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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly sťažností a petícií za rok 2019 a 2020.

Dôvodová správa
V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu
o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava je správa
o výsledkoch kontroly predkladaná MsZ vyhotovená ako verejný informatívny materiál
so zreteľom na dodržanie osobitných predpisov upravujúcich napr. ochranu osobných údajov,
obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. v súlade s princípom dodržiavania práva
na informácie a verejnú kontrolu.
Oprávnenie ku kontrole sťažností a petícií za rok 2019 a 2020 na mestskom úrade
v Stupave, v šiestich rozpočtových organizáciách, v dvoch príspevkových organizáciách
a v obchodnej spoločnosti Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o., vyplýva hlavnému
kontrolórovi z ustanovenia § 18d ods.1 a zároveň ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o obecnom
zriadení, podľa ktorého kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad, rozpočtové a príspevkové
organizácie zriadené mestom a právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné
osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na
užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku.
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Stupava na I. polrok 2021, konkrétne s 5. bodom, v zmysle § 18d ods.1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Stupava.

Správa z kontroly sťažností a petícií za rok 2019 a 2020
Oprávnená osoba:
Povinné osoby:

hlavná kontrolórka mesta Stupava Mgr. Margita Hricová,
1. Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 305081,
DIČ: 2020643724, (ďalej len „MsÚ Stupava“),
2. ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava, IČO:
31773711, DIČ: 2021609656,
3. Základná umelecká škola v Stupave, Cintorínska 2, 900 31 Stupava,
IČO: 31810314, DIČ: 2021638080,
4. MŠ J. Kráľa, ul. J. Kráľa 1592/1, 900 31 Stupava, IČO: 31813011, DIČ:
2021704795,
5. MŠ Marcheggská, ul. Marcheggská 1496/58, 900 31 Stupava, IČO:
31813046, DIČ: 2021704850,
6. MŠ Ružová, ul. Ružová 7, 900 31 Stupava, IČO: 31813038, DIČ:
2021704839,

Predmet kontroly:
Cieľ kontroly:

Kontrolované
obdobie:
Miesto a čas
vykonania kontroly:
Dátum doručenia
návrhu správy:

7. MŠ Hviezdoslavova, ul. Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava, IČO:
31813020, DIČ: 2021704872,
8. Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 9, 900 31 Stupava,
IČO: 00058823, DIČ: 2020650401, (ďalej len „MKIC“),
9. Verejnoprospešné služby Stupava, Dlhá 1248/11, 900 31 Stupava, IČO:
50081497, DIČ: 2120160988, (ďalej len „VPS Stupava“),
10. Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o., Devínska cesta 30, 900 31
Stupava, IČO: 50107461, DIČ: 2120187817, (ďalej len „VaK, s.r.o.“),
kontrola sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrolu
petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve,
preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných predpisov vydaných na ich základe pri práci s vybavovaním
sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Stupava,
2019 a 2020,
MsÚ Stupava, od 16.02.2021 do 17.03.2021,
17.03.2021,

Dátum prijatia
námietok:

Povinná osoba nepodala žiadnu námietku.

Dátum zaslania správy:

19.03.2021.

Použitá legislatíva ku kontrole:
1. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
2. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve,
3. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,
4. Štatút mesta Stupava,
5. Zásady prejednávania sťažností v meste Stupava (schválené uznesením MsZ č. 13/2019),
6. Smernica o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností
podaných v MŠ J. Kráľa č. 1592/1 v Stupave (zo dňa 20.09.2017),
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7. Smernica č. 6/2017 o sťažnostiach, o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení
výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti v MŠ Ružová (platná od
28.08.2017),
8. Interná smernica č. 2/2017 o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole
vybavovania sťažností podaných v MŠ Marcheggská 58, Stupava (účinná od 04.09.2017),
9. Smernica o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností
a petícií podaných v MŠ Hviezdoslavova 674 v Stupave (zo dňa 01.05.2018),
10. Vnútorný predpis pre vybavovanie sťažnosti v ZUŠ (zo dňa 1.11.2010),
11. Interná smernica č. 9A/2018 – Vybavovanie sťažností v ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave (účinná
od 01.02.2018),
12. Vnútorný predpis pre vybavovanie sťažností v MKIC (účinný od 30.07.2019),
13. Smernica o postupe podávania, prijímania, evidovania, vybavovania a kontrole sťažností
občanov a organizácií v podmienkach príspevkovej organizácie Mesta Stupava –
Verejnoprospešné služby Stupava (účinná od 20.02.2020).
Výsledok kontroly:
Kontrolou boli od povinných osôb vyžiadané sťažnosti a petície, ich evidencia a vnútorný predpis
upravujúci vybavovanie sťažností. Riaditelia týchto orgánov verejnej správy sa vyjadrili, že im
v kontrolovanom období neboli doručené žiadne sťažnosti spĺňajúce náležitosti sťažností v zmysle § 5
zákona o sťažnostiach; okrem mestského úradu. Prehľad sťažností doručených na Mestský úrad Stupava
je uvedený v tabuľke č. 1 (rok 2019) a v tabuľke č. 2 (rok 2020). Skontrolované boli vnútorné predpisy
a v prípadoch, keď bol zistený ich nesúlad s novelizovaným zákonom o sťažnostiach, boli
aktualizované.
Kontrola sťažností a petícií bola vykonaná naposledy v roku 2019, a to za rok 2018. Nedostatky zistené
pri tejto kontrole, boli odstránené s nástupom nového primátora, Mgr. Petra Novisedláka, MBA.
Opatrenia prijaté na predchádzanie vzniku týchto nedostatkov zabezpečila prednostka MsÚ Stupava,
Ing. Daniela Vašinová takým spôsobom, že zamestnancov preukázateľne informovala o povinnosti
vyhotovovať zápisnicu o prešetrení sťažnosti.
Skontrolované boli lehoty na vybavenie sťažnosti, t.j. 60 pracovných dní, resp. predĺženie o ďalších 30
pracovných dní, pričom neboli zistené nedostatky. Taktiež lehoty súvisiace s iným vybavením sťažnosti
alebo podania, ak nešlo o sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach. Bez nedostatkov. Uvedené bolo pod
neustálou kontrolou, nakoľko evidencia sťažností je vedená oprávnenou osobou.
1. kontrolný nedostatok: Kontrolou petícií bol zistený jeden nedostatok, kedy dňa 13.03.2019 bolo
do podateľne MsÚ Stupava doručené podanie s názvom „Petícia za obnovenie Obytnej zóny
na Cementárenskej 19-29, Cementárenská 20-50“ spolu so štyrmi podpisovými hárkami obojstranne
podpísanými 166 osobami. Výsledok vybavenia petície nebol zverejnený na webovom sídle mesta podľa
§ 5 ods. 7 zákona o petičnom práve, čím mesto nesplnilo povinnosť „zverejniť výsledok vybavenia
petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické
podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia“. Podanie vybavovalo
oddelenie územného rozvoja a ŽP.
V roku 2020 boli do evidencie petícií zaevidované 3 podania, z ktorých iba jedno spĺňalo náležitosti
petície, t.j. osoba podporujúca petíciu uviedla čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu a svoj podpis,
v zmysle § 4 ods. 2 zákona o petičnom práve. Išlo o petíciu s 55 podpisovými hárkami a s 925 podpismi
občanov, ktorí v tejto petícii vyjadrili nesúhlas s pripravovaným novým územným plánom v časti Háje
a zároveň žiadali primátora a poslancov mestského zastupiteľstva v Stupave o nepodporenie zmeny
v pripravovanom územnom pláne na bytovú výstavbu a ponechanie tejto lokality v zmysle súčasného
platného územného plánu na šport a rekreáciu. Petícia bola prerokovaná na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Stupave dňa 22. októbra 2020 v zmysle ustanovenia § 5d ods. 2 a 3 zákona o petičnom
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práve. Mestské zastupiteľstvo v Stupave zobralo petíciu na vedomie uznesením č. 166/2020
a MsÚ Stupava postupom podľa § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve zverejnilo dňa 03.11.2020 výsledok
vybavenia petície na webovom sídle mesta Stupava tu a na elektronickej úradnej tabuli a doručilo
oznámenie o výsledku petície zástupcovi petičného výboru v lehote do 10 pracovných dní od jej
vybavenia.
Ostatné dve podania z roku 2020 označené ako petícia boli podporené v elektronickej podobe, čo zákon
o petičnom práve umožňuje podľa § 4 ods. 3, avšak na všetkých podpisových hárkoch chýbala adresa
pobytu ako povinná náležitosť podľa § 4 ods. 2 zákona o petičnom práve. Osoby podporujúce petíciu
uviedli iba mesto, neuviedli úplnú adresu, t.j. aj ulicu a číslo domu. V zmysle § 4a ods. 7 zákona
o petičnom práve platí, že cit.: „Orgán verejnej moci nemusí brať do úvahy podporu petície tých osôb,
ktoré o sebe uviedli údaje nečitateľne, neúplne alebo nepravdivo.“
Podklady preukazujúce zistené nedostatky:
1. Petícia doručená mestu dňa 13.03.2019.
Odporúčania:
1. Po doručení petície do podateľne MsÚ Stupava odovzdať petíciu na zaevidovanie do
evidencie petícií hlavnému kontrolórovi v zmysle článku 21 bod 5 Štatútu mesta,
2. Zverejňovať výsledok vybavenia petície v zmysle § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve,
3. Poučiť zamestnancov MsÚ Stupava o Zásadách vybavovania sťažností a petícií v meste
Stupava.
Lehoty:
Povinná osoba bola oprávnená podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať v lehote najneskôr do 22.03.2021 písomné
námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného
zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu správy.
Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku je do 16.04.2021.
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je do 30.04.2021.

V Stupave, dňa 19.03.2021
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Tabuľka č. 1: prehľad sťažností doručených mestu Stupava v roku 2019
§ 10 ods. 1
Sťažnosť č.:

písm. a)
dátum
doručenia
sťažnosti

1/2019

14.01.2019

písm. b)
údaje
o sťažovateľovi
a iné zákonné
náležitosti
neobsahuje

písm. c)
predmet sťažnosti

písm. e)
výsledok prešetrenia

písm. f)
prijaté opatrenia

poškodenie zdravia na
rozkopanom chodníku na
Karpatskej ul.

ODLOŽENÁ z dôvodu
nepotvrdenia vlastnoručným
podpisom, § 6 ods. 1 písm. a)
zákona o sťažnostiach
POSTÚPENÁ v zmysle § 4 ods.
4 zákona o sťažnostiach, a to
vecne a miestne príslušnému
orgánu – Okresnému úradu
Bratislava, odbor výstavby
a bytovej politiky
vybavená podľa osobitného
predpisu, odpoveď na
sťažnosť
NEOPODSTATNENÁ

-

2/2019

14.01.2019

obsahuje

nečinnosť stavebného
úradu

3/2019

22.01.2019

obsahuje

4/2019

23.01.2019

obsahuje

5/2019
6/2019

14.02.2019
27.05.2019

obsahuje
obsahuje

poškodenie zdravia
v dôsledku chýbajúcich
prvkov zámkovej dlažby
nečinnosť stavebného
úradu
navážka zeminy
stavebník nedodržal
pôvodnú výšku strechy
a sťažovateľovi zateká

NEOPODSTATNENÁ
POSTÚPENÁ v zmysle § 4 ods.
4 zákona o sťažnostiach; SÚ
vykonal štátny stavebný
dohľad, kde nezistil porušenie
zákona
NEOPODSTATNENÁ

-

7/2019

27.05.2019

obsahuje

8/2019

11.02.2019

obsahuje

POSTÚPENÁ v zmysle § 4 ods.
4 zákona o sťažnostiach, a to
vecne a miestne príslušnému
orgánu – Regionálne cesty
Bratislava, a.s.
NEOPODSTATNENÁ,
odbor poriadkovej polície
Prezídia PZ bol upovedomený
o vybavení sťažnosti, nakoľko
ním bola sťažnosť postúpená
mestu Stupava

-

9/2019

04.06.2019

obsahuje

10/2019

24.06.2019

obsahuje

nie je sťažnosťou, nakoľko
nespĺňa kritéria sťažnosti
podľa § 3 ods. 1 zákona
o sťažnostiach
OPODSTATNENÁ

postúpené
referátu
životného
prostredia
odvoz odpadu na
smetisko –
doklad, následná
kontrola
oddelením ÚRaŽP
-

11/2019

03.07.2019

obsahuje

odpad na pozemku
sťažovateľky od suseda
na Mierovej ul.

12/2019

10.07.2019

obsahuje

odpoveď zo stavebného
konania, odpad zo stavby

výstavba novej obytnej
zóny (ul. Púpavová),
neoznačenie staveniska,
EIA, prašnosť, hlučnosť, ...
rozkopaný chodník
plynármi a jama na ul.
Ferdiša Kostku

porušenie zákona
o obecnej polícii ohľadom
rovnošaty, poučenia pri
vykonávaní zákrokov,
použitia technického
prostriedku na zabránenie
odjazdu motorového
vozidla, ...
susedov krík pri plote
sťažovateľa, chemické
postreky

ODLOŽENÁ v zmysle § 6 ods.
1 písm. i) zákona
o sťažnostiach

-

-

-

-

-

13/2019

22.07.2019

obsahuje

14/2019

21.08.2019

obsahuje

15/2019

04.09.2019

obsahuje

16/2019

21.10.2019

obsahuje

17/2019

18.11.2019

obsahuje

18/2019

25.11.2019

obsahuje

19/2019

02.12.2019

obsahuje

20/2019

29.11.2019

neobsahuje

21/2019

17.12.2019

neobsahuje

22/2019

30.12.2019

obsahuje

23/2019

16.12.2019

obsahuje

riešenie stavu vozovky
na ul. Karpatská – Bazová,
dažďová kanalizácia
rušenie nočného pokoja
prevádzkou kaviarne
rušenie nočného pokoja
v školskej jedálni
demontovanie azbestovej
strešnej krytiny
podnet na poukázanie
pretrvávajúceho
protiprávneho stavu
suseda
nesúhlas s výsledkom
vybavenia sťažnosti
sťažnosť na zamestnanca
stavebného úradu a na
sťažovateľovu susedu
práca zamestnanca
stavebného úradu,
šikanózne a zbytočne
zaťažujúce požiadavky,
vedomosti o Stupave
postup zamestnanca
stavebného úradu
arogantnosť
a neschopnosť
zamestnanca stavebného
úradu
konflikt na pracovisku

OPODSTATNENÁ

NEOPODSTATNENÁ

vyčistiť žľab (VPS)
a opraviť povrch
vozovky
-

NEOPODSTATNENÁ

-

NEOPODSTATNENÁ

-

ODLOŽENÁ v zmysle § 4 ods.
3 zákona o sťažnostiach

-

NEOPODSTATNENÁ

-

NEOPODSTATNENÁ

-

ODLOŽENÁ v zmysle § 6 ods.
1 písm. a) zákona
o sťažnostiach

-

ODLOŽENÁ v zmysle § 6 ods.
1 písm. a) zákona
o sťažnostiach
ODLOŽENÁ v zmysle § 6 ods.
1 písm. b) zákona
o sťažnostiach

-

-

ODLOŽENÁ v zmysle § 4 ods.
3 zákona o sťažnostiach

Tabuľka č. 2: prehľad sťažností doručených mestu Stupava v roku 2020
§ 10 ods. 1
Sťažnosť č.:

písm. a)
dátum
doručenia
sťažnosti

1/2020

30.12.2019

písm. b)
údaje
o sťažovateľovi
a iné zákonné
náležitosti
obsahuje

2/2020

13.01.2020

obsahuje

3/2020

22.01.2020

obsahuje

4/2020

28.01.2020

obsahuje

5/2020

03.02.2020

obsahuje

písm. c)
predmet sťažnosti

písm. e)
výsledok prešetrenia

písm. f)
prijaté opatrenia
a termíny ich
splnenia

klamstvá zamestnancov
MsÚ, prosí o prepustenie
z väzby svojho manžela
činnosť MsP, vytrhané
odpadkové koše
v Zámockom parku
postup zamestnanca MsÚ
vo veci územného
rozhodnutia
cyklotrasa LozornoStupava

ODLOŽENÁ v zmysle § 6 ods.
1 písm. b) zákona
o sťažnostiach
NEOPODSTATNENÁ

-

ODLOŽENÁ v zmysle § 6 ods.
1 písm. b) zákona
o sťažnostiach
ODLOŽENÁ v zmysle § 6 ods.
1 písm. i) zákona
o sťažnostiach
NEOPODSTATNENÁ

-

náletové porasty okolo
stĺpu elektrického napätia,
zasahujúce sa sťažovateľov
pozemok

-

-

-

6/2020

03.02.2020

obsahuje

rušenie nočného pokoja
susedom – vodovodné
potrubie
rušenie nočného pokoja
susedom

7/2020

08.04.2020

obsahuje

8/2020

23.04.2020

obsahuje

9/2020

13.05.2020

obsahuje

10/2020

12.06.2020

obsahuje

nečinnosť mesta pri
rozhodnutí o odstránení
stavby – prístrešku

OPODSTATNENÁ

11/2020

23.07.2020

obsahuje

hluk, partnerské hádky,
krik na dieťa

12/2020

28.08.2020

obsahuje

13/2020

31.08.2020

obsahuje

neaktuálne adresy
trvalého pobytu
sťažovateľa a forma
doručenia listu
rušenie nočného pokoja

nie je sťažnosťou, nakoľko
nespĺňa kritéria sťažnosti
podľa § 3 ods. 1 zákona
o sťažnostiach
NEOPODSTATNENÁ

14/2020

23.09.2020

obsahuje

susedské nažívanie

15/2020

06.10.2020

obsahuje

16/2020

12.10.2020

obsahuje

17/2020

09.11.2020

obsahuje

18/2020

25.11.2020

obsahuje

19/2020

07.12.2020

obsahuje

kanalizačná prípojka cez
susedov pozemok
osobné napadnutie, útok
na dvore sťažovateľa
nezabezpečená bránka na
MŠ J. Kráľa v Stupave
a následné riešenie
problému s rodičom
nekonanie stavebného
úradu v zákonnej lehote
sťažnosť proti vybavovaniu
sťažnosti

neprofesionálny prístup
zamestnanca stavebného
úradu, dodržiavanie lehoty
na odpoveď, neetické
správanie
nečinnosť stavebného
úradu

ODLOŽENÁ v zmysle § 6 ods.
1 písm. e) zákona
o sťažnostiach
ODLOŽENÁ v zmysle § 6 ods.
1 písm. e) zákona
o sťažnostiach
ODLOŽENÁ v zmysle § 4 ods.
3 zákona o sťažnostiach

-

OPODSTATNENÁ

pripravenie,
vydanie a zaslanie
stavebného
povolenia
zvážia sa
možnosti
odstránenia
nelegálneho
prístrešku
postúpené
referátu
sociálnych vecí

OPODSTATNENÁ

nie je sťažnosťou, nakoľko
nespĺňa kritéria sťažnosti
podľa § 3 ods. 1 zákona
o sťažnostiach
NEOPODSTATNENÁ

-

-

-

vec daná na
prejednanie
priestupku
postúpené
referátu
sociálnych vecí
-

NEOPODSTATNENÁ

-

OPODSTATNENÁ

NEOPODSTATNENÁ

pokyn na
uzamykanie
všetkých bránok
v materskej škole
-

NEOPODSTATNENÁ

-

