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Správa z vykonanej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti 
Bratislava- Rusovce v agende vybavovania sťažností a petícií doručených na mestskú 
časť za II. polrok 2016. 
      
Oprávnená osoba: Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór  
 
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Rusovce 
                                        ul. Vývojová 228 
                                        851 10 Bratislava- Rusovce 
 
Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 
všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti 
Bratislava- Rusovce v agende vybavovania sťažností a petícií doručených na mestskú časť 
v druhom polroku 2016 
 
Cieľ kontroly: kontrola úplnosti evidencie podaní, plnenie zákonných termínov na vybavenie 
týchto písomností, kontrola príslušnosti zamestnancov na vybavenie, kontrola plnenia 
opatrení z predchádzajúcej kontroly 
 
 Kontrola bola vykonaná v čase : od 28.11.2016 do 5.12.2016 
 
Kontrolované obdobie: od 1.07.2016 do 5.12.2016 
 
Kontrola bola vykonaná v súlade s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, schváleným 
uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce. Predmetná kontrola 
bola vykonaná v náväznosti na dodržiavanie uvedených zákonov a nariadení: 
 

- zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších zmien a doplnkov v platnom 
znení 

- zákon č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov 
v platnom znení 

- zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
v platnom znení v zmysle § 18 písm. d),e),f), 

- zákon č.377/1990 zb. o hl. m. SR Bratislave v znení neskorších zmien a doplnkov 
v platnom znení v zmysle §15 

- Smernica starostu č.8/2012 zo dňa 23. júla 2012, platná a účinná od 1.8.2012 vydaná 
na základe §11 ods.1 zákona NR SR č.9/2010 o sťažnostiach upravujúca postupy 
orgánov samosprávy a miestneho úradu pri nakladaní so sťažnosťami 
v podmienkach mestskej časti Bratislava – Rusovce. 

- Zákon č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
- Pravidlá kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Rusovce 

 
1. Evidencia sťažností. 
 
Evidenciu sťažností, upravuje čl. II.ods.3 Smernice starostu č.8/2012 (ďalej len Smernica). 
Podľa tejto úpravy podania o ktorých sa sťažovateľ domnieva, že sú  sťažnosťou, ako aj 
podania ktoré spĺňajú podmienky a ďalej sa s nimi nakladá ako so sťažnosťami, eviduje 
podatelňa miestneho úradu. 
Čl. II. ods.4 písm. a) až k) Smernice ,predpisuje náležitosti, ktoré musí Evidencia obsahovať. 
Tieto obsahujú: 
a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej 
sťažnosti 
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b) údaje na identifikáciu FO alebo PO 
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 prešetrenia opakovanej sťažnosti 
h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti, alebo prešetrenia opakovanej 
sťažnosti 
i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na vybavenie 
j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil 
k) poznámku 
 
2. Lehota na vybavenie sťažnosti. 
 
Lehotu upravuje čl. II. ods.6, podľa ktorého musí byť sťažnosť vybavená do 60 pracovných 
dní, pričom pri náročnosti šetrenia môže túto lehotu predĺžiť starosta, alebo prednosta 
o ďalších 30 pracovných dní o čom bezodkladne písomne informuje sťažovateľa.   
 
3.  Príslušnosť na vybavenie. 
 
Túto povinnosť upravuje čl. II. ods.5 Smernice, podľa ktorej pri samosprávnych 
kompetenciách o nich rozhoduje starosta resp. prednosta a pri prenesenom výkone štátnej 
správy musia byť tieto písomnosti odstúpené do 10 pracovných dní príslušnému 
nadriadenému orgánu. V poskytnutej evidencii je vyznačené meno zodpovednej osoby, 
ktorej bolo podanie pridelené na vybavenie. Z kontrolovaných písomností je zrejmé, že 
jedno podanie na úseku stvebného poriadku bol odstúpené na príslušný orgán –k 
výkonu ŠSD v zákonom stanovenej lehote.  
 
4. Doručené podania. 
 
Z evidencie sťažností boli ku kontrole poskytnuté celkovo 3 podanía Tieto podania sa 
týkali podnetov a oznámení z nasledovných oblastí pôsobnosti samosprávy a mestská časť 
ich vyhodnotila nasledovne: 
 
4.1. poradové číslo 10 - sťažnosť obyvateľa K.H na susedu A.G. vo veci poškodzovania 
majetku- oplotenia pozemku, zo dňa 29.07.2016, doručená na MÚ dňa 1.08.2016. K spisu 
č.j.3613/2016 bolo vykonané šetrenie a doložené doklady: 
-geometrický plán p.č.540/1 a 540/8 k.ú. Rusovce 
-záznam o podaní oznámenia na OOPZ SR 
-výzva MÚ zo dňa 30.07.1999 
-list vlastníctva 
Písomnosť bola pridelená prednostke MÚ, ktora ju vyhodnotlla ako neopodstatnenú, 
nesmerujúce na protiprávne konanie samosprávy. Listom zo dňa 11.08.2016 prevzatým 
doručenkou sťažovateľa dňa 17.08.2016 mu bola oznámená možnosť riešiť spor 
v občiansko-právnom konaní pred miestne príslušným súdom. 
 
4.2. poradové číslo 11 - sťažnosť obyvateľa K.H. a manž. A.H. na susedov Š. a  M. vo veci 
nepovolenej stavenej činnosti- oplotenia realizovaného na p.č.540/6 a 540/5 k.ú Rusovce zo 
dňa 7.07.2016, doručená na MÚ dńa 8.07.2016 pod spisovou značkou 3250/2016.K spisu 
boli doložené nasledovné doklady a písomnosti: 
- list MÚ/R-1197-3/2005 zo dňa 4.7.2005- nesúhlasné stanovisko MČ Rusovce s realizáciou 
oplotenia a výzva k odstráneniu stavby 
-geometrický plán č.7/1999 zo dňa 25.03.1999 vyhotovil Ing. J. Tatarka p.č.540/1 LV 836 
-fotodokumentácia oplotenia 
-oznámenie o nariadení ŠSD zo dňa 25.07.2016 p.č.540/6 
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-Zápisnica ŠSD zo dňa 11.08.2016 
-právne stanovisko advokátskej kancelárie Fiľo Partners zo dňa 27.09.2016(nespĺňa 
charakter stavby) 
-žiadosť o prehodnotenie vyjadrenia SÚ v ŠSD od manž. H. zo dňa 12.09.2016 na starostu 
-vyjadrenie SÚ č.sp. MÚ/R-4534/2016 zo dňa 07.10.2016- nevyhovuje 
-nesúhlasná odpoveď manž. H s vyjadrením starostu zo dňa 17.10.2016 
Písomnosť bola z pohľadu merita podania vyhodnotená ako neopodstatnená sťažnosť, 
spor medziľudských vzťahov bolo opakované doporučené riešiť súdnou cestou 
 
4.3. poradové číslo 12 - sťažnosť obyvateľa K.H. duplicitne zaevidovaná podateľnou, 
identická s poradovým č.10 vyhodnotená ako neopodstatnená 
 
4.4. poradové číslo 13 - sťažnosť obyvateľa Š.A. týkajúca sa stavebných aktivít na 
susednom pozemku pod spis.značkou 3793/2016 zo dňa 12,08.2016. Vyhodnotená ako 
neopodstatnená, konanie podľa osobitného predpisu- stavebný zákon. Oznámenie 
sťažovateľovi o jeho zaradení medzi účastníkov konania ne zvolaný ŠSD dňa 16.08.2016 
listom UKSP3814/2016 zo dňa 15.08.2016 
 
4.5. V kontrolovanom období nebola na miestny úrad doručená žiadna písomnosť spĺňajúca 
náležitosti petície. 
 
5. Evidencia sťažností a petícií. 
Poskytnutá evidencia nespĺňa predpísané náležitosti podľa čl. II. ods.4 Smernice č.8/2012  v 
nasledovných písmenách: a), e), f), h). i), j). 
Kontrolné zistenia: 
a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej 
sťažnosti nie je dostatočne uvedený, záznamy nie sú usporiadané chronologicky 
e) výsledok prešetrenia sťažnosti nie je jednoznačne uvedený a zvýraznený 
f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia nie sú v evidencii uvedené 
h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej 
sťažnosti nie je evidovaný 
i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie  je v evidencii 
nedostatočné a neprehľadné 
j) dôvody pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil nie sú v evidencii uvedené 
 
Záver: 
 
Vykonanou kontrolou vybavovania agendy sťažností a petícií v kontrolovanom subjekte- 
miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Rusovce so sídlom ul. Vývojová 7, 851 10 
Bratislava boli zistené nedostatky, ktoré boli obsiahnuté vo vyhotovenej Správe z vykonanej 
kontroly č.2/10/2015. Následná kontrola plnenia prijatých opatrení vykazuje opakované 
nedostatky, ktoré boli zistené predchádzajúcou kontrolou. 
Prijaté opatrenia ku kontrolným zisteniam: 
1. Doplnenie chýbajúcich náležitostí do centrálnej evidencie z prvotných písomností 
a dokladov vybavovaných jednotlivými referentami MÚ zodpovednými za vybavenie 
Termín: koniec roka 2016, zodpovedná podatelňa v súčinnosti so zodpovednými 
zamestnancami 
2. Uloženie nápravných opatrení zodpovedným referentom v povinnosti zaevidovať po 
vybavení spisu do centrálnej evidencie spôsob vybavenia písomností 
Termín: trvale, zamestnanci obce podľa náplní práce a výkon jednotlivých agend 
 
                                                                                          Ing. Vladimír  M r á z 
                                                                                              miestny kontrolór 
S výsledkom kontroly bola oboznámená vedúca zamestnankyňa obce, prednostka MÚ dňa 
05.12.2016. 


