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Fiľakovo 3.1.2017
Znak hodnoty – Lehota uloženia: A-10

SPRÁVA
hlavného kontrolóra o prijatých a vybavených petíciách a sťažnostiach za rok 2016.

A/ P E T Í C I E
V roku 2016 mestu Fiľakovo bola doručená 1 petícia. Petíciou na ochranu životného prostredia
obyvatelia na ulici Biskupická 10 a 12 žiadali riešiť ich problémy s bývaním a so správcom bytového
domu.

Petícia bola odložená na základe skutočnosti, že v podpisovom hárku okrem chýbajúcich
náležitostí podľa § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej len „zákon“) ani
u jednej osoby nie je uvedená adresa pobytu, teda údaj, ktorý je osoba podporujúca petíciu
v zmysle § 4 ods. 2 zákona povinná uviesť a v zmysle § 4 ods. 7 zákona orgán verejnej moci
nemusí brať do úvahy podporu petície tých osôb, ktoré o sebe uviedli údaje nečitateľne, neúplne
alebo nepravdivo. § 5 ods. 4 zákona umožňuje doplnenie chýbajúcich náležitostí podľa § 5 ods. 1
zákona, ale neumožňuje doplnenie údajov, ktoré je osoba podporujúca petíciu v zmysle § 4 ods. 2
zákona povinná uviesť.
B/ S Ť A Ž N O S T I
V roku 2016 mestu Fiľakovo boli doručené 4 sťažnosti.
Sťažnosť na postup člena MsP pri vybavovaní priestupku a sťažnosť na užívateľa susednej
nehnuteľnosti, ktorý tam prevádzkuje živnosť – pílenie a kálanie dreva boli neopodstatnené.
Sťažnosť na náčelníka MsP za postup riešenia priestupku bola odložená z dôvodu, že
sťažnosť podanú v elektronickej forme sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania
nepotvrdil vlastnoručným podpisom podľa § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 9/2010. o sťažnostiach
v znení neskorších predpisov
Sťažnosť na rušenie nočného kľudu prevádzkovaním herne a krčmy na Železničnej ulici oproti
bytového domu sťažovateľov bola najprv vyhodnotená ako neopodstanená, nakoľko bolo
vykonané preverenie na Obvodnom oddelení PZ vo Fiľakove, či prijali oznámenia v súvislosti
s rušením nočného kľudu v danej lokalite, pričom žiadne oznámenie nedostali a tiež ani žiadny
priestupok v tejto súvislosti neriešili. V danej lokalite ani zo strany mestskej polície nebol
zaznamenaný v nočnej dobe žiadny priestupok v súvislosti s výtržníctvom resp. rušením nočného
kľudu.
Na základe intervencie sťažovateľa a následného oznámenia OO PZ vo Fiľakove z 20.9.2016
bola sťažnosť opätovne otvorená a prešetrená a vyhodnotená ako opodstatnená. Na základe
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sťažnosti majiteľ prevádzky prijal opatrenia: napomenutie čašníka, zrušenie hudobnej produkcie
v herni, má namontovaný kamerový systém, prestane podávať tvrdý alkohol v herni.

Ing. Ladislav Estefán
hlavný kontrolór mesta
Návrh na uznesenie :
A/ MZ berie na vedomie :
Správu hlavného kontrolóra o prijatých a vybavených petíciách a sťažnostiach za rok 2016.

Vo Fiľakove dňa 3.1.2017
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