA Liptovský Ondrej a.s. v mestskej časti Stošice  

b) Dátum doručenia petície: 29.04.2014 

c) Forma podania petície: písomná 

d) Dátum zapísania petície: 29.04.2014 

e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu: petičný výbor v zložení Jozef M., Stošice  

a spol. 

f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: Jozef M.  

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 02.05.2014, petícia nemala všetky náležitosti 

podľa ust. § 5 ods. 1 Zák. č. 85/1990 Zb.  

 

Kontrolné zistenia: 

a) Odstránenie nedostatkov petície: dňa 13.05.2014 boli odstránené petičným výborom 

nedostatky petície  

b) Výsledok prešetrenia petície: O prešetrení petície bola spísaná Zápisnica zo dňa 29.05.2014 

podľa ktorej bolo zistené, že dojenie oviec v objekte bývalého hospodárskeho dvora 

v mestskej časti Stošice je dočasné a problematika je v riešení, objekty sa postupne asanujú 

c) Dátum vybavenia petície: osobe určenej pre styk s orgánom verejnej správy bolo zaslané 

oznámenie výsledku prešetrenia petície zo dňa 29.05.2014 

d) Kontrola vybavenia petície: podľa písomného vyjadrenia Ing. arch. Tatiany Bachtíkovej, 

špecialistky ÚHA zo dňa 15.10.2014 dojenie oviec v areáli AGRIA Liptovský Ondrej , a.s. 

v m. č. Stošice bude ukončené v októbri 2014 a ovce budú ustajnené mimo mestskej časti 

Stošice. Vlastník obchodná spoločnosť AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. plánuje areál 

odpredať. V súčasnosti sa spracováva urbanistická štúdia na výstavu rodinných domov 

v predmetnom areáli a pozemky budú ponúkané na predaj. 

 

5. Spisové číslo petície: I/2014/03090 

a) Predmet petície: Petícia vyslovenia nesúhlasu so zámerom využitia časti spevnej 

plochy ihriska vo vnútrobloku na rozšírenie počtu parkovacích miest na Ul. 

Jabloňovej 

b) Dátum doručenia petície: 30.04.2014 

c) Forma podania petície: písomná 

d) Dátum zapísania petície: 30.04.2014  

e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu: petičný výbor v zložení Ing. Pavel M.,  

Liptovský Mikuláš a spol. 
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f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: Ing. Pavel M.  

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 06.05.2014, petícia nemala náležitosti podľa 

ust. § 5 ods. 1 Zák. č. 85/1990 Zb.   

 

Kontrolné zistenia: 

a) Dňa 06.05.2014 bola zaslaná výzva na odstránenie nedostatkov petície podľa § 5 ods. 5 

Zák. č. 85/1990 Zb.  prvému a piatemu členovi petičného výboru  

b) Dňa 14.05.2014 bola doručená petícia hlavnej kontrolórke, v ktorej boli nedostatky 

odstránené, ktorá petíciu ihneď odstúpila primátorovi mesta 

c) Výsledok prešetrenia petície: petícia bola prešetrovaná za účasti poslancov za Podbreziny 

na stretnutí dňa 30.04.2014 petícii bolo vyhovené, vedenie mesta rozhodlo, že dočasné 

parkovisko na časti detského ihriska nebude budované. O prešetrení petície bola spísaná 

dňa 20.05.2014 zápisnica.  

d) Dátum vybavenia petície: osobe určenej pre styk s orgánom verejnej správy a ostatným 

členom petičného výboru, bolo zaslané oznámenie zo dňa 15.05.2014 o výsledku 

prešetrenia petície  

 

6. Spisové číslo petície: I/2014/03226 

a) Predmet petície: Petícia za uchovanie pôvodného účelu spevnej plochy, medzi 

bytovkami na Ul. Morušovej č. 522, Lipovej č. 521 a Pod Slivkou č. 520 

b) Dátum doručenia petície: 07.05.2014 

c) Forma podania petície: písomná 

d) Dátum zapísania petície: 07.05.2014 

e)  Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu: vlastníci bytov v Liptovskom Mikuláši – 

Podbreziny 

f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: nebola určená  

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 09.05.2014, petícia nemala náležitosti podľa 

ust. § 5 ods. 1 Zák. č. 85/1990 Zb.   

 

Kontrolné zistenia: 

a) Výzva na odstránenie nedostatkov petície bola zaslaná dňa 09.05.2014 dvom osobám, 

ktoré boli na podpisových hárkoch ako zástupcovia petičného výboru (Eva Z. a Marta K.) 

b) Výsledok prešetrenia petície: predmet petície súvisel s predmetom petície č. 5 Táto 

petícia bola prešetrovaná súčasne s predchádzajúcou petíciou. O prešetrení petície bola 

spísaná zápisnica zo dňa 20.05.2014. Nakoľko vedenie mesta rozhodlo, že dočasné 

parkovisko na časti detského ihriska nebude budované bolo súčasne vyhovené aj tejto 

petície a spevnená plocha ihriska bola ponechaná pôvodnému účelu. 

c) Dátum vybavenia petície: osobám podávajúcim petíciu bolo zaslané identické oznámenie 

zo dňa 15.05.2014 o výsledku prešetrenia petície  

 

7. Spisové číslo petície: I/2014/4305 

a) Predmet petície: Petícia proti výstavbe „Hospodárskeho objektu – garáž“ v Ondrašovej 

b) Dátum doručenia petície: 24.06.2014 

c) Forma podania petície: písomná 

d) Dátum zapísania petície: 24.06.2014 

e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu: Ing. Milan C., Liptovský Mikuláš a spol.  

f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: Ing. Milan C. 

Liptovský Mikuláš 
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g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 25.06.2014, petícia nemala všetky  

náležitosti podľa ust. § 5 ods. 1 Zák. č. 85/1990 Zb.  

 

Kontrolné zistenia: 

a) Odstránenie nedostatkov petície: dňa 25.06.2014 člen petičného výboru Ing. Milan C. 

zabezpečil odstránenie nedostatkov  

b) Výsledok prešetrenia petície: vyhovené - Projektová dokumentácia „Hospodársky objekt – 

garáž“ bola upravená, v súčasnosti mesto eviduje žiadosť na povolenie stavby „dočasný 

sklad na par. č. 361/4 v k. ú. Liptovská Ondrašová“ 

c) Dátum vybavenia petície: 25.07.2014  

d) Kontrola vybavenia petície:  dňa 18.09.2014 bolo hlavnej kontrolórke doručené 

oznámenie od. Ing. arch. Tatiany Bachtíkovej, špecialistky ÚHA v ktorom uviedla, že:  

 stavebníci p. Ľubomír B. a manželka Vlasta B. doručili na Spoločný stavebný úrad 

územného rozhodovania a stavebného poriadku žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

na stavbu „dočasný sklad“. 

 z dôvodu, že žiadosť spolu s prílohami neposkytovala dostatočný podklad na posúdenie 

navrhovanej stavby bol stavebník vyzvaný na doplnenie dokladov k žiadosti 

 stavebný úrad prerušil stavebné konanie do doby doplnenia návrhu 

 dňa 28.08.2014 úrad obdŕžal žiadosť Okresnej prokuratúry o vyjadrenie k podnetu JUDr. 

Jaroslava Kiapeša zástupcu Vlasty B. a Ľubomíra B.týkajúci sa preskúmania rozhodnutia 

o prerušení konania  a výzvy na doplnenie návrhu vo veci žiadosti o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „dočasný sklad“. Projektová dokumentácia bola dňa 03.09.2014 

odoslaná na Okresnú prokuratúru 

 v prípade zvýšenia intenzity pohybu nákladných vozidiel a mechanizmov po účelovej 

komunikácií bude požadované doloženie statického posúdenia únosnosti mostíka 

slúžiaceho na prístup z Ul. Mincovej na účelovú komunikáciu  spracovanú odborne 

spôsobilou osobou a posúdenia šírkového usporiadania mostíka 

  následne dňa 15.10.2014 bolo oznámené hlavnej kontrolórke listom od Ing. arch. Tatiany 

Bachtíkovej, špecialistky ÚHA, že: 

 stavebník žiadosť nedoplnil, stavebné konanie je zastavené 

 z Okresnej prokuratúry nebol do dňa 15.10.2014 doručený výsledok prešetrenia 

podnetu 

 do dňa 15.10.2014 nebolo úradu predložené statické posúdenie únosnosti mostíka 

 

Čiastkový záver ku kontrole petícií: 

 

Kontrolou obsahu spisov petícií  podaných v kontrolovanom období, ktoré boli odstúpené 

hlavnou kontrolórkou mesta primátorovi mesta  na vybavenie bolo zistené, že petície  boli 

prešetrované a vybavované  správnym procesným postupom, v zákonom stanovenej lehote a  

obsahovali požadovanú písomnú dokumentáciu  podľa  Zák. č. 85/1990 Zb. a Smernice mesta. 

Výsledok vybavenia petícií bol v zákonnej lehote oznámený osobe, ktorá petíciu podala, alebo 

osobe určenej na zastupovanie v styku orgánu verejnej správy podľa Zák. č. 85/1990 Zb. 

a Smernice. 

 

Vykonanou kontrolou  boli zistené nedostatky,  z toho dôvodu  bola z kontroly vypracovaná 

Správa o výsledku kontroly č.17/KO/2014 (ďalej len „Správa“). 
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Na základe Správy  kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) 

v spojení s ust. § 14 ods. 2 písm. g) a h) zákona č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

 

1. prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 

a predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam týchto opatrení v lehote do 03.12.2014 a  

 

2. predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 

zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa 

osobitného predpisu v lehote do 31.12.2014 

 

 

IX. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:  

 

Zistený nedostatok Zistený nedostatok č. 1:  

V upovedomení o odložení ďalšej opakovanej sťažnosti, ktorý bol zaslaný 

sťažovateľovi je síce uvedená správna právna úprava, s odkazom na ktorú sa 

sťažnosť odkladá, ale nie je správne uvedené, že sa jedná o ďalšiu 

opakovanú sťažnosť.  

 

Zistený nedostatok č. 2:  

Sťažnosť bola nesprávne vyhodnotená v časti týkajúcej sa sídla občianskeho 

združenia s názvom Olympijský klub Liptova, ktoré je ako právnická osoba 

zapísané v registri občianskych združení vedených Ministerstvom vnútra SR.  

Občianske združenie má na adrese Nábr. Dr. A. Stodolu 1932 031 01 

Liptovský Mikuláš, t. z. v nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta a v správe 

Centra voľného času zapísané svoje sídlo, hoci na to nemá právny dôvod a to 

súhlas vlastníka. Občianske združenie disponuje len súhlasom mesta zo dňa 

17.01.2011 na používanie predmetnej adresy na doručovanie svojich 

písomností, čo nie je možné zamieňať s problematikou zriadenia sídla (viď 

ust. § 2 ods. 3 Obchodného zákonníka Zák. č. 513/1991 Zb. v z. n. p.)  

Prijaté opatrenia 

Lehota určená HK: 

Opatrenia prijať do 

03.12.2014 

Dňa 02.12.2014 bol hlavnej kontrolórke doručený Príkazný list primátora 

mesta č. 10/2014 „ Opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin 

ich vzniku zistených kontrolou vykonanou útvarom hlavného kontrolóra 

mesta Liptovský Mikuláš a uvedených v správe o výsledku kontroly č. 

17/KO/2014, ktorým boli prijaté nasledovné opatrenia: 

 

k nedostatku č. 1: 

a) vydať pracovný postup ako riadiaci akt primátora mesta, v ktorom bude 

bližšie uvedený postup vybavovania opakovaných a ďalších opakovaných 

sťažností so zameraním na zistený nedostatok 

Z: prednostka MsÚ 

T: 15.12.2014 

b) upozorniť vedúcich zamestnancov mesta príslušných na vybavovanie 

sťažností, aby odpoveď sťažovateľovi o odložení ďalšej opakovanej 

sťažnosti obsahovala správnu formuláciu, t.j., že ide o odloženie ďalšej 

opakovanej sťažnosti 

Z: prednostka MsÚ 
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T: na najbližšej porade vedenia mesta 

 

k nedostatku č. 2: 

upozorniť vedúcich zamestnancov mesta príslušných na vybavovanie 

sťažností, aby konzultovali s oddelením právnym, resp. s iným odborným 

útvarom mesta situáciu, ak predmet sťažnosti, ktorú vybavujú nespadá 

kompetenčne priamo do ich odbornej pôsobnosti a to s cieľom sťažnosť 

vybaviť v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

Z: prednostka MsÚ 

T: na najbližšej porade vedenia mesta   

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

Lehota určená HK: 

správu podať do 

31.12.2014 

Plynie lehota na podanie správy o splnení opatrení 

 


