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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra

S p r á v a

o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014

     Útvar hlavného kontrolóra  v  roku 2014zaevidoval celkom  26 sťažností  a 20  petícií. 
Oproti porovnateľnému obdobiu roku 2013 bolo zaevidovaných o  12  sťažností menej, čo 
je pokles o 32 %. V rokoch 2013 a 2014 bol zaevidovaný rovnaký počet petícií.

Vývoj počtu sťažností a petícií za roky 2011 – 2014:

Prehľad sťažností apetícií za rok 2014 v členení podľa polrokov,výsledku prešetrenia
a spôsobu vybavenia:

              
Sťažnosti Petície

I. polrok II. polrok I.  polrok II. polrok
opodstatnené 1 8 4 6
neopodstatnené 10 6 5 4
odložené 0 1 0 1
Spolu 11 15 9 11
Celkom 26 20

           
SŤAŽNOSTI

      Sťažnosťou je podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zmien podanie fyzickej 
alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených 
záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu 
verejnej správy, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych 
predpisov, ktorých odstránenie je vpôsobnosti orgánu verejnej správy. 
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Z celkového počtu sťažností (26) bolo 9 opodstatnených, 16 neopodstatnených a1 sťažnosť 
bola odložená ( § 6, ods. 1, písm. d) zákonač. 9/2010 Z.z. vznení zmien – od udalosti, ktorá 
bola predmetom sťažnosti uplynulo viac než päť rokov).

Percentuálne vyjadrenie výsledku vybavenia sťažností uvádza nasledovný  

graf:

Predmetom sťažností bolo poukazovanie na nedostatky odstránenie ktorých je vpôsobnosti 
orgánu verejnej správy ato napr. výrub stromov, zriadenie priechodov pre chodcov, postup 
pri vzniku resp. zrušení trvalého pobytu, úraz dieťaťa  základnej školy, poskytovanie sociálnej 
služby, sťažnosti na činnosť prevádzok  reštauračných aobchodných zariadení, zaradenie 
zamestnancov do platovej triedy v základnej škole, postup pri riešení priestupkov mestskou 
políciou, štekot psa, zaplavovanie územia, nesúlad vo výbere parkovného, postup pri riešení 
podaní  odbormi MsÚ.
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Prehľad všetkých sťažností evidovaných v roku 2014 s krátkym komentárom: 
I. polrok
1. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na postup pri riešení žiadosti o výrub stromu na cintoríne. 
2. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na postup pri hlásení trvalého pobytu občana.
3.  sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na postup pri riešení úrazu žiaka základnej školy.
4. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť prijímateľky sociálnej služby v zariadení núdzového bývania na podmienky 
v zariadení a domový poriadok.
5. sťažnosť opodstatnená
Sťažnosť na prevádzku, hluk prevádzky, nedodržiavanie prevádzkového času a nočného 
pokoja.
6. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť vo veci nesprávneho zaradenia zamestnankyne školy do platovej triedy. 
7. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na postup referátu evidencie obyvateľstva a domov pri zrušení trvalého pobytu. 
8. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na postup mestskej polície pri uložení pokuty za neoprávnený záber verejného 
priestranstva v rámci predvolebnej kampane pre voľby do Európskeho parlamentu. 
9. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na postup príslušníkov MsP pri riešení priestupku sťažovateľa.
10. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na postup Útvaru hlavného architekta, referátu dopravy a cestného hospodárstva vo 
veci ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác, proti vydanému vyjadreniu k ohláseniu 
a proti výsledkom štátneho stavebného dohľadu.
11. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na hluk z prevádzky pohostinského zariadenia na futbalovom ihrisku TJ Slovan 
Chrenová.
II.polrok
12. sťažnosť  opodstatnená
Sťažnosť na nesúlad medzi inkasom parkovného parkovacím automatom a Smernicou 
o parkovaní.
13. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na postup príslušníkov MsP pri riešení priestupku sťažovateľa.
14. sťažnosť opodstatnená
Sťažnosť uchádzača o zamestnanie na pozíciu vychovávateľa. Základná škola odmietla jeho 
ponuku z dôvodu nesplnenia požiadaviek. Uchádzač o zamestnanie podmienky plnil.  
15. sťažnosť opodstatnená
Sťažnosť občana na nezaslanie odpovede na žiadosť o opravu komunikácie doručenej odboru 
MsÚ.
16. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na postup odboru majetku MsÚ pri vydaní stanoviska k stavebnému konaniu.
17. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na postup príslušníkov MsP pri riešení priestupku sťažovateľky.
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18. sťažnosť odložená
Sťažnosť na nekonanie orgánu verejnej správy vo veci problémov bytového domu na 
Štefánikovej tr. č. 27. Dôvod odloženia: § 6, ods. 1, písm. d) (od udalosti, ktorej sa sťažnosť 
týka uplynulo viac než päť rokov). 
19. a 20  sťažnosti opodstatnené
Obe sťažnosti sa týkali prevádzky Vináreň u Vlka na Svätoplukovej ul. Obsahom sťažností 
bolo nedodržiavanie prevádzkového času (zatváracích hodín prevádzky, rušenie nočného 
pokoja prevádzkou (návštevníkmi prevádzky pri odchode), znečisťovaniu životného 
prostredia a sťažnosť na nečinnosť orgánu verejnej správy. Niektoré body sťažnosti boli 
vyhodnotené ako opodstatnené, preto sú obe sťažnosti zaradené medzi opodstatnené. 
Nečinnosť orgánu verejnej správy preukázaná nebola. 
21. sťažnosť opodstatnená
Sťažnosť občanov na rušenie nočného pokoja na Hodžovej ul. celonočným štekotompsa.
22. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na odloženie sťažnosti č. 18/2014-sť. Prešetrením sťažnosti nebol zistený nesprávny 
postup orgánu verejnej správy. 
23. sťažnosť opodstatnená
Sťažnosť na konanie asprávanie sa vodiča turistického vláčika. 
24. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na nekonanie orgánu verejnej správy vo veci odstránenia nedostatkov na 
kanalizačnom zberači ústiaceho do rieky Nitry. Kanalizačný zberač pri výdatných dažďoch 
spôsobuje zaplavovanie územia H. Krškán. 
25. sťažnosť neopodstatnená
Sťažnosť na konanie, resp. nekonanie príslušníkov mestskej polície. 
26. sťažnosť opodstatnená
Sťažnosť na hluk spôsobovaný reprodukovanou hudbou zreproduktorov umiestnených na 
fasáde obchodnej prevádzky. 

PETÍCIE

                Podľa zákona č. 85/1990 Zb. opetičnom práve vznení zmien, každý má právo sám 
alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne 
orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami návrhmi asťažnosťami. 
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      Z celkového počtu petícií (20) bolo 10 opodstatnených a 9 neopodstatnených. Jedna 
petícia bola odložená v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. vznení zmien, nakoľko osoba 
určená na zastupovanie vstyku s orgánom verejnej správy na výzvu neposkytla nevyhnutnú 
súčinnosť pri vybavovaní petície. 

Percentuálne vyjadrenie výsledku prešetrenia  petícií uvádza nasledovný graf:

           

      V hodnotenom roku sa petíciami občania obracali na mesto najmä vo veci žiadostí, 
návrhov, súhlasov alebo nesúhlasov s pomenovaním ulíc, zmien dopravného značenia, 
umiestnenia smetných nádob, umiestnením reštauračných, predajných, školských alebo 
zábavných prevádzok a ich činnosťou, vybudovaním, premiestnením, alebo zrušením 
detských ihrísk, opráv alebo vybudovaním chodníkov a komunikácií, zmien 
územnoplánovacej dokumentácie, požiadavkami na schválenie finančných prostriedkov na 
investičné akcie.

Prehľad všetkých petícií evidovaných v roku 2014 s krátkym komentárom:
I.polrok
1. petícia neopodstatnená
Petícia občanov proti určeniu názvu ulice.
2. petícia opodstatnená
Petícia občanov za riešenie dopravnej situácie, opravu komunikácie, premiestnenie smetných 
nádob na ul. Nábrežie Mládeže.
3.. petícia neopodstatnená
Petícia občanov za zachovanie predajného stánku na Chrenovej.
4. petícia neopodstatnená
Petícia občanov proti vybudovaniu reštaurácie v objekte predajne COOP Jednota na 
Chrenovej.
5. petícia  neopodstatnená
Petícia občanov vyjadrujúcich nesúhlas so zjednosmernením miestnej komunikácie Ľudovíta 
Čuláka.
6. petícia opodstatnená
Petícia občanov za vybudovanie, resp. dobudovanie detského ihriska vlokalite ul. Bajkalská, 
Kremnická, Karpatská.
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7. petícia opodstatnená
Petícia občanov za úpravu povrchu miestnej komunikácie Šúdolská.
8. petícia opodstatnená
Petícia občanov za zabezpečenie pokojného stavu narušovaného výstavbou objektu na 
Rázusovej ul.
9. petícia neopodstatnená
Petícia občanov proti výstavbe chodníka na Chrenovej (ul. Za humnami).
II. polrok
10. petícia opodstatnená
Petícia prevažne zamestnancov Ústavu štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, 
Biovetská č. 34, Nitra za rekonštrukciu časti MK Biovetská vedúcej k areálu ústavu. 
11 petícia neopodstatnená
Petícia občanov ulíc Zlievárenskej a Zelenej za rekonštrukciu MK po vybudovanej kanalizácii 
a riešenie dopravnej situácie (parkovanie vozidiel). 
12. petícia neopodstatnená
Petícia občanov za zabezpečenie trvale prijateľných podmienok pokojného užívania bytov 
rušených hudbou Súkromnej základnej umeleckej školy na Škultétyho ul. (areál ZŠ 
Škultétyho ul.)
13. petícia neopodstatnená
Petícia občanov za rekonštrukciu miestnej komunikácie Slamkova, za vybudovanie dočasnej 
miestnej komunikácie a za osadenie dopravnej značky obmedzujúcej vjazd nákladných 
motorových vozidiel a stavebných mechanizmov. 
zabezpečenie nápravy vo veci zaplavovania územia z nefunkčného kanalizačného zberača. 
14. petícia odložená
Petícia občanov proti výstavbe komunitného centra v Dražovciach, petícia bola odložená, 
nakoľko osoba, ktorá petíciu podala neposkytla v súlade s § 6a ods.1 zákona o petičnom práv 
e č. 85/1990 Zb. v znení zmien súčinnosť.
15. petícia opodstatnená
Petícia občanov za obnovu detského ihriska na Tehelnej ul. 
16.  petícia neopodstatnená
Petícia občanov proti obnove nájomnej zmluvy, resp,. uzatvorenia novej nájomnej zmluvy. 
17. petícia opodstatnená
Petícia občanov ulíc Partizánska, Nitriansky, Popradská, Prešovská za zmenu 
územnoplánovacej dokumentácie v tejto lokalite. 
18.  petícia opodstatnená
Petícia rodičov detí navštevujúcich MŠ na Topoľovej ul. za schválenie finančných 
prostriedkov na opravu objektu MŠ.
19. petícia opodstatnená
Petícia občanov ul. Štúrova a Párovská za zriadenie priechodu pre chodcov.
20. petícia opodstatnená
Petícia občanov bývajúcich v bytovom dome na ul. Za Ferenitkou za vybudovanie chodníkov.

     Väčšina evidovaných sťažností a všetky petície boli priamo vybavovaná útvarom hlavného 
kontrolóra tak, že tento zabezpečoval všetky úkony súvisiace s prešetrením sťažnosti 
a petície. 
              
     Všetky sťažnosti aj petície  boli prešetrené a vybavené s tým, že bol zistený skutočný stav 
veci, súlad alebo rozpor s platnými právnymi prepismi, verejným alebo iným spoločným 
záujmom. Výsledok prešetrenia sťažnosti aj petície bol sťažovateľovi, alebo osobe 



8

zastupujúcej občanov podpísaných pod petíciou písomne oznámený. Všetky zaevidované 
sťažnosti a petície  boli vybavené v zákonom stanovených lehotách. 

      K sťažnostiam i k petíciám, ktoré boli prešetrené s výsledkom opodstatnené boli prijaté 
konkrétne opatrenia, preto v rámci prerokovania tejto správy už prijatie ďalších opatrení 
nenavrhujeme. Stav v plnení prijatých opatrení je zo strany útvaru hlavného kontrolóra 
sledovaný a kontrolovaný.
     
     Okrem podaní, ktoré spĺňali kritériá stanovené zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach  
a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších právnych predpisov a boli 
vybavované ako sťažnosti a petície, útvar hlavného kontrolóra vybavil v roku 2014 aj ďalších 
35 podaní, ktoré mali charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu.      
    Obsahom týchto podaní bolo napríklad vyjadrenie  k schválenému územnému plánu mesta, 
riešenie susedských vzťahov, vyjadrenia názorov na činnosť MsP, resp. jej príslušníkov, 
vyjadrenie názoru na úroveň výchovnovzdelávacieho procesu v materskej škole, 
znečisťovanie životného prostredia, podnety na vykonanie kontrol, podania vo veci 
stavebného konania, žiadosti o usmernenie, alebo vysvetlenie konania mesta.  Vybavované 
boli aj podania doručené elektronickou poštou. 
    Útvarom hlavného kontrolóra boli vybavované aj podania, ktorých riešenie nebolo 
v kompetencii samosprávy. V týchto prípadoch boli občania usmernení o možností riešenia 
ich podnetov, problémov a návrhov.     
     Podania boli vybavené  priamo útvarom hlavného kontrolóra, boli  k nim vyžiadané 
stanoviská odborných útvarov mestského úradu, alebo  boli odstúpené na priame vybavenie 
tým útvarom alebo  organizáciám v kompetencii ktorých bolo riešenie podania. 
     Hlavnou kontrolórkou boli vybavené podania, alebo žiadosti o stanoviská, s ktorými sa na 
ňu priamo obrátil primátor mesta, alebo komisie mestského zastupiteľstva.
     S kompletnou dokumentáciu sťažností, petícií a podaní sa môžu poslanci mestského 
zastupiteľstva  oboznámiť  na útvare hlavného kontrolóra,  kde sú všetky dokumenty  
archivované.
     Spolupráca s poslancami mestského zastupiteľstva, členmi komisií MZ, výbormi 
mestských častí, odbormi mestského úradu,  ako aj mestskou políciou bola na štandardnej 
úrovni. 

      Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014 bola prerokovaná na zasadnutí 
Mestskej rady v Nitra dňa 3.2.2015 a prijala k nej uznesenie č. 96/2015-MR.
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a
Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014
o d p o r ú č a
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre
vziať na vedomie Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2014.

     




