HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Správa
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
č. 12/2018
V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica Správu
o výsledku kontroly č. 12/2018 – kontroly stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach
samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve za roky 2016 a 2017
Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a na základe bodu A1.2) Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2018 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva
č. 1128/2018 – MsZ zo dňa 26.06.2018.
Cieľom kontroly bolo preveriť ako sa v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica
pri práci s vybavovaním doručených petícií dodržiavajú príslušné všeobecne záväzné právne predpisy
a interné predpisy vydané na ich základe.
Mesto Banská Bystrica v zmysle novely zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov je povinné ako orgán verejnej moci doručené petície prijímať, evidovať,
prešetrovať, oznamovať výsledok vybavenia petície, ktorý následne má povinnosť ho zverejniť
na svojom webovom sídle.

Prehľad petícií doručených Mestu Banská Bystrica
v rokoch 2016 - 2017
Petície podané – fyzické osoby
obdobie

rok 2016

zástupca poverený
v zastúpení
pre styk s orgánom
petičným výborom
verejnej moci
5

5

Petície podané – právnické osoby
spolu

zástupca poverený
pre styk s orgánom
verejnej moci

v zastúpení
petičným výborom

spolu

10

---

---

---

Podané petície v roku 2016 celkom :
rok 2017

2

10
4

6

---

---

Podané petície v roku 2017 celkom :

Predmetom doručených petícií boli žiadosti, návrhy, sťažnosti, upozornenia, ako aj iné
problémy občanov mesta vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu, ktorí tak svojimi
podpismi v petičných hárkoch :

--6

- vyjadrili nesúhlas s výstavbou parkoviska pre 120 parkovacích miest na zatrávnenej ploche medzi
ulicami Javornícka a Rudohorská v Banskej Bystrici, s výstavbou hromadných garáží (parkovného
domu) na ulici Šalgotarjánska, s výstavbou garážového domu na lúčke za domom Mládežnícka ulica
č. 28-32, s výstavbou dvojúrovňového parkoviska Mládežnícka ulica, s výstavbou parkovacieho domu
pod BD-167 z východnej strany vo svahu BD-167, Bernolákova ulica 43-21, Radvaň, s výstavbou
veľkokapacitného parkovacieho domu – HG pod Oremburskou ulicou, nesúhlasili so zámerom postaviť
6. poschodový dom na Jedľovej ulici
- požiadali o vyhotovenia oplotenia detského ihriska na ulici THK za zastávkou MHD Otočka,
o zastavenie príprav alebo realizácie výstavby malých vodných elektrární na území mesta, o zrušenie
novovytvoreného obmedzovania zákazu státia na pravej strane dopravnej komunikácie na Lipovej ulici
smerom do centra mesta, o vybudovanie verejných voľnočasových aktivít pre deti a mládež v blízkej
dostupnosti ulíc Bakossova a Lazovná, o zabezpečenie zákazu vjazdu nákladných motorových vozidiel
nad 3,5 t vyvážajúcich súť a stavebný odpad na mestskú skládku a zákazu vjazdu vozidlám prevážajúcich
štrk z lomu a zároveň požiadali opätovne vyasfaltovať prístupovú cestu pod Dúbravou, požadovali
uviesť organizáciu dopravy na uliciach Kvetinová a Pod Stráňou a vyriešiť trvalé dopravné problémy
s vychádzaním z cesty III/06635 Šalková na cestu I/66 v ranných a poobedňajších hodín.
- požiadali vyriešiť situáciu v sociálnom zariadení KOTVA Banská Bystrica z dôvodu popierania ľudskej
dôstojnosti, obmedzovania slobody a zasahovania do osobného súkromia
- upozornili na neúnosný stav, ktorý nastal ako dôsledok výstavby inžinierskych sietí v lokalite Suchý
vrch- Pod Flosom súkromnou spoločnosťou
Kontrolou dodržiavania zákonného postupu pri podaní, evidovaní, prešetrovaní a následnom
vybavení doručených petícií v roku 2016 a v roku 2017 boli zistené nasledovné skutočnosti :
Doručené petície spĺňali pojmové znaky podanej petície. Boli podané písomne s označením
slovom petícia, ku ktorej boli priložené očíslované petičné hárky podpisované osobami podporujúcimi
predmet petície s uvedením ich mena, priezviska a adresy trvalého bydliska. Petičné hárky ďalej
obsahovali meno, priezvisko, podpis a adresu pobytu osoby určenej na zastupovanie v styku orgánom
verejnej moci. V prípade nesplnenia zákonných podmienok kontrolovaný subjekt v súlade s čl. 2 ods.
4 internej smernice č. 23/2015 a v nadväznosti na ust. § 5 ods. 4 petičného zákona písomne vyzýval
ich zástupcov poverených na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci nedostatky odstrániť
(petície č. 2/2016, č. 5/2016, č. 9/2016 č. 10/2016 a č. 3/2017), čo bolo z ich strany následne splnené
v stanovených termínoch. Týmto tak dotknuté petície boli z úrovne Mesta Banská Bystrica ďalej
vybavované.
Kontrolovaný subjekt doručené petície v roku 2016 a v roku 2017 po ich prijatí a označení
prezenčnou pečiatkou predložil na zaevidovanie do centrálnej evidencie petícií. Evidencia je vedená
na oddelení prvého príjmu MsÚ Banská Bystrica v elektronickej podobe osobitne za každý kalendárny
rok. V súlade s čl. l ods. 5 internej smernice č. VP 23/2015 v nadväznosti na ust. § 10 ods. 1 zákona
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach obsahovala základné zákonné náležitosti, ktoré kontrolnej skupine
poskytovali dostatočný prehľad pre kontrolu vybavovania každej petície.
Kontrolou dodržiavania zákonného postupu a procesných úkonov spojených s prešetrovaním
a následným vybavením petícií neboli zistené nedostatky. Kontrolnému orgánu na základe predloženej
spisovej dokumentácie z vybavovania petícií bolo preukázané, že prešetrenie predmetu petície
po zistení skutočného stavu danej veci bolo zaznamenávané do zápisnice o prešetrení petície,
prešetrovanie prebiehalo aj na úrovni vedenia mesta za účasti zástupcov petičného výboru, zástupcu
povereného pre styk s orgánom verejnej moci.

V rámci prešetrovania petície podanej občanmi mesta „proti výstavbe vodných elektrární
na rieke Hron a vylúčenie plánovaných vodných elektrární z územného plánu mesta“ a jej prerokovania
v mestskom zastupiteľstve, bol kontrolovaným orgánom dodržaný zákonný postup aj podľa ust. § 5d
ods. 3 petičného zákona, ako aj čl. 3 internej smernice č. VP 23/2015.
Doručené petície boli kontrolovaným subjektom vybavené zákonom v stanovenej lehote.
Zástupcom poverených na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci boli zasielané písomné
oznámenia, obsah ktorých zodpovedal skutočnému stavu zisteného prešetrovaním predmetu petície.
Ďalej bolo preukázané, že v prípade vyhovieť občanom ich požiadavkám, z úrovne Mesta Banská
Bystrica bolo zabezpečené zjednanie nápravy a zistený nežiadúci stav bol vyriešený.
Vykonaná kontrola stavu a úrovne vybavovania petícií bola zameraná hlavne na overenie
dodržiavania zákonného postupu a procesných úkonov s tým spojených a nie na obsahovú – odbornú
stránku prešetrenia a vybavenia petícií.
Ďalej kontrolou bolo zistené, že s odvolaním sa na ust. § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. bolo
kontrolovaným subjektom preukázané včasné zabezpečovanie zverejňovania výsledku vybavených
petícií na webovej stránke Mesta Banská Bystrica – v časti povinne zverejnené informácie – Výsledky
vybavenia petícií prostredníctvom webmastera Banská Bystrica. Petície boli zverejňované spôsobom
zaručujúcim hromadný prístup k informáciám a boli zverejňované v zákonnej lehote.

Vzhľadom k tomu, že kontrolou neboli zistené nedostatky, kontrolný orgán v súlade s ust. § 22
ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. vypracoval dňa 10. augusta 2018 Správu o výsledku
kontroly č. 12/2018. Hlavný kontrolór správu o výsledku kontroly č. 12/2018 predložil na oboznámenie
primátorovi Mesta Banská Bystrica listom č. 1138317/21434/2018 zo dňa 13. 08. 2018 (výtlačok
č. 2 správy) a prednostovi Mestského úradu Banská Bystrica (výtlačok č. 3 správy). Týmto bola kontrola
skončená.

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica bola táto správa o výsledku kontroly
č. 12/2018 predložená v súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.

Banská Bystrica, 17. augusta 2018

Ing. Ján Šabo
hlavný kontrolór mesta

