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Zhrnutie a návrh uznesení 

 
 
I. Zhrnutie 
 

1.1. Východisko:  
Zákon č. 9/2010  Z. z.  o sťažnostiach 
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.  

 
 
 
 

1.2. Stručný súhrn informácií:   
Viď priložená správa 

 
 
 
 
   1.3.    Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta: žiaden 
 
 
 
 
   1.4.    Alternatívy riešenia: žiadne 
 
 
 
 
 

1.5. Zdroje informácií a právnych noriem: 
 

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 

Malacky, dňa 20. 2. 2014                                                  



 
Príloha k materiálu č. Z 9/2014 

 
 

Zhrnutie a návrh uznesenia 
 
 
II. Návrh uznesenia 
 
     2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
 
             MsZ  berie na vedomie Informáciu o vybavovaných sťažnostiach a petíciách  
             na území mesta Malacky za rok 2013 ( mat. Z 9/2014 )  
 

 
-  bez pripomienok 
-  s pripomienkami  

 

 
 
 
 

     2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.3. Návrh uznesenia mestskej rady:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malacky, dňa 20. 2. 2014 



Informácia  
 

o vybavovaných sťažnostiach a petíciách na území mesta Malacky  
za rok 2013 

  
 
 
Útvar hlavného kontrolóra  v zmysle  prijatých Zásad o vybavovaní sťažností a podľa zákona 
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  a ustanovení zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve  viedol  
v roku 2013  tak ako po iné roky centrálnu evidenciu prijatých sťažností a petícií. 
 
Prostredníctvom sťažnosti sa mohol občan alebo právnická osoba domáhať  ochrany svojich 
práv, alebo právom chránených záujmov o ktorých sa domnieval, že boli porušené činnosťou 
alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, alebo mohol  poukazovať  na nedostatky, najmä na 
porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.   
 
Informácia o vybavovaných sťažnostiach a petíciách  svojím obsahom poskytuje prehľad 
o počte registrovaných podaní, o príslušnosti vybavenia, o výsledkoch šetrenia a prijatých 
opatreniach na odstránenie zistených nedostatkov.  
 
V priebehu roka 2013 bolo v centrálnej evidencii zaregistrovaných celkom 27 podaní, z toho 
20 sťažností a 7 petícií. Z predchádzajúceho roku  sa na vybavenie do roku 2013 prenieslo 5 
sťažností z dôvodu plynúcej  lehoty na ich vybavenie. Do roku 2014 boli prenesené  z dôvodu 
plynutia termínu na ich vybavenie 2 podania,  z toho 1 sťažnosť a 1 petícia.   
 
Údaje o počtoch,  spôsobe vybavenia a opodstatnenosti  petícií a sťažností v roku 2013       
  Sťažnosti Petície 
1 CELKOM 25 7 
 z  toho    
1.1 - z roku  2012  5 - 
1.2 - za rok  2013 20 7 
1.3 Vybavených v roku 2013 24 6 
1.4 Prenesených do  r. 2014  1 1 
    
2 Spôsob vybavenia    
2.2 Prešetrením 18 6 
2.3 Odložením  6 - 
    
3 Opodstatnenosť    
3.1 Opodstatnených  9 - 
3.2 Neopodstatnených  9 - 
3.3 Nevyhodnotených  6 - 
    
4 ODLOŽENÉ PODANIA  - 
 z  toho    
4.1. - e mailové podania  1  
4.2. - anonymné podania  3 - 
4.3. - späť vzaté podania sťažovateľom  2  
 
V  porovnaní  s  predchádzajúcim  rokom 2012 bol zaznamenaný pokles registrovaných 
podaní  v počte o päť,  z toho počet sťažností  poklesol o deväť, ale počet prijatých petícií 
vzrástol o  štyri.  



  Prijímanie, evidovanie a vybavovanie sťažností a petícii  
 
Všetky doručené sťažnosti a petície  boli podľa Zásad o vybavovaní sťažností a petícií po 
preverení splnenia podmienok obsahu podania po zaregistrovaní odstúpené na vybavenie 
príslušným oddeleniam MsÚ Malacky .  
 
V roku 2013 bolo z celkového počtu 20 zaevidovaných sťažností z hľadiska opodstatnenosti 
vyhodnotené 4 ako opodstatnené a 9 ako neopodstatnených. Počas roka boli 4 sťažnosti 
odložené z dôvodu, že podania neobsahovali potrebné  náležitosti podľa § 5  zákona č. 9/2010 
Z. z. o sťažnostiach a  2 sťažnosti odložené z dôvodu  späťvzatia sťažností sťažovateľmi. Na  
prešetrenie a vybavenie sa do roku 2014 preniesla  1 sťažnosť a 1 petícia z dôvodu plynutia 
zákonnej lehoty na ich  vybavenie.  
 
Prehľad vybavených sťažností podľa  príslušnosti za rok 2013   Tabuľka č. 2  

 Počet 
prijatých 
sťažností 

Neopodst. 
sťažnosti 

Opodstat. 
sťažnosti 

Odložené 
sťažnosti 

 

Prenesené do r. 
2014 

Prednosta 1 0 1 0 0 
HK 4 1 0 2 1 
OÚRŽP 8 3 3 2 0 
MsP 6 4 0 2 0 
Oddelenie právne  1 1 0 0 0 
Spolu 20 9 4 6 1 
 
Podľa príslušnosti na Útvar hlavného kontrolóra smerovali  4 sťažnosti, na oddelenie OÚRŽP 
smerovalo 8 sťažností a na Oddelenie právne a správy majetku 1 sťažnosť. Na  MsP bolo 
odstúpených na vybavenie  celkom 6 sťažností obsahovo zameraných na konanie pracovníkov 
MsP.  Prednosta MsÚ vybavil 1 sťažnosť týkajúcej sa  konania  vedúceho pracovníka MsÚ.  
    
 Prehľad vybavených petícií podľa príslušnosti za rok 2013   Tabuľka č. 3  

 Počet 
petícií 

Vybavené petície 
v r. 2012  

Prenesené petície  
do r. 2013 

Prednosta  3 3 0 
OÚRŽP 4 3 1 
Spolu 7 6 1 

 
Počas roku 2013 bolo v centrálnej evidencii  registrovaných 7 petícií. V dvoch petíciách  
občania žiadali usporiadanie Adventných Vianoc v centre mesta, v jednej petícii občania  
žiadali mesto o súhlas k prenájmu časti pozemku  v prospech COOP Jednota pre účely 
vybudovania výťahu k OD Stred. V ďalšej petícii občania, konkrétne rodičia detí 
navštevujúcich MŠ na Rakárenskej žiadali o odstránenie havarijného stavu na budove MŠ ul. 
Rakárenská. V jednom prípade petícia obsahovala podporu  občanov na zjednosmernenie 
dopravy na Ul. Vajanského a Kukučínovej ulici. V ďalšom prípade občania lokality  Malého 
námestia  žiadali  o riešenie nepriaznivej situácie  premnoženia  holubov . V poradí posledná 
z petícií vyjadrovala požiadavku občanov   riešenia  premiestnenia kontajnerov  bytového 
domu na Pribinovej ul.   
Stručný popis predmetu jednotlivých sťažností a petícii s výsledkom šetrenia a prijatými 
opatreniami sú uvedené  v súhrnom prehľade, ktorý tvorí prílohu materiálu.      
 



Súhrnný prehľad o vybavovaných sťažnostiach a petíciách za rok 2013 
 
 
 
Prednosta MsÚ 

Výsledok šetrenia Por. č. Predmet sťažnosti a petície Počet 
Opodstat.   Neopodstat. 

Prijaté opatrenia 

14/2013 Sťažnosť občana na konanie a správanie   pracovníka   
vývozu  TKO   

1 1  Vedúci OSÚ vykonal pohovor s pracovníkom vývozu TKO.  

23/2013 
Petícia 

Požiadavka občanov mesta a blízkeho okolia  o presun  
Vianočných trhov  do centra  mesta. 

1   Prísľub občanom riešenia  ich požiadavky  v roku  2014. 

24/2013 
Petícia 

Podpora občanov Malaciek a okolia vo veci  schválenia  
 prenájmu  pozemku v prospech COOP Jednota za účelom  
výstavby  výťahu v  OD Stred. 

1   MsZ presunulo rokovanie o prenájme pozemku  

25/2013 
Petícia 

Požiadavka  členov  SZŤP na podporu  konania Adventných 
Malaciek v centre mesta. 

1   Prísľub riešenia ich  požiadavky  v roku  2014. 

 Spolu: 4 1 0  
 
 
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia 

Výsledok šetrenia Por. č. Predmet sťažnosti a petície Počet 
Opodstat.   Neopodstat. 

Prijaté opatrenia 

28/2012 Sťažnosť občana na suseda vo veci  ochrany prírody na 
Veľkomoravskej ul.  

1 1  OÚR a ŽP nariadil občanovi  odstrániť popínavé rastliny 
z nehnuteľnosti suseda. 

2/2013 Anonymná sťažnosť na nezákonnú výstavbu na ul. J. 
Kubinu. 

1   Sťažnosť  odložená,  nespĺňala náležitosti podľa zákona . 
Podanie vybavené ako podnet.   

3/2013 Sťažnosť občana  na porušovanie ľudských práv zo strany  
neprispôsobivých  občanov  na Družstevnej ul. poukazujúc 
na ich  neprimerané správanie,  znečisťovanie  okolia a ŽP 
odpadmi a pálením odpadu.  

1 1  OÚR a ŽP nariadil neprispôsobivým občanom  vyčistenie 
dvora, vývoz odpadu a deratizáciu, úrad počas roka 
zabezpečoval pravidelné týždenné  kontroly na udržiavanie 
poriadku  a hygieny na dvore.  

4/2013 
petícia 

Petícia OZ Rakárenček za odstránenie havarijného stavu na 
budove MŠ ul. Rakárenská. 

1   Odstránenie havarijného stavu na budove MŠ   

8/2013 Sťažnosť na suseda zo znečisťovania ŽP exkrementami psov  
na Ul. Oslobodenia. 

1  1  

11/2013 Anonymná sťažnosť na šíriaci sa zápach z chovnej stanice 
na Vajanského ul. 

1   Sťažnosť odložená,  nespĺňala náležitosti podľa zákona. 
Podanie  vybavené ako podnet.    



12/2013 
 

Sťažnosť na susedu zo znečisťovania okolia bytového domu  
odpadkami, za účelom kŕmenia holubov  na Záhoráckej ul.  

1  1  

15/2013 Sťažnosť  na suseda, zo šíriaceho sa zápachu z  chovu hov. 
dobytka v obytnej zóne na Hviezdoslavovej ul. 

1 1  Vzájomná dohoda susedov o ukončení chovu  dobytka. 

16/2013 Sťažnosť  poukazujúca na šíriaci sa zápach a priesak vody 
z exkrementov  psov  chovnej stanice na  Vajanského ulici. 

1 1  V súčinnosti s OÚ odboru starostlivosti o ŽP bolo chovateľovi   
nariadené zabezpečiť  úpravu dvora vybetónovaním 
a pravidelne preukazovať  doklad o likvidácii exkrementov . 

18/2013 
petícia 

Petícia občanov ul. Malého námestia,  žiadajúcich riešenie 
neúnosnej situácie z  premnoženia  divo žijúcich holubov   

1   Prísľub na zabezpečenie odchytu holubov v r.2014 . 

20/2013 
petícia 

Požiadavka občanov na zmenu organizácie dopravy na 
jednosmernú premávku na ul. Vajanského a Kukučínovej   

1   Prísľub na zabezpečenie dopravného  značenia s obmedzením 
prejazdu ťažkej nákladnej dopravy ako aj úprava najvyššej 
povolenej rýchlosti. 

22/2013 Sťažnosť občana na nekvalitnú obnovu povrchu chodníka 
pred rodinným domom  na ul. J. Kráľa.  

1  1  

27/2013 
petícia 

Požiadavka  občanov bytového domu na Pribinovej ul. o 
riešenie problému umiestnenia  kontajnerov  KO   

1   termín vybavenia v r. 2014. 

 Spolu: 13 4 3  
 
Mestská polícia 

Výsledok šetrenia Por. č. Predmet sťažnosti a petície Počet 

Opodstat.   Neopodstat. 

Prijaté opatrenia 

1/2013 
 

Sťažnosť občana  na konanie pracovníka MsP vo veci 
riešenia priestupku. 

1  1  

5/2013 
 

Sťažnosť občianky na postup hliadky  MsP pri zásahu  pred 
Materským centrom Vánok. 

1  1  

6/2013 
e-mailom 

Sťažnosť občana na neoprávnené udelenie pokuty za 
nesprávne parkovanie pri ŠH Malina. 

1   Sťažnosť odložená,  nespĺňala náležitosti podľa zákona   

7/2013 Sťažnosť občana na konanie príslušníka MsP pri  riešení 
dopravného priestupku. 

1   Sťažnosť odložená,  sťažovateľ zobral sťažnosť späť. 

10/2013 Sťažnosť občana na hrubé správanie príslušníka MsP pri   
objasnení  priestupku. 

 
1 

  
1 

 

21/2013 Sťažnosť občianky na neprofesionálne konanie hliadky  MsP  
pri  výkone  zabezpečenia  asistencie   

1  1  

 Spolu: 6 0 4  
 
 
 



ZUŠ r. o. m.  Malacky 
Výsledok šetrenia Por. č. Predmet sťažnosti a petície Počet 

Opodstat.   Neopodstat. 
Prijaté opatrenia 

25/2012 Sťažnosť učiteľky ZUŠ na neodborné a chybové  vedenie 
mzdovej agendy v škole  

1 1  Riaditeľka upozornila mzdovú referentku a  zabezpečila 
nápravu nedostatkov. 

 Spolu: 1 1 0  
 
Oddelenie právne a správy majetku 

Výsledok šetrenia Por. č. Predmet sťažnosti a petície Počet 
Opodstat.   Neopodstat. 

Prijaté opatrenia 

32/2012 Sťažnosť na neprispôsobivé správanie nájomcov bytového 
domu  na Skuteckého 1650. 

1 1  S dotknutými nájomcami nebola predĺžená nájomná zmluva. 

17/2013 Sťažnosť občana na nekonanie  MsÚ pri   zabezpečení 
výkonu  predbežného opatrenia  na  obnovenie pokojného 
stavu užívania  vlastníckych práv  domu  na Družstevnej 
ulici. 

1  1  
 

 Spolu: 2 1 1  
 
Hlavný kontrolór mesta  

Výsledok šetrenia  Por. č. Predmet sťažnosti  Počet 
Opodstat. Neopodst. 

Prijaté opatrenia 

29/2012 Sťažnosť  učiteľky  na riaditeľku ZŠ Záhorácka vo veci  
rozporu  konania s Pracovným poriadkom školy . 

1 1  Zo strany HK odporúčané  riaditeľke  školy   postupovať v súlade 
s platnými ustanoveniami Pracovného poriadku školy. 

30/2012 Sťažnosť  učiteľky  na riaditeľku ZŠ Záhorácka vo veci  
rozporu  konania s Pracovným poriadkom školy . 

1 1  Zo strany HK odporúčané  riaditeľke  školy   postupovať v súlade 
s platnými ustanoveniami Pracovného poriadku školy. 

9/2013 Sťažnosť občana na postup šetrenia a výsledok  vybavenia  
sťažnosti  na  MsP     

1  1  

13/2013 Sťažnosť rodiča  na  neprofesionálne konanie riaditeľky MŠ.    Sťažnosť odložená,  sťažovateľka  zobrala sťažnosť späť 
19/2013 Anonymná sťažnosť poukazujúca na   netransparentné 

konanie a riadenie školy riaditeľkou  ZŠ  na  Záhoráckej ul.   
1 
 

  Sťažnosť odložená,  nespĺňala náležitosti podľa zákona . 
Vykonanie NFK   

26/2013 Sťažnosť  na  postup náčelníka MsP pri  šetrení sťažnosti 
s poukázaním  prekračovania  právomocí, ako aj na  
neprofesionálne správanie príslušníkov MsP   

1    
 
termín  vybavenia v r. 2014 

 Spolu: 6 2 1   
 
 



 


