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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 09. 10. 2018 číslo /2018

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

Kontrola vybavovania procesu vybavovania sťažností a petícií za rok 2017

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:

Správu o výsledku kontroly:
Kontrola procesu vybavovania sťažností a petícií za rok 2017

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

2018Dátum podpisu uznesenia:
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SPRÁVA
Z VYKONANEJ KONTROLY

Označenie oprávnenej osoby:
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.

II. Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola procesu vybavovania sťažností a petícií za rok 2017

Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad Liptovský Mikuláš 
Sídlo: Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš 
IČO: 00 315 524

III.

Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 56/2018 zo dňa 21.júna 2018 a Zásad vybavovania sťažností a petícií 
v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš, čl.20, bod 4, schválených uzn. MsZ č.54/2017 zo dňa 
22.6.2017.

IV.

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.

V.

Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly č. 5/KO/2018 (ďalej len „Správy“) na 
oboznámenie kontrolovanému subjektu:
Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa, ktorá 
bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 14.09.2018.

VI.
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Príloha č. 1: k SPRÁVE Z VYKONANEJ KONTROLY 
Číslo kontroly: 5/KO/2018

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

Z.z. “)v z.n.p.
c) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve s účinnosťou od 01.09.02015 (ďalej v texte len 

Zák. č. 85/1990 Zb.“)v z.n.p.

1.1.

Interný predpis mesta
Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš, schválených 
uznesením MsZ č.54/2017 dňa 22.6.2017, zverejnené v Smernici MsZ Liptovský Mikuláš číslo 
13/2017/INO, účinnej dňom 22.6.2017. (v texte len „Zásady vybavovanie sťažností 
a petícií“)

1.2.

Predpisy upravujúce procesný postup výkonu kontroly:II.

Všeobecne záväzný právny predpis:
Pravidlá kontrolnej činnosti ustanovené Zákonom 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 s Dodatkom č. 1 schváleným 
uznesením MsZ č. 55/2018 zo dňa 21.06.2018. (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. 20 „Kontrola 
vybavovania sťažností“ ods. 4 „Zásad vybavovania 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 Zásad na vybavovanie sťažností 
a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš.

1.2.

III.
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IV. Kontrolné zistenia:
1. Vnútorný predpis mesta - úprava vybavovania sťažnosti 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. 23 
„Prijímanie, evidencia a prešetrenie petícií“ ods. 4 cit. Zásad na vybavovanie sťažností a petícií.

Zistený stav:
Kontrolný orgán konštatuje, že mesto má vypracovaný vnútorný predpis, konkrétne Zásady 
vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš. Zásady nadobudli 
účinnosť 17.03.2016 a boli účinné do 31.05.2017, nakoľko od 01.06.2017 bola prijatá novela 
Zákona o sťažnostiach a dňa 22.06.2017 uznesením MsZ č.54/2017 bola schválená novela 
Zásad vybavovania sťažností a petícií v meste Liptovský Mikuláš, ktoré boli zverejnené 
v smernici č. 13/2017/INO, ktorá je účinná dňom 22.6.2017.
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 Zásad postupujú orgány mesta, hlavný 
kontrolór mesta, mestský úrad a organizácie zriadené mestom, ktorými sú rozpočtové 
a príspevkové organizácie.

Zásady majú nasledovný obsah:
Časť prvá:
ČI. 1 Účel vydania a pôsobnosť 
ČI. 2 Základné pojmy, sťažnosť 
ČI. 3 Petícia
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
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Štvrtá časť:
ČI. 24. Spoločne ustanovenia 
ČI. 25 Záverečné ustanovenia
Prílohami Zásad 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. v z.n.p. 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., v z.n.p.
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,
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. 8 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. 23 „Prijímanie, evidencia a prešetrenie petícií“ ods. 4 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.
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3. Kontrola vybavovania sťažností

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 20
Z toho: Vybavené v zákonnej lehote 20

Nevybavené v zákonnej lehote 0
Odložené 9

Výsledok prešetrenia sťažnosti
Opodstatnené 1
Neopodstatnené 5
Sťažnosti, ktoré nie sú sťažnosťami 5

O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa §6 odseku 1 písm. b), c), d), f) a g) orgán 
verejnej správy písomne upovedomí v lehote podľa §13. Kontrolný orgán konštatuje, že 
kontrolovaným subjektom boli lehoty dodržané.

Všetky doručené sťažnosti v kontrolovanom období boli podľa Zásad vybavovania sťažností 
a petícií odstúpené prednostke Mestského úradu.

3.1. Spisové číslo sťažnosti: L/2017/00426

Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 01/2017

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na rodinu K. - nedodržiavanie hygienických návykov
b) Dátum doručenia sťažnosti: 23.01.2017
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 24.01.2017
e) Sťažovateľ: M. D., Komenského 1982/4, 031 01 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 24.01.2017, Ing. 

Marta Gutraiová - prednostka MsÚ

Kontrolné zistenia:
a) Výsledok prešetrenia sťažnosti: Sťažnosť bola opodstatnená. Pre zamedzenie 

opakovaného nevhodného užívania bytu mesto prijalo opatrenie a bude vykonávať 
pravidelné kontroly riadneho užívania bytu zo strany nájomcov a ich detí.

b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľke bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou 
oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré sťažovateľka prevzala 27.02.2017.

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 Zásadami vybavovania sťažností a petícií.
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3.2. Spisové číslo sťažnosti: L/2017/1052

Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 03/2017

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na konanie pracovníka MsÚ (obhliadka v teréne na časť 
záhrady - neprofesionálny prístup)

b) Dátum doručenia sťažnosti: 17.02.2017 o 15,20 hod.
c) Forma podania sťažnosti: elektronická
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 20.02.2017
e) Sťažovateľ: Mgr. M. J., Podtatranského 1812/35, 031 01 Liptovský Mikuláš
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 20.02 2017, Ing. 

Marta Gutraiová - prednostka MsÚ

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

o prešetrení sťažnosti zo dňa 28.02.2017, pričom bolo zistené, že sťažnosť je 
neopodstatnená. Pri preskúmaní sťažnosti použila zodpovedná vedúca všetky dostupné 
podklady a doklady, ako aj vyjadrenie pracovníčky, ktorá zabezpečovala miestne zisťovanie.

b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou 
oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 08.03.2017, ktoré sťažovateľ prevzal.

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 Zásadami vybavovania sťažností a petícií.

3.3. Spisové číslo sťažnosti: 4531/2017

Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažnosti: 05/2017

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na nesprávny postup mesta vo veci vydania povolenia na 
predaj výrobkov (ŽPD 2017/4299-VO)

b) Dátum doručenia sťažnosti: 31.05.2017
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 31.05.2017
e) Sťažovateľ: L.O., G. Bethlena 7, 940 01 Nové Zámky
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 01.06.2017, Ing. 

Marta Gutraiová - prednostka MsÚ

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

o prešetrení sťažnosti zo dňa 13.06.2017, pričom bolo zistené, že sťažnosť je
neopodstatnená.

b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou 
do vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré sťažovateľ prevzal dňa 
14.06.2017.

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 Zásadami vybavovania sťažností a petícií.

Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 44 556 51 11-12, fax: +421 44 562 13 96, 
e-mail: lmikulas@mikulas.sk, IČO: 00315524, DIČ: 2021031111

8

mailto:lmikulas@mikulas.sk


3.4. Spisové číslo sťažnosti: 5124/2017

Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 14/2017

a) Predmet sťažnosti: Užívanie časti (cudzou osobou) parcely v k.ú. Liptovská Ondrašová
b) Dátum doručenia sťažnosti: 27.06.2017
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 29.06.2017
e) Sťažovateľ: C.H. s manželkou, ul. Hroboňova č. 21, 031 05 Liptovská Ondrašová
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 29.06.2017, Ing. 

Marta Gutraiová - prednostka MsÚ

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

o prešetrení sťažnosti zo dňa 08.08.2017, pričom bolo zistené, že sťažnosť je
neopodstatnená.

b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou 
do vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 08.08.2017.

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 Zásadami vybavovania sťažností a petícií.

3.5. Spisové číslo sťažnosti: 5661/2017

Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 17/2017

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na strhnutie s následné neoznačenie poštovej schránky, ul. 
Štefániková + uhradenie zvýšených nákladov

b) Dátum doručenia sťažnosti: 27.07.2017
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 28.07.2017
e) Sťažovateľ: PhDr. K. P., Privátna psychologická ambulancia, Nábrežie 4. apríla 1990, 031 

01 Liptovský Mikuláš
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 28.08.2017, Ing. 

Marta Gutraiová - prednostka MsÚ

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

o prešetrení sťažnosti zo dňa 11.08.2017, pričom bolo zistené, že sťažnosť je
neopodstatnená.

b) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľke bolo zaslané doporučenou listovou zásielkou do 
vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti zo dňa 11.08.2017, ktoré 
sťažovateľka prevzala 17.08.2017.

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 Zásadami vybavovania sťažností a petícií.
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3.6. Spisové číslo sťažnosti: 7976/2017

Poradové číslo sťažnosti v evidencii sťažností: 20/2017

a) Predmet sťažnosti: Sťažnosť na neskorý a nezvládnutý zásah príslušníkov mestskej polície
b) Dátum doručenia sťažnosti: 16.11.2017
c) Forma podania sťažnosti: písomná
d) Dátum zapísania sťažnosti v centrálnej evidencii: 20.11.2017
e) Sťažovateľ: Mgr. R. P., Kemi 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
f) Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená: 20.11.2017- JUDr. 

Marián Jančuška, náčelník mestskej polície

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

o prešetrení sťažnosti zo dňa 21.12.2017, pričom bolo zistené, že sťažnosť je
neopodstatnená.

d) Dátum vybavenia sťažnosti: sťažovateľovi bolo dňa 27.12.2017 doporučenou listovou 
zásielkou do vlastných rúk oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré sťažovateľ 
prevzal 09.01.2018.

b) 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 Zásadami vybavovania sťažností a petícií.

4. Kontrola vybavovania petícií

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 2
Z toho: Vybavené v zákonnej lehote 2

Nevybavené v zákonnej lehote 0
Odložené 0

Výsledok vybavenia petície
Vyhovené 2
Nevyhovené 0
Stiahnuté 0

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 o jej predmete MsZ. 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.
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4.1. Spisové číslo petície: L/2017/02503

Poradové číslo petície v evidencii petícií: 01/2017

a) Predmet petície: Petícia proti výstavbe ručných umývacích boxov a zastavenie wap-kovania 
pred priestorom autoumyvárne v tesnej blízkosti bytového domu Štefánikova 1513, 031 01 
Liptovský Mikuláš - Staré mesto

b) Dátum doručenia petície: 01.03.2017
c) Forma podania petície: písomná
d) Dátum zapísania petície: 01.03.2017
e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu:

Petičný výbor: M.S., Štefánikova 1513/23, 031 01 Liptovský Mikuláš
Obyvatelia a vlastníci bytového domu Štefánikova 1513/23, 25, 27 a 29, 031 01 Liptovský
Mikuláš - Staré mesto

f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy: M. S., 
Štefánikova 1513/23, 031 01 Liptovský Mikuláš

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 01.03.2017

Kontrolné zistenia:
a) Výsledok prešetrenia petície: Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov a bolo zistené, že je v súlade s právnymi 
predpismi a verejnými alebo inými spoločnými záujmami preto sa jej vyhovuje z časti. 
Nakoľko sa predkladatelia petície nestotožnili s výsledkom petície a žiadali jej postúpenie 
na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, mesto Liptovský Mikuláš dňa 01.06.2018 
odstúpilo petíciu na príslušný úrad vo veci zastavenia wap-kovania pred autoumyvárňou 
v tesnej blízkosti bytového domu Štefánikova 1513.

b) Dátum vybavenia petície: výsledok prešetrenia a vybavenia petície bol oznámený dňa 
05.04.2018 osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy M. S., ktorý 
na základe doručenky dňa 10.04.2017 prevzal výsledok petície.

c) Petícia bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 27.04.2018.
d) Kontrolný orgán konštatuje, že petícia bola vybavená procesné správne podľa Zák. č. 

85/1990 Zb. a v súlade so Zásadami vybavovania sťažností a petícií.

4.2. Spisové číslo petície: 7703/2017

Poradové číslo petície v evidencii petícií: 02/2017

a) Predmet petície: Petícia proti výstavbe parkovacích plôch - kú. LM (Hurbanova ul.)
b) Dátum doručenia petície: 31.10.2017
c) Forma podania petície: písomná
d) Dátum zapísania petície: 02.11.2017
e) Identifikačné údaje osoby podávajúcej petíciu:

Petičný výbor: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. 149 ul. 
Hurbanova, 031 01 Liptovský Mikuláš

f) Identifikačné údaje osoby určenej na styk s orgánom verejnej správy:
J. B., Hurbanova 1491/14, 031 01 Liptovský Mikuláš

g) Dátum odstúpenia petície primátorovi mesta: 02.11.2017
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Kontrolné zistenia:
a) Výsledok prešetrenia petície:

Dňa 16.11.2017 sa na MsÚ v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo stretnutie zástupcov mesta, 
poslancov MsZ, investora a občanov okolitých bytových domov. Investor Euro Renting SK 
s. r. o. predložil úpravu projektovej dokumentácie stavby z dôvodu zohľadnenia požiadaviek 
obyvateľov susedných bytových domov.
Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 
predpisov a bolo zistené, že je v súlade s právnymi predpismi a verejnými alebo inými 
spoločnými záujmami, preto sa jej vyhovuje z časti.

b) Dátum vybavenia petície: výsledok prešetrenia a vybavenia petície bol oznámený dňa 
28.11.2017 osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy J. B., ktorý na 
základe doručenky zo dňa 30.11.2017 prevzal výsledok petície.

c) Petícia bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 02.12.2017.
d) Kontrolný orgán konštatuje, že petícia bola vybavená procesné správne podľa Zák. č. 

85/1990 Zb. a v súlade so Zásadami vybavovania sťažností a petícií.

Záver kontroly:
Kontrolou neboli zistené nedostatky a na základe tohto zistenia bola vypracovaná Správa 
z vykonanej kontroly.
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