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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 22.09.2017 číslo /2017

K bodu: Správy o výsledku kontroly :

1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 

01.01.2017 do 30.06.2017

2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:
Správy o výsledku kontroly:

1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2017
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1. SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY

Kontrolný orgán:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „HK“ ) predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš ( ďalej len „MsZ“) v súlade s ust. §18f ods. 
1 písm. d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. nasledovnú Správu o výsledku 
kontroly.

I.

Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za obdobie od 01.01.2017 do

II.

30.06.2017

Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad 
Adresa: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
IČO:
Právna forma : mesto, právnická osoba
(ďalej len „kontrolovaný subjekt“)

III.

00 315 524

Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 52/2017 zo dňa 22.06.2017.

IV.

V. Cieľ kontroly:
Overiť podľa ust. § 18 ods. 1b Zákona č. 369/1990 Zb. overiť objektívny stav kontrolovaných 
skutočností a ich súlad so všeobecno záväzným predpisom a vnútornými predpismi mesta.

Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly č. 6/KO/2017 (ďalej len „Správa“) na 
oboznámenie kontrolovanému subjektu:
Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa, 
ktorá bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 04.09.2017.

VI.

VII. Obsah kontroly:
Popis priebehu kontroly je uvedený v prílohe č. 1 k tejto Správe o výsledku kontroly.
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Príloha č. 1 k : Správe z vykonanej kontroly 
Číslo kontroly : 6/KO/2017

I. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou :

1.1. Všeobecne záväzné právne predpisy:
Zákon č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v z.n.p. (ďalej v texte len „Zák. č. 369/1990 Zb.“)

1.2. Vnútorné predpisy mesta:

a) Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši schválený uznesením 
MSZ číslo 22/2012 zo dňa 8.3.2012 účinný od 9.3.2012, v znení Dodatku č.1 schválený 
uznesením MsZ 98/2013 zo dňa 12.12.2013, Dodatku č.2 schválený uznesením MsZ č.64/2015 
zo dňa 14.5.2015, Dodatku č. 3 schválený uznesením MsZ č. 100/2016 zo dňa 30.9.2016 účinnom 
od 30.9.2016 a Dodatku č.4 schválený uznesením MsZ č. 4/2017 zo dňa 16.2.2017 účinnom od 
16.2.2017.(dälej v texte len „Rokovací poriadok“).

b) Štatút mesta Liptovský Mikuláš schválený uznesením MsZ č.143/2008 zo dňa 11.12.2008, 
v znení Dodatku č.1 schválenom uznesením MSZ č. 114/2010 zo dňa 16.12.2010, Dodatku č.2 
schválenom uznesením MsZ č. 112/2013 zo dňa 12.12.2013, Dodatku č.3 schválenom uznesením 
MsZ č. 24/2015 zo dňa 12.3.2015, Dodatku č.4 schválenom uznesením MsZ č. 35/2016 zo dňa 
14.4.2016, Dodatku č.5/2017 schváleným uznesením MsZ č.5/2017 zo dňa 16.2.2017.

II. Predpisy upravujúce procesný postup výkonu kontroly:

1. Všeobecne záväzný právny predpis:
Pravidlá kontrolnej činnosti ustanovené v ust. § 20 až § 27 Zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite v spojení s ust. § 18e Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

2. Interný predpis mesta:
Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš schválené uznesením MsZ 
č. 20/2016 zo dňa 17.3.2016.

III. Účel a predmet kontroly:
Podľa ust. § 18d ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností 
a ich súlad so všeobecne záväzným predpisom a vnútornými predpismi mesta uvedenými v časti 
I. bod 1.2 písm. a, b.

Preverovaná dokumentácia:

Štatút mesta - siedma časť označená ako „Orgány mesta a mestského zastupiteľstva 
Liptovský Mikuláš“, ČI. 17 označený ako „Úlohy mestského zastupiteľstva“, ČI. 18 označený 
ako „Primátor mesta“, ČI. 22 označený ako „Mestská rada“ a ČI. 24 označený ako „Mestský 
úrad“.

1.

2. Rokovací poriadok - časť III. označená ako „Uznesenia Mestského zastupiteľstva
a Všeobecne záväzné nariadenia mesta“, ČI.9 označený ako „Príprava uznesení mestského 
zastupiteľstva a nariadení obce“, ČI. 10 „Postup pri prijímaní uznesení mestského 
zastupiteľstva“ a ČI. 13 označený ako „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 
a nariadení obce“.
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3. Kontrolný orgán preveroval:

a) obsah - formulácia uznesení (vecne, stručne a zrozumiteľne s menovitým určením nositeľov 
úloh z nich vyplývajúcich a s termínom ich splnenia) podľa časti III. ČI. 9 bod 3 Rokovacieho 
poriadku, podľa ČI. 9 bod 4 primátorovi môže mestské zastupiteľstvo svojim uznesením odporučiť 
vykonanie príslušných činností,

b) podpisovanie uznesení primátorom, pozastavenie výkonu uznesenia primátorom podľa časti 
III. ČI. 10 bod 11 až 13 Rokovacieho poriadku v spojení s ust. § 12 ods. 11 a § 13 ods. 6 Zák. č. 
369/1990 Zb. tým, že ho nepodpísal najneskôr do 10 dní od jeho schválenia ak sa domnieval, že 
odporuje zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné,

c) plnenie uznesenia (riadne a v určenom čase) - MsR podľa časti III. ČI. 13 bod 2 Rokovacieho 
poriadku vyhodnocuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva v súčinnosti 
s primátorom mesta a na rokovanie MsZ predkladá správu o plnení uznesení,

d) oboznámenie poslancov s plnením uznesení - či vyhodnotenie uznesení MsZ obdržali 
poslanci MsZ písomne podľa časti III. čl. 13 bod 2 Rokovacieho poriadku.

4. Plnenie odporúčaní kontrolného orgánu

Kontrolou Č.11/KO/2015 bola hlavnou kontrolórkou vykonaná kontrola plnenia uznesení 
mestského zastupiteľstva za obdobie od 1.7.2014 do 31.12.2014.

IV. Kontrolné zistenia:

1. Štatút mesta

SIEDMA ČASŤ štatútu označená ako „Orgány mesta a mestského zastupiteľstva Liptovský 
Mikuláš“, Čl. 18 označený ako „Primátor mesta“, Čl. 22 označený ako „Mestská rada“ a Čl. 24 
označený ako „Mestský úrad“.

2. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši
ČASŤ III. „Uznesenia mestského zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenia, ČI.9 „Príprava 

uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení obce, čl. 10 „Postup pri prijímaní uznesení 
mestského zastupiteľstva“, Čl. 13 „Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení 
obce“.

Právny stav
Štatút mesta Liptovský Mikuláša v siedmej časti „Orgány mesta a mestského zastupiteľstva“ 
upravuje v Čl. 18 označenom ako „Primátor mesta“ Čl. 22 označenom ako „Mestská rada“ a Čl. 24 
označenom ako „Mestský úrad“ kompetencie uvedených orgánov.
Podľa siedmej časti Štatútu mesta :

• Čl. 18 bod 4a,b Primátor mesta zvoláva a vedie zasadnutia MsZ a MsR a podpisuje ich 
uznesenia.

• Čl. 22 bod 3 Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského 
zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu 
poradného orgánu primátora.

• Čl. 22 bod 4 Úlohou mestskej rady je najmä:
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a) kontrolovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva a organizovať 
prípravu podkladov na rokovanie mestského zastupiteľstva.

• ČI. 24 bod 4 Mestský úrad najmä :
b) vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstvo a rozhodnutia mesta.

• ČI. 24 bod 5 Prácu mestského úradu vedie a organizuje prednosta, ktorý za svoju činnosť 
zodpovedá primátorovi.

Mesto Liptovský Mikuláš má v súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 12 ods. 12 Zákona č. 
369/1990 Zb. a ČI. 17 označeného ako „Úlohy mestského zastupiteľstva“ bod 3 Štatútu mesta 
vydaný Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, ktorý podrobne 
upravuje pravidlá o rokovaní MsZ.
Problematika prípravy, postupu pri prijímaní uznesení a kontrole plnenia uznesení je upravená 
v Časti III. ČI. 9, 10 a 13 Rokovacieho poriadku.

Podľa Časti III. Rokovacieho poriadku: 

• ČI. 9 bod 3 uznesenie mestského zastupiteľstva sa formulujú vecne, stručne 
a zrozumiteľne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínom ich 
plnenia.

• Či. 9 bod 4 primátorovi mesta môže mestské zastupiteľstvo svojim uznesením odporučiť
vykonanie príslušných činností.

• ČI. 10 bod 11 uznesenia mestského zastupiteľstva podpisuje primátor mesta najneskôr do 
10 dní od ich schválenia mestským zastupiteľstvom.

• ČI. 10 bod 12 primátor mesta môže pozastaviť výkon uznesenia MsZ, ak sa domnieva, že 
odporujú zákonu alebo je pre mesto zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote do 10 
dní od jeho schválenia.

• ČI. 13 bod 1 Mestský úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh vyplývajúcich z uznesení 
MSZ - vykonáva nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva, rozhodnutia mestského 
zastupiteľstva a vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta.

• ČI. 13 bod 2 Mestská rada vyhodnocuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského 
zastupiteľstva v súčinnosti s primátorom mesta a na rokovanie MsZ predkladá správu 
o plnení uznesení.

3. Ukladacia časť a plnenie uznesení prijatých v kontrolovanom období
V kontrolovanom období t.j. od 1.1.2017 do 30.6.2017 sa konali tri plánované zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva - 16.2.2017, 13.4.2017 a 22.6.2017 a dve neplánované zasadnutia - 24.3.2017 
a 16.5.2017, na ktorých poslanci schválili celkom 54 uznesení.

Za účelom realizácie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva vydal primátor mesta 
Príkazný list č. 3/2017 (realizácia úloh z uznesení MsZ konanom dňa 16.2.2017), Príkazný list 
č.4/2017 (realizácia úloh z uznesení MsZ konanom dňa 24.3.2017), Príkazný list č. 5/2017 
(realizácia úloh z uznesení MsZ konanom 13.4.2017), Príkazný list č. 6/2017 (realizácia úloh 
z uznesení MsZ konanom 16.5.2017), Príkazný list č.7/2017 (realizácia úloh z uznesení MsZ 
konanom 22.6.2017) v ktorých bolo uložených celkovo 46 úloh, stanovený termín ich splnenia 
a určení zamestnanci mesta zodpovední za ich plnenie.

Vykonanou kontrolu bol zistený nasledovný stav :

Uznesenie č.1/2017 z 16.2.2017, úloha splnená
Zabezpečiť všetky potrebné kroky súvisiace s udelením ocenenia „Čestné občianstvo mesta 
Liptovský Mikuláš“ brigádnemu generálovi v.v. Jánovi Iľanovskému.
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Uznesenie č.2/2017 z 16.2.2017, úloha splnená
Zabezpečiť všetky potrebné kroky súvisiace s udelením ocenenia „Cena mesta Liptovský Mikuláš“ 
kolektívu - hudobnej skupine Ploštín Punk.

Uznesenie č. 3/2017 z 16.2.2017, úloha splnená
Oznámiť Okresnému súdu zvolených prísediacich na obdobie rokov 2017 - 2021.

Uznesenie č. 4/2017 z 16.2.2017, úloha splnená
Zverejniť úplné znenie Rokovacieho poriadku v zmysle schváleného Dodatku č.4 zo dňa 16.2.2017 
na webovej stránke mesta.

Uznesenie č. 5/2017 z 16.2.2017, úloha splnená
Zverejniť úplné znenie Štatútu mesta v zmysle schváleného Dodatku č.5 zo dňa 16.2.2017 na 
webovej stránke mesta.

Uznesenie č .6/2017 z 16.2.2017, úloha splnená
Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia č.6/2017.

Uznesenie č. 9/2017 z 16.2.2017, úloha splnená
Zverejniť úplné znenie VZN Č.8/1992/VZN v zmysle schváleného VZN č.1/2017 zo dňa 16.2.2017 
na webovej stránke mesta.

Uznesenie č.10/2017 z 16.2.2017, úloha splnená
Pripraviť na podpis Dohodu vo veci spoluúčasti na nákladoch na riadenie a propagáciu vlajkového 
projektu s názvom „Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - II.etapa“ v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A-Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 s Európskym zoskupením 
územnej spolupráce TATRA s.r.o. so sídlom v Nowom Targu.

Uznesenie č. 11/2017 z 16.2.2017, úloha v plnení
Zabezpečiť úkony súvisiace so zaradením školského zariadenia Špeciálna materská škola ako 
súčasť organizačnej zložky Spojenej školy J.Rumana 6, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských 
zariadení v školskom roku 2018/2019.

Uznesenie č.12/2017 z 16.2.2017, úloha splnená
Zabezpečiť zaevidovanie rozpočtových zmien v zmysle uzn. č. 13/2017 v evidencii rozpočtu pre rok 
2017.

Uznesenie č.13/2017 z 16.2.2017, úloha splnená
Zaslať NKÚ SR uznesenie č. 13/2017 o prerokovaní Protokolu o výsledku kontroly verejných 
financií, majetku a plnenia oparení z predchádzajúcich kontrol v okresných mestách vykonanej 
v meste Liptovský Mikuláš mestským zastupiteľstvom.

Uznesenie č.14/2017 z 24.3.2017, úloha splnená
Zabezpečiť všetky potrebné kroky súvisiace s podpisom a zverejnením Dodatku č.1 ku Koncesnej 
zmluve č.59/2013/Práv. zo dňa 11.3.2013 na rekonštrukciu technológie strojovne zimného štadióna 
a na služby spojené s prevádzkou zimného štadióna.

Uznesenie č. 15/2017 z 24.3.2017, úloha v plnení
Zabezpečiť v spolupráci s riaditeľom MJK a odborom výstavby všetky potrebné kroky súvisiace 
s realizáciou Memoranda o spolupráci pri realizácii projektu zhotovenia pomníka s menami vojakov 
OS SR, ktorí zomreli pri vykonávaní služobnej činnosti v zahraničných vojenských operáciách.
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Uznesenie č.16/2017 z 24.3.2017, úloha splnená
Zabezpečiť všetky potrebné kroky súvisiace s podpisom a zverejnením Zmluvy o združení Iniciatíva 
stredné Slovensko.

Uznesenie č. 18/2017 z 24.3.2017, úloha splnená
Za účelom zabezpečenia modernizácie mestského futbalového štadióna menovať prípravný tím pre 
spracovanie akčného plánu a podkladov pre založenie obchodnej spoločnosti, prostredníctvom 
ktorej bude riešené financovanie modernizácie i budúce prevádzkovanie prislúchajúcej časti 
futbalového štadióna mesta Liptovský Mikuláš, v súlade s Memorandom o spolupráci mesta a MFK 
Tatran, ktoré schválilo MsZ dňa 24.3.2017 uznesením č. 18/2017.

Uznesenie č.19/2017 z 13.4.2017, úloha v plnení
Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia č.19/2017.

Uznesenie č.20/2017 z 13.4.2017, úloha splnená
Zabezpečiť zaevidovanie rozpočtových zmien v zmysle uzn. č.20/2017 v evidencii rozpočtu pre rok 
2017

Uznesenie č.22/2017 z 13.4.2017, úloha splnená
Zabezpečiť zúčtovanie výsledku hospodárenia VPS za rok 2016 v zmysle uzn. č.22/2017 prevodom 
do rezervného fondu VPS.

Uznesenie č.25/2017 z 13.4.2017, úloha splnená
Zabezpečiť realizáciu a následný polročný a ročný monitoring akcií v oblasti zahraničnej spolupráce 
v roku 2017 schválených uzn. č.25/2017.

Uznesenie č.26/2017 z 13.4.2017, úloha v plnení
Pripraviť rozpočtovú zmenu súvisiacu s realizáciou a financovaním projektov s názvom:
a) Modernizácia učebne ZŠ a MŠ Demänovská cesta,
b) Modernizácia učební ZŠ Janka Kráľa,
c) Modernizácia učební ZŠ M.R.Martákovej,
d) Modernizácia učební ZŠ a MŠ Okoličianska,
e) Moderná polytechnická učebňa pre ZŠ Nábrežie Dr .A. Stodolu 1863,
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov schválených Žiadostí o poskytnutie NFP.

Uznesenie č.28/2017 z 13.4.2017, úloha v plnení
Zabezpečiť spracovanie dokumentu „Územný plán zóny Trnovecká zátoka“ v zmysle zmluvy o dielo 
uzatvorenej medzi mestom Liptovský Mikuláš a zhotoviteľom.

Uznesenie č.30/2017 z 16.5.2017, úloha splnená
Zabezpečiť zrealizovanie schvaľovacej časti uzn. č.30/2017 (zmena kandidáta za mesto Liptovský 
Mikuláš v MHK 32 - Ing. Štefana Kuriča).

Uznesenie č. 31/2017 z 16.5.2017, úloha splnená
Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacieho uzn. č. 31/2017.

Uznesenie č.32/2017 z 16.5.2017, úloha v plnení, schválená zmena termínu
Zabezpečiť ošetrenie prípravy Zmluvy č. 09082015083 so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s. na podpis 
primátorovi mesta a jej zverejnenie.
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Uznesenie č.33/2017 z 16.5.2017, úloha splnená
Zabezpečiť ošetrenie prípravy Dodatku č. 11 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pre 
zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na území mesta Liptovský Mikuláš v znení Dodatkov 
č. 1 -10 a jej zverejnenie.

Uznesenie č.34/2017 z 16.5.2017, úloha splnená
Zabezpečiť zaevidovanie rozpočtových zmien v zmysle uzn. č.34/2017 v evidencii rozpočtu na rok 
2017.

Uznesenie č.35/2017 z 22.6.2017, úloha splnená
Zabezpečiť všetky potrebné kroky súvisiace s udelením ocenenia „Čestné občianstvo mesta 
Liptovský Mikuláš in memoriam“ Aloisovi Lutonskému.

Uznesenie č.36/2017 z 22.6.2017, úloha splnená
Zabezpečiť zúčtovanie záverečného účtu vo vzťahu k rozpočtu r.2017 v súlade so schvaľovacou 
časťou uznesenia č. 36/2017.

Uznesenie č.37/2017 z 22.6.2017, úloha v plnení
Zabezpečiť zrealizovanie všetkých bodov schvaľovacej časti uznesenia č.37/2017.

Uznesenie č.38/2017 z 22.6.2017, úloha splnená
Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s prípravou a podpisom zmluvy o poskytnutí úverov s príslušnou 
dokumentáciou.

Uznesenie č.39/2017 z 22.6.2017, úloha splnená
Zabezpečiť všetky úkony súvisiace s prípravou a podpisom dohody o vyplňovacom práve 
k blankozmenke a podpisom vlastnej blankozmenky mesta Liptovský Mikuláš ako poskytnutím 
zábezpeky k projektu „Zber BRO pre kompostáreň v Liptovskom Mikuláši“.

Uznesenie č.40/2017 z 22.6.2017, úloha splnená
Zabezpečiť zaevidovanie rozpočtových zmien v zmysle uzn. č. 40/2017 v evidencii rozpočtu pre rok 
2017.

Uznesenie č.41/2017 z 22.6.2017, úloha v plnení
Zabezpečiť predloženie návrhu zmien Všeobecne záväzného nariadenia 3/2011 o úhradách, 
spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Liptovský Mikuláš do MsZ.

Uznesenie č.42/2017 z 22.6.2017, úloha splnená
Zabezpečiť zverejnenie úplného znenia Štatútu Klubov seniorov mesta Liptovský Mikuláš na 
webovom sídle mesta.

Uznesenie č. 44/2017 z 22.6.2017, úloha v plnení
Zabezpečiť uloženie „Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš - Zmeny a doplnky č.5“ podľa § 28 
Zákona č.50/1976 Zb.

Uznesenie č.45/2017/1, z 22.6.2017, úloha v plnení
Zabezpečiť vypracovanie a predloženie na schválenie MsZ Liptovský Mikuláš „Program odpadového 
hospodárstva mesta Liptovský Mikuláš na roky 2016 - 2020“.
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Uznesenie č.45/2017/2, z 22.6.2017, úloha v plnení
Na základe overených skutočností spojených s technickými parametrami uzatvorenia Skládky TKO 
Veterná Poruba a stanovenými opatreniami Slovenskej inšpekcie životného prostredia na 
odstránenie zistených nedostatkov podať trestné oznámenie na neznámu osobu.

Uznesenie č.45/2017/3 z 22.6.2017, úloha v plnení
Pripraviť model finančného zabezpečenia opätovného uzatvorenia Skládky TKO Veterná Poruba. 
Po jeho spracovaní predložiť model financovania na schválenie MsZ Liptovský Mikuláš.

Uznesenie č. 45/2017/4 z 22.6.2017, úloha v plnení
Predložiť Mestskému zastupiteľstvu Liptovský Mikuláš správu o výsledkoch z vykonaných kontrol 
uzatvorenia Skládky TKO Veterná Poruba a uložených opatrení na odstránenie nedostatkov.

Uznesenie č. 46/2017 z 22.6.2017, úloha v plnení
Pripraviť a na MsZ, ktoré bude 14.9.2017 predložiť časový harmonogram rekonštrukcií miestnych 
komunikácií na rok 2018 - 2022.

Uznesenie č. 47/ 2017 z 22.6.2017, úloha v plnení
Pripraviť zvolanie ustanovujúceho valného zhromaždenia občianskeho združenia Mikulášsky 
okrášľovací spolok.

Uznesenie č.48/2017 z 22.6.2017, úloha v plnení
Pripraviť rozpočtovú zmenu, resp. návrh rozpočtu na rok 2018, súvisiacu s realizáciou 
a financovaním projektu „Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš“.

Uznesenie č. 49/2017 z 22.6.2017, úloha v plnení
Pripraviť rozpočtovú zmenu, resp. návrh rozpočtu na rok 2018, súvisiacu s realizáciou 
a financovaním projektu „Mikulášska cyklotrasa ako ekologická alternatíva dopravy“.

Uznesenie č.50/2017 z 22.6.2017, úloha v plnení
Pripraviť rozpočtovú zmenu, resp. návrh rozpočtu na rok 2018, súvisiacu s realizáciou 
a financovaním projektu „Miestna občianska poriadková služba v meste Liptovský Mikuláš“.

Uznesenie č. 51/2017 z 22.6.2017, úloha v plnení
Pripraviť rozpočtovú zmenu, resp. návrh rozpočtu na rok 2018, súvisiacu s realizáciou 
a financovaním projektu „Vybudovanie systému zberu a odvozu odpadu v rómskej osade Hlboké, 
Liptovský Mikuláš“.

Uznesenie č.54/2017 z 22.6.2017, úloha splnená
Zabezpečiť zverejnenie schválených Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta 
Liptovský Mikuláš na webovom sídle mesta.

4. Plnenie odporúčaní kontrolného orgánu z predchádzajúcich kontrol

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 schváleného uznesením MsZ č.60/2015 
vykonala hlavná kontrolórka „Kontrolu Č.11/KO/2015 - Kontrolu plnenia uznesení mestského 
zastupiteľstva za obdobie od 1.7.2014 do 31.12.2014“. Na základe zistení odporučil kontrolný orgán 
kontrolovanému subjektu nasledovné odporučenia:

Odporučenie č.1
Zosúladiť najmä znenie bodu 1 v ČI. 12 označenom ako „Kontrola plnenia uznesení mestského 
zastupiteľstva a nariadení obce „Rokovacie poriadku so znením ust. § 16 Zák. č. 369/1990 Zb.,
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vrátane ods. 2 písm. d) podľa ktorého obecný úrad „vykonáva nariadenia, uznesenia obecného 
zastupiteľstva a rozhodnutia obce.“

Odporúčanie akceptované: Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva bol Dodatkom č.4 
schválený uznesením MsZ č.4/2017 zo dňa 16.2.2017 upravený nasledovne :
ČI. 13
1 - Mestský úrad vytvára podmienky pre realizáciu úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ - vykonáva 
nariadenia, uznesenia mestského zastupiteľstva, rozhodnutia mestského zastupiteľstva a vykonáva 
všeobecne záväzné nariadenia mesta.
2 - Mestská rada vyhodnocuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva 
v súčinnosti s primátorom a na rokovania MsZ predkladá správu o plnení uznesení.

Kontrolu plnenia uznesení vykonáva hlavný kontrolór, ktorý predkladá písomnú správu 
o výsledku kontroly MsZ (minimálne jedenkrát ročne).
3

Odporučenie č.2
a) Predkladať informácie o vykonaní uznesení MsZ na rokovania MsZ tak, aby ich vykonanie bolo 
kontrolované aktuálne (mesačne), čo bude v súlade s bodom 2 v ČI. 12 označenom ako „Kontrola 
plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení obce“ Rokovacieho poriadku.

Odporúčanie čiastočne akceptované: V zmysle ČI.13 bod 2 Rokovacieho poriadku sa „Správa 
o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva“ predkladá na každé plánované 
rokovanie MsR schválené uznesením MsZ na príslušný kalendárny rok (pre rok 2017 bol schválený 
Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady uzn. č.131/2016 zo dňa 15.12.2017). 
Správu o plnení úloh predkladá prednostka Mestského úradu.

b) Na každé rokovanie MsZ predkladať správu MsR o vykonaní uznesení MsZ a upraviť program 
rokovania MsZ tak, aby túto skutočnosť mohlo zobrať na vedomie. V tomto zmysle upraviť znenie 
rokovacieho poriadku a to bodu 3 v ČI. 12 označenom ako „Kontrola plnenia uznesení mestského 
zastupiteľstva a nariadení obce“.

Odporúčanie čiastočne akceptované: V zmysle ČI. 13 bod 2 Rokovacieho poriadku sa „Správa 
o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva“ doručuje poslancom mestského 
zastupiteľstva na každé plánované rokovanie zastupiteľstva schválené uznesením MsZ na príslušný 
kalendárny rok spolu s pozvánkou na rokovanie MsZ a správami a dokumentárni k jednotlivým 
bodom programu rokovania prostredníctvom portálu e-zastupiteľstvo (pre rok 2017 bol schválený 
Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady uzn. 131/2016 zo dňa 15.12.2016) sedem 
dní pred rokovaním zastupiteľstva.

5. Spoločné zistenia pre prijaté uznesenia

V kontrolovanom období t.j. od 1.1.2017 do 30.6.2017 sa konali tri plánované zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva - 16.2.2017, 13.4.2017 a 22.6.2017 a dva neplánované zasadnutia - 24.3.2017 
a 16.5.2017, na ktorých poslanci schválili celkom 54 uznesení.

Všetky uznesenia boli podpísané primátorom mesta podľa časti III. ČI.10 bod 11 Rokovacieho 
poriadku v spojení s ust. §12 Zák. č.369/1990 Zb. a výkon žiadneho z nich primátor nepozastavil 
podľa časti III. ČI. 10 bod 12 Rokovacieho poriadku v spojení s ust. § 13 ods. 6 Zák. 369/1990 Zb.

• Uznesenia z rokovania MsZ konanom dňa 16.2.2017 č.1/2017 - č. 13/2017 boli podpísané 
primátorom mesta 17.2.2017.

• Uznesenia z rokovania MsZ konanom dňa 24.3.2017 č. 17/2017 - č. 18/2017 boli podpísané 
primátorom mesta 27.3.2017.
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• Uznesenia z rokovania MsZ konanom dňa 13.4.2017 č. 19/2017 - č.29/2017 boli podpísané 
primátorom mesta 18.4.2017.

• Uznesenia z rokovania MsZ konanom dňa 16.5.2017 č.30/2017 - č.34/2017 boli podpísané 
primátorom mesta 17.5.2017.

• Uznesenia z rokovania MsZ konanom dňa 22.6.2017 č.35/2017 - č.54/2017 boli podpísané 
primátorom mesta 23.6.2017.

Za účelom realizácie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, podľa časti III. 
Rokovacieho poriadku ČI. 9, bod 4 vydal primátor mesta Príkazný list č. 3/2017 (realizácia úloh 
z uznesení MsZ konanom dňa 16.2.2017), Príkazný list č.4/2017 ( realizácia úloh z uznesení MsZ 
konanom dňa 24.3.2017), Príkazný list č. 5/2017 (realizácia úloh z uznesení MsZ konanom 
13.4.2017), Príkazný list č. 6/2017 (realizácia úloh z uznesení MsZ konanom 16.5.2017), Príkazný 
list č.7/2017 (realizácia úloh z uznesení MsZ konanom 22.6.2017) v ktorých uložil celkom 46 úloh, 
stanovil termín ich splnenia a určil zamestnancov mesta zodpovedných za ich plnenie. Úlohy boli 
formulované vecne, stručne a zrozumiteľne.

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ boli predkladané na plánované rokovanie 
MsR nasledovne:

• Dňa 2.2.2017 bola MsR predložená „Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ 
zročných k termínu 31.1.2017“, ktorú MsR zobrala na vedomie uznesením č.1/2017 zo dňa
2.2.2017.

• Dňa 6.4.2017 bola MsR predložená „Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ 
zročných k termínu 31.3.2017“, ktorú MsR zobrala na vedomie uznesením č.3/2017 zo dňa
6.4.2017.

• Dňa 15.6.2017 bola MsR predložená „Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ
uznesenímzročných k termínu 31.5.2017“, ktorú MsR zobrala na vedomie 

č. 5/2017 zo dňa 15.6.2017.

Správy o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ predkladala prednostka MsÚ.

Poslancom mestského zastupiteľstva bola „Správa o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení 
mestského zastupiteľstva zročných k 31.1.2017, 31.3.2017 a k 31.5.2017 doručená na plánované 
zasadnutia mestské zastupiteľstva konaných dňa 16.2.2017, 13.4.2017 a 22.6.2017" elektronicky, 
na portál e-zastupiteľstvo 7 dní pred rokovaním plánovaného mestského zastupiteľstva dňa 
10.2.2017, 7.4.2017 a 16.6.2017.
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2. SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY

Kontrolný orgán:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „HK“ ) predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš ( ďalej len „MsZ“) v súlade s ust. §18f ods. 
1 písm. d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vz.n.p. nasledovnú Správu o výsledku 
kontroly.

I.

II. Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti: 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2016

III. Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad 
Adresa: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
IČO: 00 315 524
Právna forma : mesto, právnická osoba
(ďalej len „kontrolovaný subjekt“)

IV. Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 52/2017 zo dňa 22.06.2017

V. Cieľ kontroly:
Overiť, či boli sťažnosti a petície v kontrolovanom období vybavované podľa Zák. č. 9/2010 Z.z. 
a Zák. č. 85/1990 Zb., ako aj podľa vnútorného predpisu mesta.

VI. Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly č. 5/KO/2017 (ďalej len „Správa“) na 
oboznámenie kontrolovanému subjektu:
Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa, 
ktorá bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 04.09.2017

VII. Obsah kontroly:
Popis priebehu kontroly je uvedený v prílohe č. 1 k tejto Správe o výsledku kontroly.
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Príloha č. 2 k: SPRÁVE Z VYKONANEJ KONTROLY 
Číslo kontroly: 5/KO/2017

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou:I.

Všeobecne záväzné právne predpisy:
a) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (ďalej v texte len „Zák. č. 369/1990 

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

Z.z.“)
c) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení od 01.07.2010 do 31.08.2015 (ďalej v texte 

len Zák. č. 85/1990 Zb.“)

1.1.

Interný 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 č. 1/2016/INO účinná od 17.03.2016. (ďalej v texte len „Smernica na 
vybavovanie sťažností a petícií“)

1.2.

Predpisy upravujúce procesný postup výkonu kontroly:II.

Všeobecne záväzný právny predpis:
Pravidlá kontrolnej činnosti ustanovené Zákone č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ust. § 18e Zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.

1.1.

Interný predpis mesta:
Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta Liptovský Mikuláš 
schválené uznesením MsZ č. 20/2016 zo dňa 17.03.2016.
(ďalej v texte len „Pravidlá kontrolnej činnosti“)

Účel a predmet kontroly:
Podľa ust. § 18d ods. 1 Zák. č. 369/1990 Zb. v spojení s ust. § 23 Zák. č. 9/2010 Z.z., ďalej 
v spojení s ust. § 7 ods. 2 Zák. č. 85/1990 Zb. ako aj v spojení s Časťou druhou, ČI. 19 „Kontrola 
vybavovania sťažností“ ods. 1 „Smernice na vybavovanie sťažností a petícií“, kontrolu procesu 
vybavovania sťažností a petícií vykonáva hlavný kontrolór mesta. Podľa ust. § 18d ods. 3 Zák. 
č. 369/1990 Zb. kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje 
obec v správnom konaní podľa § 27 cit. zákona.

Účelom kontroly bolo: overiť, či boli sťažnosti a petície vybavované procesné správne jednak 
podľa Zák. č. 9/2010 Z.z. a Zák. č. 85/1990 Zb., ako aj podľa Smernice na vybavovanie 
sťažností a petícií.

1.2.

III.
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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 vybavovaní sťažností a to:
podávanie, prijímanie, evidovanie, odloženie, prešetrovanie sťažnosti, kontrola 
predchádzajúcej sťažnosti pri podaní opakovej a ďalšej opakovanej sťažnosti, oznámenie 
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 na vybavovanie sťažností a petícií, ČI. 14 
„Zápisnica o prešetrení sťažností“ a ČI. 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 ČI. 22 „Prijímanie, 
evidencia a prešetrenie petícií“.

IV. Kontrolné zistenia:
1. Vnútorný predpis mesta - úprava vybavovania sťažností a petícií

Právny stav:
Podľa ust. § 11 ods. 1 Zák. č. 9/2010 Z. z. je mesto ako orgán verejnej správy povinné upraviť 
vybavovanie sťažností vo vnútornom predpise. Napriek tomu, že v súvislosti s vybavovaním 
petícií túto povinnosť výslovne nemá podľa Zák. č. 85/1990 Zb., upravilo ju v Časti tretej, ČI. 22 
„Prijímanie, evidencia, vybavovanie a kontrola vybavovanie petícií“ ods. 5 cit. Smernice na 
vybavovanie sťažností a petícií. Okrem toho podľa § 7 ods. 2 Zák. č. 85/1990 Zb. ak tento zákon 
alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu 
vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach. V tomto smere 
obsahuje podobné ustanovenie aj Smernica na vybavovanie sťažností a petícií, konkrétne 
v Časti tretej, ČI. 22 ods. 4, podľa ktorého pokiaľ Zák. č. 85/1990 Zb. neustanovuje inak, pri 
prešetrovaní petícií sa primerane postupuje podľa cit. smernice v spojení s príslušnými 
ustanoveniami Zák. č. 9/2010 Z. z.

Zistený stav:
Kontrolný orgán konštatuje, že mesto má aj naďalej vypracovaný vnútorný predpis, konkrétne 
Smernicu na vybavovanie sťažností a petícií. Smernica nadobudla účinnosť 17.03.2016 a bola 
účinná do 31.05.2017, nakoľko od 01.06.2017 bola prijatá novela Zákona o sťažnostiach a dňa 
22.06.2017 bola schválená MsZ novelizovaná Smernica postupu pri vybavovaní sťažností 
a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš pod číslom 13/2017/INO.
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 (pri vybavovaní opakovanej alebo ďalšej 
opakovanej 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, hlavný 
kontrolór mesta, mestský úrad a organizácie zriadené mestom, ktorými sú rozpočtové 
a príspevkové organizácie.
Smernica má nasledovný obsah:
Časť prvá:
ČI. 1 Účel vydania a pôsobnosť smernice 
ČI. 2 Základné pojmy, sťažnosť 
ČI. 3 Petícia
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Časť druhá:
ČI. 4 Podávanie sťažností
ČI. 5 Náležitosti sťažností
ČI. 6 Prijímanie sťažností
ČI. 7 Centrálna evidencia sťažností
ČI. 8 Odloženie sťažností
ČI. 9 Prešetrenie a vybavenie sťažností
ČI. 10 Príslušnosť na prešetrenie a vybavenie sťažností
ČI. 11 Lehoty na vybavenie sťažnosti
ČI. 12 Oboznamovanie s obsahom sťažnosti, spolupráca a súčinnosť pri vybavovaní sťažnosti
ČI. 13 Utajenie totožnosti sťažovateľa
ČI. 14 Zápisnica o prešetrení sťažností
ČI. 15 Vybavenie sťažností a oznámenie výsledku prešetrenia
ČI. 16 Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť
ČI. 17 Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti
ČI. 18 Archivácia dokladov o vybavení sťažnosti
ČI. 19 Kontrola vybavovania sťažností
Časť tretia:
ČI. 20 Petície
ČI. 21 Rozsah pôsobenia petičného práva vo vzťahu k samospráve 
ČI. 22 Prijímanie, evidencia a prešetrenie petícií
ČI. 23 Určenie zodpovednej osoby a príprava podkladov na prešetrenie petície
Štvrtá časť:
ČI. 24. Spoločne ustanovenia 
ČI. 25 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, výzva na odstránenie nedostatkov petície, zápisnica o výsledku prešetrenia 
petície, príklad uznesenia MsZ o prerokovaní petície a oznámenie o výsledku prešetrenia 
petície.

2. Centrálna evidencia sťažností a petícií

Právny stav:
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 ďalšej 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 termíny ich 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,
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j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
k) poznámku.

Zistený stav:
Kontrolný orgán konštatuje, že mesto 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 o každej jednej sťažnosti obsahuje všetky údaje podľa 
ust. § 10 ods. 1 Zák. č. 9/2010 Z. z. v spojení s Časťou druhou, ČI. 7 ods. 1 Smernice na 
vybavovanie sťažností a petícií.
Do evidencie sťažností boli z (podateľne) MsÚ predložené na zaevidovanie podania fyzických 
osôb, alebo právnických osôb, ktoré boli jednak označené ako sťažnosti, alebo pokiaľ bolo 
možné podľa ich obsahu sa domnievať, že ide o sťažnosti a to v závislosti od pozitívneho resp. 
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“) je 
predmetná evidencia vedená oddelene od ostatných písomností na ÚHK. Samotná evidencia 
petícií obsahuje podľa ust. § 7 ods. 2 Zák. č. 85/1990 Zb. v spojení s ust. § 10 ods. 1 Zák. č. 
9/2010 Z. z. a Časťou treťou ČI. 22 „Prijímanie, evidencia, vybavovanie a kontrola petícií“ ods. 
2 Smernice na vybavovanie sťažností a petícií obdobné údaje o každej petícii, ako je to 
u sťažností. Na zaevidovanie do evidencie petícií boli predkladané petície z (podateľne) MsÚ, 
pokiaľ sa bolo možné podľa ich označenia, resp. obsahu 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 14
Z toho: Vybavené v zákonnej lehote 14

Nevybavené v zákonnej lehote 0
Odložené 1

Výsledok prešetrenia sťažnosti
Opodstatnené 4
Neopodstatnené 6
Sťažnosti, ktoré nie sú sťažnosťami 3

Všetky doručené sťažnosti v kontrolovanom období boli odstúpené na vybavenie príslušným 
organizačným útvarom MsÚ podľa Smernice na vybavovanie sťažností a petícií.

1. Spisové číslo sťažnosti: K/2016/00660
Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 01/2016

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť - kontrola vybavovania sťažností a petícií od 01.07.2014 - 
31.12.2014-KO/12/2015 s sťažnosť na nerešpektovanie Rozhodnutia 1/2014 Tlačovej rady
SR

b) Dátum doručenia sťažnosti: 01.02.2016
c) Forma podania sťažnosti: elektronická
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 01.02.2016
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e) Sťažovateľ: Ing. A. R, Kpt. Nálepku 1007/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 01.02.2016, 

Ing. M. K. - prednostka MsÚ

Kontrolné zistenia:
a) Výsledok prešetrenia sťažnosti: Sťažnosť bola odložená a to z toho dôvodu, že podľa § 

6 odst. 1 neobsahovala náležitosti podľa § 5 odst. 2 a taktiež podľa §5 odst. 7. Prešetrenie 
sťažnosti je zdokumentované v Zázname o odložení sťažnosti zo dňa 09.02.2016 
a kontrolný orgán konštatuje, že sťažnosť bola vybavená procesné správne.

2. Spisové číslo sťažnosti: K/2016/02963
Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 02/2016

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na nájomníkov - rod. M. B., ktorá je hlučná a neprispôsobivá
b) Dátum doručenia sťažnosti: 29.03.2016
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 29.03.2016
e) Sťažovateľ: Nájomníci bytovky Pltnícka 4377/1 031 01 Liptovský Mikuláš v zastúpení A. J.
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 06.04.2016,

Ing. M. K. - prednostke MsÚ

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

o prešetrení sťažnosti zo dňa 14.06.2016, pričom bolo zistené, že sťažnosť je opodstatnená 
v časti nevhodného správania sa maloletých detí.

b) Prijaté opatrenia a termíny ich splnenia:
V prípade, že v budúcnosti zaznamenáme opakovane sťažnosť na uvedených nájomníkov, 
pristúpime k výpovedi z nájmu bytu, prípadne po skončení doby nájmu nedôjde 
k opakovanému uzavretiu nájomnej zmluvy k bytu.
Pracovníci oddelenia správy bytov sa zamerajú na častejšie vykonávanie previerok 
k predmetnému bytu.
Nájomcovia budú informovaní o vyššie uvedených dôsledkoch vyplývajúcich z prípadných 
budúcich porušení ustanovení domového poriadku a zmluvy o nájme bytu.

c) Kontrola prijatého opatrenia: Dňa 26.04.2016 bol spísaný Zápis z riešenia sťažnosti kedy 
sa na oddelenie správy bytov a NP dostavili manželia V. B. a M. B. Preukázali úhradu dani 
za psa a taktiež doklad o povinnom pravidelnom zaočkovaní psa a zároveň oznámili, že si 
u veterinára preverili to, že nadmerný štekot psa môže byť zapríčinený v dôsledku zmeny 
prostredia psa, v ktorom bol predtým chovaný. Nájomcovia ďalej oznámili, že svoje deti 
upozornili na to, aby zmenili svoje správanie, aby sa voči susedom správali slušne a aby 
nebehali a neskákali po schodoch a chodbách bytového domu. Nájomcovia boli taktiež 
upozornení na to, že v prípade opakujúcich sa sťažnosti sa bude musieť situácia riešiť 
výpoveďou z nájmu bytu, prípadne nedôjde k opakovanému uzavretiu zmluvy o nájme bytu.

d) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľke bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou 
do vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 29.03.2016, ktoré 
sťažovateľka prevzala 16.06.2016.

e) Sťažnosť bola vybavená procesné 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 na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícií.
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3. Spisové číslo sťažnosti: K/2016/04789
Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažnosti: 03/2016

a) Predmet sťažnosti: Café bar Župný dom + žiadosť o nápravu, príliš široká terasa 
pohostinstva s čím je spojený ťažký prechod mestom

b) Dátum doručenia sťažnosti: 01.07.2016
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 06.07.2016
e) Sťažovateľ: Mgr. Art. J. P., ArtD., Guothova 1280/1, 031 01 Liptovský Mikuláš
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 06.07.2016,

Ing. M. G. - prednostka MsÚ

Kontrolné zistenia:
a) Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 

12.07.2016, pričom bolo zistené, že sťažnosť je opodstatnená.
b) Prijaté opatrenia a termíny ich splnenia: Upozornenie prevádzkovateľa na dodržiavanie 

podmienok vydaného povolenia, v každom čase prevádzkovania terasy a na možnosť 
sankcie v prípade opakovaného porušenia podmienok povolenia terasy.

c) Kontrola prijatého opatrenia: 12.07.2016 vykonal pracovník odd. dopravy kontrolu 
uvedenej trasy a dodržiavanie vydaného povolenia, upozornil prevádzkovateľa terasy na 
dodržiavanie podmienok povolenia v každom čase prevádzkovania terasy a na možnosť 
sankcie v prípade opakovaného porušenia podmienok.

d) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou 
do vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 01.07.2016, ktoré 
sťažovateľ prevzal.

e) Sťažnosť bola vybavená procesné 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 na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícií.

4. Spisové číslo sťažnosti: K/2016/04956
Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 04/2016

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na pracovníkov MsÚ (záznam z komisie ŽP)
b) Dátum doručenia sťažnosti: 13.07.2016
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 13.07.2016
e) Sťažovateľ: Občianske združenie Tatry; Kemi 627/5; 031 04 Liptovský Mikuláš v zastúpení 

Mgr. R. P.
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 14.07.2016,

Ing. M. G. - prednostka MsÚ

Kontrolné zistenia:
a) Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 

23.07.2016, pričom bolo zistené, že sťažnosť je opodstatnená.
b) Prijaté opatrenia a termíny ich splnenia: Úprava Rokovacieho poriadku komisií 

a prehodnotenie času na vyhotovenie a podpis zápisnice, jej zaslanie členom komisie 
a zverejnenie.
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c) Kontrola prijatého opatrenia: Po preverení bolo zistené, že tajomník komisie zápisnicu zo 
zasadnutia komisie zo dňa 5.5.2016 vyhotovil a opakovane zaslal elektronicky na 
odsúhlasenie predsedovi komisie, ktorý spolu s tajomníkom podpisuje uznesenia z komisie. 
Z technických príčin v internetovej komunikácii u predsedu komisie došlo k neskoršiemu 
doručeniu a prečítaniu elektronickej pošty a k podpísaniu zápisnice. Na základe týchto 
zistení bude iniciovaná úprava Rokovacieho poriadku komisií a prehodnotenie času na 
vyhotovenie a podpis zápisnice, jej zaslanie členom komisie a zverejnenie.

d) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou 
do vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 13.07.2016, ktoré 
sťažovateľ prevzal 28.07.2016.

e) Sťažnosť bola vybavená procesné 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 na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícií.

5. Spisové číslo sťažnosti: K/2016/05925
Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 06/2016

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na porušenie zákona - MsÚ, odbor výstavby - ujma na 
majetku (vybudovaním chodníka - Ondrašovská ul.)

b) Dátum doručenia sťažnosti: 13.09.2016
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 13.09.2015
e) Sťažovateľ: JUDr. J. B., Istrijská 14; 841 07 Bratislava
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 14.09.2016,

Ing. M. G - prednostka MsÚ

Kontrolné zistenia:
a) Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 

10.10.2016, pričom bolo zistené, že sťažnosť je neopodstatnená. Stavba „chodníka“, ktorý 
je majetkom mesta nie je postavená na pozemku pare. č. KN-E 11515/2, zapísaného 
v katastri nehnuteľnosti na LV č. 5555, čo je preukázané geometrickým plánom. Mesto 
Liptovský Mikuláš tak nemá dôvod predmetný pozemok odkúpiť a majetkovoprávne 
usporiadať. K obmedzeniu vlastníckeho práva a k pochybeniu zo strany mesta nedošlo.

b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou 
do vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 13.09.2016, ktoré 
sťažovateľ prevzal 31.10.2016.

c) Sťažnosť bola vybavená procesné 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 na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícií.

6. Spisové číslo sťažnosti: K/2016/05984
Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 08/2016

a) Predmet sťažnosti: Podnet na zmenu - zabezpečenie pohrebu p. L. Ch., konaný dňa 
12.09.2016

b) Dátum doručenia sťažnosti: 19.09.2016
c) Forma podania sťažnosti: elektronická
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 19.09.2016
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e) Sťažovateľ: Z.M.
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 19.09.2016, VPS LM, 

Ing. D. G. - riaditeľ

Kontrolné zistenia:
a) Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 

10.10.2016, pričom bolo zistené, že sťažnosť je opodstatnená.
b) Prijaté opatrenia a termíny ich splnenia: Ospravedlnenie zo strany VPS LM.
c) Kontrola prijatého opatrenia: Dňa 10.10.2016 bolo na e-mailovú adresu sťažovateľky 

odoslané ospravedlnenie zo strany VPS LM riaditeľom Ing. D. G., kde uvádza, že došlo 
k nedostatočnej komunikácií zo strany súkromnej pohrebnej služby a pracovníci VPS LM 
nemali dostatok informácií o niektorých špecifických požiadavkách sťažovateľky súvisiacich 
so zabezpečením daného smútočného obradu a naozaj došlo z ich strany k pochybeniu.

d) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľke bolo dňa 10.10.2016 e-mailom doručené 
ospravedlnenie.

e) Sťažnosť bola vybavená procesné 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 na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícií.

7. Spisové číslo sťažnosti: K/2016/06168
Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 10/2016

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť proti skládke dreva na susedovom pozemku v tesnej blízkosti 
pozemku sťažovateľky - sťažnosť na p. J. T.

b) Dátum doručenia sťažnosti: 23.09.2016
c) Forma podania sťažnosti: ústna
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 26.09.2016
e) Sťažovateľ:T.S., Ondrašovská 710/33, 031 05 Liptovský Mikuláš
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 27.09.2016,

Ing. M. G. - prednostka MsÚ

Kontrolné zistenia:
a) Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 

30.09.2016, pričom bolo zistené, že sťažnosť je neopodstatnená. Požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými 
látkami ustanovuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 258 z 5. júna 2007. Podľa § 1. ods. 3 
vyhl. sa táto vyhláška nevzťahuje na manipulačnú plochu, sklad dreva predajne s plochou 
do 1 000 m2, na skladovanie uhoľného prachu a na skladovanie vyťaženého lignitu, čierneho 
uhlia a hnedého uhlia v banskom závode a v úpravni uhlia, čiže nie je možné ju aplikovať 
v tomto konkrétnom prípade.

b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľka oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo 
dňa 23.09.2016 prevzala osobne dňa 03.11.2016.

c) Sťažnosť bola vybavená procesné 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 na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícií.
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8. Spisové číslo sťažnosti: K/2016/06366
Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 11/2016

a) Predmet sťažnosti: Žiadosť o sprístupnenie informácií - sťažnosť na konanie pracovníka 
MsÚ, oddelenie bytový podnik LM

b) Dátum doručenia sťažnosti: 03.10.2016
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 07.10.2016
e) Sťažovateľ: J. H., Ul. Pavla Štrausa 876/7, 031 01 Lipt. Mikuláš
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 07.10.2016,

Ing. M. G. - prednostka MsÚ

Kontrolné zistenia:
a) Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 

12.10.2016, pričom bolo zistené, že sťažnosť je neopodstatnená. Po preverení dostupných 
informácií, sa v centrálnej evidencii oddelenia správy bytov a nebytových priestorov 
nenachádzali žiadne záznamy uvedeného problému. Tak isto po posúdení listu z pohľadu 
sťažnosti na pracovníka MsÚ, ktorý nebol menovite identifikovaný, nie je žiadnym spôsobom 
preukázané v evidencii písomností akýkoľvek doklad, ktorý by to potvrdzoval.

b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou 
do vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 03.10.2016, ktoré 
sťažovateľ prevzal 19.10.2016.

c) Sťažnosť bola vybavená procesné 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 na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícií.

9. Spisové číslo sťažnosti: K/2016/06427 
Poradové číslo sťažnosti: 12/2016

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na nájomníkov z dôvodu narušenia pohody bývania 
a neustáleho rušenia nočného kľudu (byt vlastníka Ing. J. Z. - noví nájomníci)

b) Dátum doručenia sťažnosti: 10.10.2016
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 10.10.2016
e) Sťažovateľ: Vlastníci bytového domu, Štefániková 1513/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 11.10.2016,

Ing. M. G. - prednostka MsÚ

Kontrolné zistenia:
a) Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 

16.10.2016, pričom bolo zistené, že sťažnosť je neopodstatnená. Vedúci oddelenia správy 
bytov a nebytových priestorov preveril, že v bytovom dome na ulici Štefánikovej č. 1513/23 
v Liptovskom Mikuláši mesto nevlastní žiadny mestský nájomný byt a bytový dom nemá ani 
v správe. Odporučil preto riešiť problém so správou bytového domu v zmysle ustanovení 
platného domového poriadku.

b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľom bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou 
do vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 10.10.2016, ktoré 
sťažovatelia prevzali 22.10.2016.
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c) Sťažnosť bola vybavená procesné 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 na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícií.

10. Spisové číslo sťažnosti: K/2016/06586 
Poradové číslo sťažnosti: 13/2016

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na neporiadok okolo prestavovaného Domu služieb
b) Dátum doručenia sťažnosti: 17.10.2016
c) Forma podania sťažnosti: elektronicky
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 17.10.2016
e) Sťažovateľ: Ing. D.D., Bernoláková 1168/5, 031 01 Liptovský Mikuláš
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 18.10.2016, 

Ing. M. G. - prednostka MsÚ

Kontrolné zistenia:
a) Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 

13.11.2016, pričom bolo zistené, že sťažnosť je neopodstatnená. Sťažnosť bola 
vyhodnotená ako podnet, ktorý bol postúpený na priame vybavenie na Okresný úrad 
Liptovský Mikuláš z dôvodu, že mesto ako úrad vo svojich postupoch nepochybilo.

b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľke bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou do 
vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 17.10.2016, ktoré 
sťažovateľka prevzala 01.12.2016.

c) Sťažnosť bola vybavená procesné 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 na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícií.

11. Spisové číslo sťažnosti: K/2016/07660
Poradové číslo v evidencii sťažnosti: 14/2016

a) Predmet sťažnosti: Výzva pod spisovou zn. ŽPD 2016/7346 - LEN - sťažnosť proti 
predmetnému rozhodnutiu (odstránenie pevnej prekážky z ver. priestranstva na ul. 
Dechtárska v mestskej časti Demänová)

b) Dátum doručenia sťažnosti: 15.12.2016
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 15.12.2016
e) Sťažovateľ: J. P., Dechtárska 91, Demänová, 031 01 Liptovský Mikuláš
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 16.12.2016,

Ing. M. G. - prednostka MsÚ

Kontrolné zistenia:
a) Prešetrenie sťažnosti je zdokumentované v Zápisnici o prešetrení sťažnosti zo dňa 

03.12.2016, pričom bolo zistené, že sťažnosť smerujúca proti konaniu Odboru životného 
prostredia a dopravy je neopodstatnená v plnom rozsahu a postup správneho orgánu bol 
vyhodnotený ako zákonný.

b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou 
do vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 15.12.2016, ktoré 
sťažovateľ prevzal 17.01.2017.
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c) Sťažnosť bola vybavená procesné 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 na zabezpečenie vybavovania sťažností a petícií.

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 5
Z toho: Vybavené v zákonnej lehote 4

Nevybavené v zákonnej lehote 0
Odložené 1

Výsledok vybavenia petície
Vyhovené 2
Nevyhovené 1
Stiahnuté 1

Petícia za podporu kultúrneho centra bola stiahnutá Občianskym združením Diera do sveta v plnom 
rozsahu dňa 15.06.2016 a petícia proti výstavbe bioplynovej stanice bola 30.06.2016 odložená na 
základe požiadania predsedu petičného výboru Ing. M. Ch.

Po zapísaní podaných petícií v osobitnej centrálnej evidencii petícií vedenej na ÚHK boli petície 
v súlade s ust. § 5 ods. 3 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 ojej predmete MsZ. Smernica na vybavovanie sťažností a petícií 
neobsahuje ustanovenia, v ktorých by bol upravený postup pri vybavovaní petície, ktorej predmet 
spadá do pôsobnosti MsZ v závislosti od príslušných ustanovení Zák. č. 369/1990 Zb. a Štatútu 
mesta. Petícia musí byť podľa ust. § 5 ods. 5 prešetrená a vybavená tak, aby bol skutočný stav veci, 
jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. 
Výsledok vybavenia petície oznamuje písomne do 30 pracovných dní od doručenia petície.

1. Spisové číslo petície: K/2016/00262
Poradové číslo petície v evidencii petícií: 01/2016

a) Predmet petície: Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice
b) Dátum doručenia petície: 15.01.2016
c) Forma podania petície: písomná
d) Dátum zapísania petície: 15.01.2016
e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu:

Petičný výbor: Ing. J. B., Žiarska 602/2, 031 04 Liptovský Mikuláš 
D. F., Žiarska 603/5, 031 04 Liptovský Mikuláš 
M. C., Podtatranského 1708/37, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Ing. I. Š., Nábr. Dr. A. Stodolu 1574/2, 031 01 Liptovský Mikuláš

f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: Ing. J. B., Žiarska 
602/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 19.01.2016
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Kontrolné zistenia:
a) Výsledok prešetrenia petície: pri prešetrovaní petície sa zistili nedostatky, kde zástupca 

Ing. J. B. bol vyzvaný na odstránenie nedostatkov dňa 20.1.2016 a 21.01.2016 sa osobne 
dostavil a nedostatky odstránil. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo zo dňa 04.02.2016 
uznesením č. 3/2016 vyhovieť petícii v celom rozsahu.

b) Dátum vybavenia petície: výsledok prešetrenia a vybavenia petície bol oznámený dňa 
12.02.2016 osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy Ing. J. B., 
ktorý na základe doručenky dňa 15.02.2016 prevzal výsledok petície.

c) Mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta:
• zabezpečiť realizáciu potrebných krokov na naplnenie tohto uznesenia, najmä nepodpísať 

záväzné stanovisko podľa zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z., v prípade, že 
bude súhlasné

• v pripravovanom Doplnku č. 4 Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš rešpektovať 
záväznú časť schváleného VZN s názvom „Koncepcia rozvoja mesta Liptovský Mikuláš 
v oblasti tepelnej energetiky“ zo dňa 4.2.2016.

d) Kontrolný orgán konštatuje, že petícia bola vybavená procesné správne podľa Zák. č. 
85/2010 Zb. a Smernice na vybavovanie sťažností a petícii.

2. Spisové číslo petície: K/2016/02875
Poradové číslo petície v evidencii petícií: 02/2016

a) Predmet petície: Otvorený list - Petícia za podporu kultúrneho centra Diera do sveta, OZ
b) Dátum doručenia petície: 24.03.2016
c) Forma podania petície: písomná
d) Dátum zapísania petície: 24.03.2016
e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu: Kultúrne centrum Diera do sveta, OZ so 

sídlom A. Bernoláka 42/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy:

MgA. J. M., Štefánikova 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mgr. Art. J.M. H., Štefániková 21,031 01 Liptovský Mikuláš 
Mgr. H.H., Pútnická 1860, 031 01 Liptovský Mikuláš

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 29.03.2016

Kontrolné zistenia:

Dňa 23.03.2016 bola mestu Liptovský Mikuláš doručená petícia od OZ Diera do sveta zaevidovaná 
v Centrálnej evidencii na Útvare hlavného kontrolóra pod číslom 2/2016. Dňa 15.06.2016 bol MsÚ 
v Liptovskom Mikuláši doručený list, ktorým Petíciu v plnom rozsahu berie OZ späť po prehodnotení 
a zvážení možnosti jej riešenia s mestom. Tento deň sa považuje za deň vybavenia Petície.

3. Spisové číslo petície: K/2016/03999
Poradové číslo petície v evidencii petícií: 03/2016

a) Predmet petície: Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice
b) Dátum doručenia petície: 23.05.2016
c) Forma podania petície: písomná
d) Dátum zapísania petície: 23.05.2016
e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu: Petičný výbor: OZ Za čistý a zdravý Liptov
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f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: Ing. M. Ch., Nábr. 
Dr. A. Stodolu 1575/3, 031 01 Liptovský Mikuláš; M.M., Ráztocká 7, 031 01 Liptovský 
Mikuláš; Ing. A. O., Nábr. J. Kráľa 4615/1A, 031 01 Liptovský Mikuláš

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 25.05.2016

Kontrolné zistenia:
a) Výsledok prešetrenia petície: Petícia mala nedostatky, preto bol Ing. M. Ch. vyzvaný listom 

podľa ust. § 5 ods. 4 Zák. č. 85/1990 Zb. na odstránenie nedostatkov.
b) Dátum odloženia petície: dňa 30.06.2016 bola petícia podľa ust. § 5 ods. 4 Zák. č. 85/1990 

Zb. odložená z dôvodu, že nemala náležitosti a v stanovenom termíne nedošlo k ich 
odstráneniu.

c) Dátum zaslania upovedomenia o odložení petície: písomné oznámenie o odložení petície 
bolo zaslané listom p. Ing. M. Ch. dňa 30.06.2016, ktorý ju prevzal dňa 8.7.2016.

d) Petícia bola prešetrená a vybavená procesné správne podľa Zák. č. 85/1990 Zb. a Smernice 
na vybavenie sťažností a petícií.

4. Spisové číslo petície: K/2016/04439
Poradové číslo petície v evidencii petícií: 04/2016

a) Predmet petície: Petícia proti výstavbe bioplynovej stanice
b) Dátum doručenia petície: 13.06.2016
c) Forma podania petície: písomná
d) Dátum zapísania petície: 13.06.2016
e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu: OZ Za čistý a zdravý Liptov
f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: Ing. M. Ch., Nábr. 

Dr. A. Stodolu 1575/3, 031 01 Liptovský Mikuláš - predseda; členovia: M. M., Ráztocká 7, 
031 01 Liptovský Mikuláš; A. O., Nábr. J. Kráľa 4615/1A 031 01 Liptovský Mikuláš

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 14.06.2016

Kontrolné zistenia:
a) Výsledok prešetrenia petície: pri prešetrovaní petície sa zistilo, že pri tejto Petícii ide 

o zložitý prípad, tak nebolo možné ju vybaviť v lehote do 30 pracovných dní, z tohto dôvodu 
bola predĺžená lehota o ďalších 30 pracovných dní. Mestské zastupiteľstvo dňa 16.09.2016 
uznesením č. 89/2016 rozhodlo Petícii nevyhovieť, nakoľko Petícia je bezpredmetná . 
Dátum vybavenia petície: výsledok prešetrenia a vybavenia petície bol oznámený dňa 
21.09.2016 osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy Ing. M. Ch.

b) Kontrolný orgán konštatuje, že petícia bola vybavená procesné správne podľa Zák. č. 
85/2010 Zb. a Smernice na vybavovanie sťažností a petícii.

5. Spisové číslo petície: K/2016/05368
Poradové číslo petície v evidencii petícií: 05/2016

a) Predmet petície: Petícia za modernizáciu železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate: 
výhybňa Paludza - Liptovský Hrádok, vrátane výstavby mosta cez rieku Váh z ul. 
Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

b) Dátum doručenia petície: 08.08.2016
c) Forma podania petície: písomná
d) Dátum zapísanie petície: 09.08.2016
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e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu: Dr. M. K., ul. Čsl. Brigády 1878/15 031 01 
Liptovský Mikuláš; D. F., Žiarska 603/5, 031 04 Liptovský Mikuláš; (celý petičný výbor 
uvedený v petícii)

f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: Dr. M. K., ul. Čsl. 
Brigády 1878/5 031 01 Liptovský Mikuláš

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 10.08.2016

Kontrolné zistenia:
a) Výsledok prešetrenia petície: Mestské zastupiteľstvo rozhodlo zo dňa 16.09.2016 

uznesením č. 90/2016 vyhovieť petícii v celom rozsahu.
b) Dátum vybavenia petície: výsledok prešetrenia a vybavenia petície bol oznámený dňa 

22.09.2016 osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy Dr. M. K., 
ktorý na základe doručenky dňa 27.09.2016 prevzal výsledok petície.

c) Mestské zastupiteľstvo odporúča primátorovi mesta:
• zabezpečiť realizáciu potrebných krokov na naplnenie predmetu petície v súlade 

s kompetenciami mesta.
d) Kontrolný orgán konštatuje, že petícia bola vybavená procesné správne podľa Zák. č. 

85/2010 Zb. a Smernice na vybavovanie sťažností a petícii.
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