Obecné zastupiteľstvo Mošovce
zasadnutie č. VII/2018
dňa 14. novembra 2018

Bod č. 8
Správa o výsledku kontroly číslo 5/2018 - Kontrola vybavovania sťažností a petícií v
Obci Mošovce za roky 2016 a 2017

Predkladá: Ing. Ľubica Moravcová, hlavná kontrolórka obce

Návrh uznesenia:

A/1/8/VII/2018 – berie na vedomie
Správu z výsledku kontroly číslo 5/2018 - Kontrola vybavovania sťažností a petícií v Obci
Mošovce za roky 2016 a 2017.

Dôvodová správa
V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) a podľa §18d ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; na základe plánu kontrolnej
činnosti, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom na 2. polrok 2018 uznesením č.
E/1/7/IV/2018 zo dňa 20. júna 2018
predkladám
Obecnému zastupiteľstvu obce Mošovce Správu o výsledku kontroly číslo 5/2018 - Kontrola
vybavovania sťažností a petícií v Obci Mošovce za roky 2016 a 2017, obsahom ktorej je
súhrnná informácia z vykonanej kontroly.

Predkladaný materiál nemá dopad na rozpočet Obce a činnosť ostatných orgánov samosprávy
Obce a nemá žiadny vplyv na Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

V Mošovciach dňa:

10.10.2018

Vypracoval:

Ing. Ľubica Moravcová
hlavná kontrolórka obce Mošovce

Podpis:

Správa o výsledku kontroly číslo 5/2018
Kontrola vybavovania sťažností a petícií v Obci Mošovce za roky 2016 a 2017

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018 a následne podľa zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, bola v Obci Mošovce vykonaná kontrola vybavovania sťažností
a petícií v Obci Mošovce za roky 2016 a 2017.
Oprávnená osoba na vykonanie kontroly:

Ing. Ľubica Moravcová
hlavná kontrolórka obce Mošovce

Povinná osoba - kontrolovaný subjekt:

Obec Mošovce
Kollárovo námestie 314
038 21 Mošovce

Predmet kontroly:


kontrola postupu vybavovania sťažností a petícií v rokoch 2016 a 2017

Cieľ kontroly:


overiť postup vybavovania kontrolovaného subjektu a jeho súlad so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia

Kontrolované obdobie:

rok 2016 - 2017

Miesto a čas kontroly:

Obecný úrad Mošovce a iné miesto výkonu práce
od 17.09.2018 do 10.10.2018 prerušovane

Popis kontroly a opis zistených nedostatkov:
V zmysle § 18d zákona o obecnom zriadení kontrola vybavovania sťažností a petícií patrí do
rozsahu kontrolnej činností hlavného kontrolóra obce. Do plánu kontrolnej činnosti na 2.
polrok bola hlavnou kontrolórkou obce zaradená kontrola sťažností a petícií za rok 2016
a 2017.
Hlavná kontrolórka obce sa v kontrole zamerala na dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov a vnútorných predpisov kontrolovaného subjektu.
Ku kontrole bola predložená vyžiadaná dokumentácia, podľa ktorej bolo zistené, že
v kontrolovanom období nebolo obci Mošovce doručenéžiadne podanie, ktoré by spĺňalo
znaky sťažnostiv zmysle zákona o sťažnostiach a bola doručená jedna petícia.
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Kontrola sťažností
Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku
prešetrenia sťažností alebo prekontrolovaní sťažností upravuje zákon o sťažnostiach.
V podmienkach samosprávy obce Mošovce je vybavovanie sťažností upravené
vnútornýmpredpisom, kde v zmysle článku 3 ods. 5 je zamestnanec obce povinný viesť
centrálnu evidenciu sťažností.
V kontrolovanom období nebola kontrolovaným subjektom zaevidovaná žiadna sťažnosť.
Centrálna evidencia sťažností bola kontrolovaným subjektom vedená.
Na základe uvedeného neboli zistené nedostatky pri podávaní, evidovaní, prešetrení
a vybavovaní sťažností v kontrolovanom období.
Kontrola petícií
Postup pri vybavovaní petícií ustanovuje zákon o petičnom práve v znení neskorších
predpisov, pričom v súlade s § 7 ods.2 citovaného zákona, ak tento zákon alebo osobitný
predpis neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania
petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o sťažnostiach.
Obec Mošovce má vydaný vnútorný predpis na vybavovanie petícií schválený obecným
zastupiteľstvom obce Mošovce dňa 17.03.2016 uznesením č. E/9/2016, ktorý nadobudol
týmto dňom ich účinnosť.
Podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve je príslušný orgán verejnej moci povinný prešetriť
a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi
predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
Výsledok vybavenia petície je povinný oznámiť do 30 pracovných dní od doručenia petície
alebo od odstránenia jej nedostatkov zástupcovi. Vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný
orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60
pracovných dní.
Orgán verejnej moci je na základe § 5 ods. 7 citovaného zákona povinný 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.
Ak je petícia určená obecnému zastupiteľstvu, je zastupiteľstvo povinné podľa § 5d ods. 3
zákona o petičnom práve, petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas
prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.
Kontrolou petície bolo zistené:
V roku 2017 bola prijatá jedna petícia s názvom „Petícia proti umiestneniu zariadenia
obaľovačky asfaltových zmesí a liateho asfaltu v katastrálnom území Mošovce“, ktorej
predmetom bol nesúhlas s investičným zámerom umiestnenia zariadenia obaľovačky
asfaltových zmesí a liateho asfaltu v katastrálnom území obce Mošovce.

2

Petícia bola doručená v písomnej forme do podateľne obce na 27-mich podpisových hárkoch,
s podporou 441 osôb s uvedením náležitostí mena priezviska, adresy pobytu a podpisom
osoby podporujúcej petíciu.
Petícia bola zaevidovaná do evidencie pošty a tiež do evidencie petícií.
Petícia bola podaná 3-mi osobami, ako petičný výbor, z ktorých bol určený jeden zástupca
poverený na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej moci.
Petícia bola adresovaná starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu obce Mošovce.
Do evidencie petícii bola zapísaná v rozsahu uvedenom vo vnútornom predpise.
V centrálnej evidencii chýbal dátum pridelenia petície na vybavovanie a komu bola pridelená.
V zmysle vnútorného predpisu prešetruje a vybavuje petície starosta obce, preto kontrolórka
obce nepovažuje chýbajúcu náležitosť za závažné porušenie.
Každý petičný hárok obsahoval text petície, bol označený poradovým číslom, obsahoval
osoby petičného výborus uvedením adresy ich pobytu a podpis zástupcu petičného výboru.
Ku kontrole boli predložené dve zápisnice o výsledku prešetrenia, kde na prešetrenie boli
prizvaní aj poslanci obce. Prešetrením petície bol zisťovaný skutočný stav veci, súlad alebo
rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.
V zápisnici je konštatovaný počet odovzdaných petičných hárkov s počtom podpisov,
informácia o petícii na zasadnutí obecného zastupiteľstva, nakoľko petícia bola adresovaná aj
poslancom obce Mošovce.
Ďalej v zápisnici je uvedená informácia, že petícia bola riadne prešetrená z hľadiska jej
obsahu, pričom bolo zistené, že rozporovaný investičný zámer a s ním súvisiace aktivity bol
riadne schválený uznesením obecného zastupiteľstva, ktorý bol pred schválením
poslancami preskúmaný a prerokovaný.
Všetci prítomní,uvedení v zápisnici, prijali spoločné stanovisko, že z dôvodu náročnosti
zisťovania skutočného stavu veci, jeho súladu alebo rozporu s právnymi predpismi, bude
oznámené zástupcovi petičného výboru predĺženie lehoty na vybavenie petície.
V druhej časti zápisnice starosta obce informoval prítomných, že Slovenská správa ciest
zaslala stanovisko a nesúhlasí s dobudovaním križovatky ciest I/65 a III/2190, ktorá mala byť
vybudovaná v súvislosti s realizáciou predmetu petície.
Na základe tejto informácie, prítomní zhodnotili body petície za irelevantné a petíciu
vyhodnotili za neopodstatnenú.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť navrhli prijaté uznesenie o zámerea odpredaji pozemkov
pre investičný zámer zrušiť na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uvedené uznesenie bolo zrušené na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2017.
Zástupcovi petičného výboru bolo zaslané oznámenie o výsledku vybavenia petície, v ktorom
bolo uvedené, že petícia bola prešetrená v zmysle zákona o petičnom práve; orgán
prešetrujúci obsah petície a skutočnosti v nej uvedené nezistil nesúlad zisteného stavu
s právnymi predpismi, ani nesúlad s verejným záujmom, pričom zámer investičnej spoločnosti
je v súlade s platným územným plánom obce Mošovce.
Oznámenie obsahovalo odôvodnenie výsledku prešetrenia petície v ktorom boli uvedené
skutočnosti a postup prešetrenia petície.
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V oznámení bolo uvedené aj stanovisko Slovenskej správy ciest a tiež informácia investičnej
spoločnosti o odstúpení od investičného zámeru na vybudovanie strediska služieb, ktorého
realizácia bola predmetom petície.
Oznámenie výsledku vybavenia petície bolo zverejnené v papierovej forme vyvesením na
úradnej tabuli obce Mošovce. Výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle
kontrolovaný subjekt nezverejnil, čím bol porušený zákon o petičnom práve § 5 ods. 7.
Kontrolovaný subjekt počas priebehu výkonu kontroly zverejnil na svojom webovom sídle
výsledok vybavenia petície a nedostatok bol odstránený.
Záver:
Na základe vykonanej kontroly, kontrolný orgán konštatoval, že kontrolou neboli zistené tak
závažné nedostatky, ktoré by viedli k vykonaniu ďalšej následnej kontroly. Kontrolovaný
subjekt bol poučený o povinnom zverejňovaní výsledku vybavenia petícií na svojom
webovom sídle obce. Nakoľko kontrolovaná petícia bola jedinou petíciou podanou za
posledných päť rokov, kontrolórka obce nepovažovala nezverejnenie výsledku petície na web
stránke obce za tak vážne porušenie, ktoré by viedlo k následnej kontrole vybavovania petícií,
preto bola z vykonanej kontroly vyhotovená Správa.

Kontrola bola ukončená 10.10.2018 prevzatím Správy z vykonanej kontroly.
Kompletná správa z vykonanej kontroly je k nahliadnutiu u kontrolórky obce.
Správu vypracovala: Ing. Ľubica Moravcová

Dňa: 10.10.2018
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