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SPRÁVA č. 6/2016 

 

O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ KONTROLY  VYBAVOVANIA  

A EVIDENCIE SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ OBYVATEĽOV   

OBCE BELLOVA VES A OBECNÝM ÚRADOM V  BELLOVEJ VSI. 

 

Následnú finančnú kontrolu vykonala Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce, na 

základe Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Bellova Ves na II. polrok roka 

2016  bod 7 -  kontrola vybavovania a evidencie sťažností a petícií, v súlade s § 18f ods. 1 

písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade  

so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a súvisiacimi 

predpismi a Zásadami postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Bellova Ves, 

schválenými Obecným zastupiteľstvom dňa 28. 07. 2010. 

 

1. Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad v Bellovej Vsi 

2. Kontrolované obdobie: 1.1.2016 do 8.12.2016 

3. Miesto a čas vykonania následnej finančnej kontroly: Obecný úrad v Bellovej Vsi, 

03.12.2016 –  8.12.2016  

4. Predmet následnej kontroly: Kontrola vybavovania a evidencie sťažností a petícií       

obyvateľov obce Bellova Ves a Obecnom úrade v Bellovej Vsi. 

5. Cieľ následnej  kontroly:  

preveriť vybavovanie sťažností a petícií obyvateľov obce Bellova Ves  v súlade so       

zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  v znení neskorších predpisov a súvisiacich    

predpisov a Zásadami postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Bellova Ves, 

schválenými Obecným zastupiteľstvom dňa 28. 07. 2010. 

6. K predmetu následnej kontroly boli hlavnej kontrolórke obce Bellova Ves     pred-

ložené kontrolovaným subjektom :  

 Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Bellova Ves               

s prílohami, schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 28.7.2010 

 Kniha došlej pošty 

 

7. KONTROLNÉ ZISTENIA:  

Podľa  § 3 ods.1 Zákona o sťažnostiach, sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej 

osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa         

domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len „činnosť“) orgánu 

verejnej správy, 

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 

odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. 

(2) Podanie sa posudzuje podľa obsahu 
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V sledovanom období neprišla na Obecný úrad v Bellovej Vsi žiadna petícia obyvateľov 

obce Bellova Ves. 

 V súvislosti s vyššie citovaným § 3 možno považovať podľa obsahu za sťažnosť 

doručený list označený ako “Žiadosť o odstránenie nepovolenej skládky, zjednanie nápravy”, 

doručený do podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi podľa Knihy došlej pošty dňa 24. 06. 

2016, označený ako spisový materiál č. 275. Z textu listu vyplýva, že sťažovateľ sa domáha  

ochrany svojich práv a poukazuje na konkrétny nedostatok a žiada o zjednanie nápravy, 

odstránenie nepovolenej skládky na obecnom pozemku.  

 

Podľa § 10 ods.1 zákona o sťažnostiach orgány verejnej správy sú povinné viesť centrálnu 

evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len „evidencia“) 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, 

c) predmet sťažnosti, 

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

e) výsledok prešetrenia sťažnosti, 

f) prijaté opatrenia a 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. 

Konštatujem, že Obecný úrad v Bellovej Vsi nemá vedenú centrálnu evidenciu 

sťažností. 

 

Podľa § 11 ods.1 zákona o sťažnostiach vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví 

vnútorným predpisom. 

Konštatujem, že obec má vypracovaný vnútorný predpis „Zásady postupu pri             

vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Bellova Ves”, schválené Obecným zastupi-

teľstvom dňa 28. 07. 2010. 

 

Podľa § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť 

vybaviť do 60 pracovných dní. 

Konštatujem, že obec porušila zákon tým, že sťažnosť nevybavila v uvedenom termíne. 

 

Podľa §13 ods. 2 zákona o sťažnostiach  ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci 

orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa ods. 1 predĺžiť pred 

jej uplynutím o 30 pracovných dní. Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený zástupca, ktorý 

sťažnosť prešetruje. Orgán verejnej správy oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi            

bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu. 

Konštatujem, že sťažovateľovi orgán verejnej správy písomne neoznámil predĺženie 

lehoty. 
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Podľa § 18 ods.1 zákona o sťažnostiach prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci 

a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými 

predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky a § 18 ods. 3 zákona o 

sťažnostiach “Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju 

nemožno prerokovať, sťažnosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o 

prešetrení sťažnosti orgánu verejnej správy, v ktorom bola sťažnosť prešetrovaná.” 

Konštatujem, že obec sťažnosť prešetrila miestnym zisťovaním, zápisnicu však     

nespísala, čím porušila zákon o sťažnostiach najmä § 19 ods. 1 Zápisnica o prešetrení 

sťažnosti Zákona o sťažnostiach. 

 

Podľa § 20 ods. 1 zákona o sťažnostiach, sťažnosť je vybavená odoslaním písomného 

oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť       

opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku 

prešetrenia sťažnosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení 

sa uvedie, že orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené povin-

nosti podľa § 19 ods. 1 písm. i). 

Konšatujem porušenie zákona o sťažnostiach v uvedenom § 20 zákona o sťažnostiach 

tým, že orgán verejnej správy neodoslal sťažovateľovi písomný oznam. 

 

Podľa § 23 ods. 1 zákona o sťažnostiach, orgány verejnej správy vykonávajú kontrolu        

vybavovania sťažností.
11

) a v ods. 2 Orgán verejnej správy, ktorý sťažnosť vybavil, je 

oprávnený kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku 

riadne plnia. 

Konšatujem, že touto kontrolou je § 23 ods. 1 a ods. 2 Zákona o sťažnostiach splnený. 

 

Upozorňujem, že v  § 24 ods. 1, ods.2 zákona o sťažnostiach môže Orgánu verejnej správy, 

ktorý neplní povinnosti podľa tohto zákona, a tým sťažuje vybavovanie sťažnosti, marí jej 

vybavovanie alebo nápravu nedostatkov, môže orgán verejnej správy príslušný na vybavenie 

sťažnosti uložiť poriadkovú pokutu do výšky 650 eur. Pri určovaní výšky poriadkovej pokuty 

prihliada na mieru sťaženia alebo marenia vybavovania sťažnosti alebo nápravy nedostatkov. 

Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno, ak nebola povinnosť napriek jej uloženiu splnená, 

uložiť opakovane, do úhrnnej výšky 6 500 eur. 

 

8.  Správa č. 6/2016 bola vypracovaná dňa: 13.12. 2016 

9.  Správu č. 6/2016 vypracovala: Ing. Mária Viestová, hlavná kontrolórka obce Bellova Ves 

10. Kontrolovaný subjekt bol so správou č. 6/2016 oboznámený dňa: 14.12.2016 

11. Námietky ku kontrolným zisteniam možno kontrolovaný subjekt podať písomne do      

podateľne Obecného úradu v Bellovej Vsi alebo na e-mailovú adresu hlavnej               

kontrolórky: hlavnakontrolorka.bv@gmail.com  v lehote do: 20.12. 2016 

12. Správu o výsledku kontroly prevzala za kontrolovaný subjekt:  

Ing. Mária Jankovičová, MBA,   starostka obce Bellova Ves 

       Kontrolovaný subjekt zároveň potvrdzuje vrátenie podkladov ku kontrole. 


