Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo
Radničná č. 25, 986 01 Fiľakovo
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Fiľakovo 30.1.2018
Znak hodnoty – Lehota uloženia: A-10

SPRÁVA
hlavného kontrolóra o prijatých a vybavených petíciách a sťažnostiach za rok 2017

A/ P E T Í C I E
V roku 2017 mestu Fiľakovo boli doručené 2 petície:
1. Dňa 22.6.2017 podali obyvatelia bytového domu na ulici Železničnej 1190/40 petíciu, v ktorej
požadovali, aby bezodkladne Mestský úrad vo Fiľakove a SVB a n.p. Daxnerova – Bottova –
Biskupická vo Fiľakove zastavili a nedopustili nasťahovanie novej mnohopočetnej
neprispôsobivej rodiny do bytu č. 3 na Železničnej 1190/40.
Z obsahu petície vyplynulo, že petíciu nebolo možné vybaviť podľa § 5 ods. 5 zákona č.
85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej len „Zákon“), v znení neskorších zmien a doplnkov,
nakoľko:
 Mesto Fiľakovo nie je vlastníkom predmetného bytu, ani žiadneho iného bytu v bytovom
dome na ulici Železničnej 1190/38-40.
 Vlastníkom predmetného bytu je fyzická osoba a jeho vlastnícke právo požíva ochranu
v súlade s čl. 20 ods. 1 Ústavy SR.
 Nútené obmedzenie vlastníckeho práva v zmysle čl. 20 ods. 4 Ústavy SR je možné iba v
nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.
 V zmysle čl. 2 ods. 3 Ústavy SR a § 12 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov, v znení neskorších zmien a doplnkov, vlastník bytu alebo
nebytového priestoru v dome je oprávnený prenajať ho inej osobe.
2. Dňa 22.6.2017 podali vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Biskupická 2729 vo Fiľakove žiadosť likvidácie bytového domu Biskupická 31 vo Fiľakove. MZ na svojom
zasadnutí 28.9.2017 uzneseným č. 69/2017 zriadilo komisiu na prešetrenie a posúdenie
predmetu petície.

B/ S Ť A Ž N O S T I
V roku 2017 mestu Fiľakovo bolo doručených 5 sťažností.
1. Dve sťažnosti boli odložené:
 Sťažnosť na postup a arogantné vystupovanie nemenovaného zamestnanca MsÚ z dôvodu,
že sťažnosť podanú v elektronickej forme sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej
podania nepotvrdil vlastnoručným podpisom podľa § 5 ods. 5 zákona NR SR č. 9/2010. o
sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
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Sťažnosť na nadmerný hluk v okolí Námestia slobody pri organizovaní akcií z dôvodu, že
sťažnosť podanú v elektronickej forme sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania
nepotvrdil vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej
odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu
sťažovateľa podľa § 5 ods. 2, 4 a 5 zákona NR SR č. 9/2010. o sťažnostiach v znení
neskorších predpisov.
2. Dve sťažnosti boli postúpené:
 Sťažnosť občana Čakanoviec na nevhodné riešenie stavebných úprav susedom, ďalej na
nevhodné vysádzanie rastlín pri dome, ukladanie stavebného materiálu a hnoja k pozemku
sťažovateľa a na prenikanie chovaných koní na jeho pozemok obci, a to všetko v obci
Čakanovce. Podanie bolo postúpené obci Čakanovce na vybavenie ako orgánu príslušnému
na jeho vybavenie v súlade s § 9 a § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 Anonymná sťažnosť na triednu učiteľku v ZŠ FL 64/A. Podanie bolo postúpené riaditeľke
ZŠ na vybavenie ako orgánu príslušnému na jeho vybavenie v súlade s § 9 a § 11 ods.1
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
3. Sťažnosť na majiteľku susedného pozemku, ktorá dlhodobo zanedbávala kosenie a čistenie
svojho pozemku bola opodstatnená. Na základe prešetrenia sťažnosti formou miestnej ohliadky
bola susedke sťažovateľky zaslaná výzva na vyčistenie pozemku 27.9.2017 a opakovaná výzva
10.10.2017, na základe čoho pod hrozbou sankcie došlo k splneniu predmetu výzvy.

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 2017.

Vo Fiľakove dňa 30.1.2018

2

