Útvar hlavného kontrolóra mesta G a l a n t a

SPRÁVA
o vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb podaných
na Mesto Galanta v roku 2014.
V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
schváleného mestským zastupiteľstvom uznesením číslo 18/Z-2015 zo dňa 27.01.2015
predkladám správu o vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb podaných
na Mesto Galanta v roku 2014.
Vybavovanie sťažností a petícií v pôsobnosti mesta je vykonávané v súlade so
zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov, na základe ktorých sú vypracované interné normatívy upravujúce
postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania
týchto podaní.

A/ SŤAŽNOSTI
Postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností fyzických
a právnických osôb podaných na mesto Galanta je upravený podľa zákona o sťažnostiach
interným normatívom – Smernica o vybavovaní sťažností, účinným dňom 01.10.2010,
podpísaným primátorom mesta Galanta.
V súlade s internou normou prijímanie písomných sťažností zabezpečuje podateľňa mesta.
Podané sťažnosti ústne, telefaxom alebo elektronickou poštou zabezpečuje príslušný
organizačný útvar mestského úradu, do ktorého činnosti podľa organizačného poriadku
predmet sťažnosti patrí.
Povinnosťou každého vedúceho organizačného útvaru je postúpiť sťažnosť za účelom
zaevidovania do centrálnej evidencie sťažností vedenej útvarom hlavného kontrolóra.
Predkladaná informatívna správa uvádza v obsahu prehľad o počtoch, druhoch
a spôsobe vybavenia sťažností doručených útvaru hlavného kontrolóra v sledovanom období.
Centrálna evidencia sťažnosti zaznamenáva celkom dve sťažnosti.
1/2014
Predmet sťažnosti vychádzal zo susedských vzťahov. Sťažovateľom bolo poukázané
na chov domácich zvierat, následné množenie hlodavcov a neznesiteľný zápach.
Sťažnosť prešetrovalo oddelenie rozvoja mesta v súčinnosti s Mestskou políciou.
Miestnym šetrením neboli preukázané skutočnosti, na ktoré sťažovateľ poukazoval. I napriek
uvedeným zisteným skutočnostiam osoba, proti ktorej sťažnosť smerovala, prisľúbila, že
uskutoční také postupy, aby sa v budúcnosti predišlo susedským sporom.
Výsledky prešetrenia sťažnosti preukázali neopodstatnenosť podania.
O uvádzaných skutočnostiach bol sťažovateľ upovedomený v oznámení o výsledku
prešetrenia sťažnosti.
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2/2014
Z obsahu podania bolo zjavné, že v predmete sťažnosti bolo poukázané na hodnotenie
výstavby parkoviska obyvateľmi príslušnej lokality – Ul. Parková.
Sťažnosť bola postúpená a zároveň prešetrovaná oddelením rozvoja mesta.
Preskúmaním obsahu podania bola predmetná sťažnosť kvalifikovaná ako odložená z dôvodu,
že neobsahovala náležitosti stanovené § 5 ods. 2 a ods. 3 zákona o sťažnostiach.
Sťažnosť neuvádzala potrebné údaje o osobe oprávnenej konať vo veci prešetrenia sťažnosti,
z obsahu podania nebolo možné zhodnotiť skutočnosti, proti komu sťažnosť smeruje a čoho
sa sťažovateľ domáha.
Na mesto Galanta boli podané podnety občanov, ktorými sa dotazovali riešenia
rôznych problémov, ktoré svojím charakterom nespadali do pôsobnosti prešetrovania podľa
zákona o sťažnostiach.
Dotknuté podnety boli riešené podľa príslušných zákonných predpisov, ktorých sa ich
predmet týkal.
Predložená informatívna správa nezahŕňa sťažnosti prijaté organizáciami zriadenými
Mestom Galanta z dôvodu, že sú v súlade so súvisiacou právnou normou riešené štatutárnymi
zástupcami právnických osôb, ktorých je mesto zriaďovateľom.

B/ PETÍCIE
Interný normatív Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní petícií
v podmienkach samosprávy mesta Galanta, podpísané primátorom mesta Galanta nadobudli
účinnosť dňom 01.08.2013.
Uvedený dokument premieta povinnosti zamestnancov vyplývajúce z ustanovení zákona
o petičnom práve a rozsah vybavovania a prešetrovania petícií podaných na mesto Galanta.
Hlavnému kontrolórovi z tejto internej smernice vyplýva úloha predložiť mestskému
zastupiteľstvu ročnú správu o vybavovaní petícií podaných za predchádzajúci rok.
Centrálnu evidenciu podľa interného normatívu vedie sekretariát primátora mesta.
Za sledované obdobie – rok 2014 boli na mestský úrad doručené dve podania
označené ako petícia.
1/2014
Dňa 07.03.2014 pod podacím číslom 2117/2014 bola zaevidovaná petícia obyvateľov
mesta Galanta, bývajúcich na ulici Priečna a Slnečná. V predmete petície obyvatelia žiadali
o zrušenie vydaného Územného rozhodnutia č. OSP 674/14560-1/2013-Bi a č. OSP 171/2014
o umiestnení stavby „Rozšírenie predajných priestorov obchodnej kancelárie“ spoločnosti
DAISY – ELEKTRO s.r.o., so sídlom Šafárikova 443/16, Galanta.
Preverením obsahu podania príslušné oddelenie vyzvalo podávateľa petície prípisom zo dňa
19.03.2014 o jej doplnenie podľa zákona o petičnom práve.
V rámci postupu prešetrovania petície bola podávateľovi dňa 12.05.2014 zaslaná informácia,
že stavebný úrad predmetné územné rozhodnutie odstúpil svojmu nadriadenému orgánu –
Okresnému úradu v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky.
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Uvedeným nadriadeným orgánom stavebného úradu bolo dňa 09.05.2014 vydané
Rozhodnutie evidované pod číslom V/OU-TT-OVBP2-2014/007864/Ma, ktorým bolo
potvrdené Rozhodnutie mesta Galanta č. OSP 674/14560-1/2013-Bi, OSP 171/2014 zo dňa
06.02.2014.
Podávateľ petície podal na uvedený nadriadený orgán stavebného úradu žalobu proti
rozhodnutiu a postupu správneho orgánu podľa § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.
Na základe uvedeného si Okresný úrad v Trnave vyžiadal od Oddelenia stavebného poriadku
v Galante spisový materiál súvisiaci s riešením predmetu petície, ktorý im bol zaslaný
prípisom zo dňa 18.08.2014.
Uvedené postupy riešenia predmetu petície preukazujú, že je v riešení.
Výsledok jej vybavenia bude možné hodnotiť až po ukončení súdneho sporu.
V rámci kontroly vedenia evidencie petícii odporúčame doplniť dokumentáciu petície
o skutočnosti, ktoré sú uvedené v postupoch jej riešenia.
2/2014
Dňa 16.04.2014 pod podacím číslom 3044/2014 bola zaevidovaná petícia obyvateľov
obytného domu na ulici Esterházyovcov 714, 715 a 716 v Galante, ktorej predmetom bolo
zachovanie súčasného charakteru pozemkov evidovaných pod číslom parcely 1755/6, 1755/1
a 1750/4 katastrálneho územia Galanta.
Pisateľom petície bola zaslaná dňa 07.05.2014 Oddelením stavebného poriadku mesta Galanta
odpoveď, ktorou im bolo oznámené, že stavebný úrad dotknuté územné rozhodnutie zrušil
Rozhodnutím č. OSP 265/15151-1/2014-Bi zo dňa 14.04.2014.
Na základe uvedeného je možné konštatovať, že bolo obyvateľom mesta vyhovené, čím je
petícia kvalifikovaná ako bezpredmetná.
Predmetný dokument je mestskému zastupiteľstvu predložený ako informatívny
materiál.

MVDr. Gábor Pallya v.r.
hlavný kontrolór

V Galante, dňa 27.02.2015

