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S P R Á V A 
hlavného kontrolóra o prijatých a vybavených  petíciách a sťažnostiach za rok 2015. 

 

 

 

A/  P E T Í C I E 

 

     V roku 2015 mestu Fiľakovo boli doručené 3 petície. 

1) Petícia obyvateľov bytoviek na ulici Železničnej vo Fiľakove voči rodine Horváthovej 

(Gagarinovej) 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. 

2) Dňa 12.8.2015 podala skupina obyvateľov mesta petíciu proti výstavbe nájomných bytov 

v časti „pod Vereškou“. MZ na zasadnutí dňa 17.8.2015 sa s petíciou oboznámilo v plnom 

rozsahu, vypočulo stanovisko troch dotknutých odborných komisií pri mestskom MZ, 

zástupcu, ako aj prítomných občanov, ktorí sa v diskusii prihlásili o slovo. MZ schválilo 

výstavbu nájomných bytov v lokalite ul. B.S. Timravy a to 18 b.j. z toho 14 troj- a 4 

jednoizbové byty 

3) Dňa 12.8.2015 podala skupina obyvateľov mesta petíciu proti zámeru na prenájom 

mestských pozemkov a investičnému zámeru výstavba nájomných bytov na Štúrovej ulici 

2-18 vo Fiľakove. MZ na svojom zasadnutí dňa 17.8.2015 sa s petíciou oboznámilo 

v plnom rozsahu, súhlasilo s argumentmi občanov uvádzaných v petícii a zmenilo lokalitu 

pre výstavbu mestských nájomných bytov zo Štúrovej ulice na Farskú lúku. MZ schválilo 

výstavbu nájomných bytov v lokalite Farská lúka a to 12 b.j. z toho 9 jedno- a 3 dvojizbové 

byty. 

 

 

B/   S Ť A Ž N O S T I 

  

V roku 2015 mestu Fiľakovo bolo doručených celkom 10 sťažností.  

V prípade podania označeného ako „Sťažnosť na rekonštrukciu rodinného domu na ulici 

B.S.Timravy 83“ sa podľa § 4 ods.1 zákona  o sťažnostiach nejednalo o sťažnosť.     

 Sťažnosť na prevádzkovateľa „Krčmy“ Cukrárne BON BON z dôvodu rušenia obyvateľov 

návštevníkmi bola odložená  podľa § 5 ods. 2 a § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z.z. 

o sťažnostiach v znení neskorších predpisov z dôvodu, že sťažnosť neobsahuje náležitosti podľa  

§ 5 ods. 2 uvedeného zákona. 
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     Osem sťažností bolo opodstatnených: 

1) Prvé tri sťažnosti boli opakovane podané v dňoch 9.1.2015, 2.3.2015 a 31.3.2015 tým 

istým sťažovateľom na prevádzkovateľa Pivárne u Katky za rušenie nočného pokoja 

hlučnou hudbou sústavne každý piatok a sobotu.  

 Po prvej sťažnosti prevádzkovateľ prisľúbil zabezpečiť proti hlukovú izoláciu zadnej 

steny pivárne vrátane preloženia ventilácie zo zadnej steny. Do ukončenia prác mesto 

vydalo súhlas na hudobnú produkciu len do 22:00 hod.  

 Vybudovanie proti hlukovej izolácie zadnej steny pivárne sa ukázalo ako neúčinné, čo 

potvrdila aj druhá sťažnosť. Na základe tejto sťažnosti mesto rozhodnutím zo dňa 

26.3.2015 povolilo prevádzkový čas v prevádzkovej jednotke „Piváreň u Katky“ od 

27.3.2015 v pondelok, až štvrtok a v nedeľu v čase 09,00 – 22,00 hod., v piatok 

a sobotu v čase 09,00 – 24,00 hod. Prevádzkovateľ sa proti rozhodnutiu dňa 27.3.2015 

odvolal. Odvolanie z 27.3.2015 proti rozhodnutiu malo odkladný účinok, preto kým 

rozhodnutie nenadobudlo účinnosť, platil právny stav pred vydaním rozhodnutia. 

 To zapríčinilo podanie tretej sťažnosti. Krajský súd v Banskej Bystrici uznesením 

z 31.8.2015 rozhodol o odmietnutí odvolania navrhovateľa, nakoľko toto 

neobsahovalo zákonom stanovené náležitosti pre odvolanie a vady odvolania neboli 

ani na výzvu súdu odstránené. 

2) Sťažnosť na prevádzkovanie živnosti -  vykladanie guľatinového dreva, pílenie a kálanie 

guľatiny v susedstve v bezprostrednej blízkosti obytného domu sťažovateľa od skorých 

ranných hodín až do večerných hodín. Podnikateľ bol si vedomý toho, že prevádzka môže 

rušiť, preto svoju činnosť na ulici Jilemnického 11 prerušil a snaží sa nájsť iný priestor pre 

jeho prevádzku.  

3) Sťažnosť na majiteľku susednej nehnuteľnosti, ktorá už asi v priebehu troch rokov vo 

svojom šporáku spaľuje neznáme veci, v dôsledku čoho  z komína vyletujú veľké 

chuchvalce jemnej sadze, ktorá spadá do dvora a pri dotyku sa rozpadá a znečisťuje všetko 

na pozemku sťažovateľky. Z dôvodu opodstatnenia sťažnosti Oddelenie výstavby, 

životného prostredia a stratégie rozvoja Mestského úradu vo Fiľakove vykoná vo veci 

miestne šetrenie zameranú na znečisťovanie životného prostredia. 

4) Sťažnosť na majiteľa susednej garáže na pozemku parc. č. 2674, ktorý zanedbaním údržby 

svojej garáže poškodzuje aj garáž v radovej výstavbe vo vlastníctve sťažovateľa. Na 

základe sťažnosti príslušný stavebný úrad vykoná vo veci podľa ustanovení Stavebného 

zákona štátny stavebný dohľad. 

5) Sťažnosť na prevádzku BLACK ANGELS na Podhradskej ulici za rušenie nočného kľudu, 

nedodržanie otváracej doby, znečisťovanie ulice zákazníkmi prevádzky. Mesto Fiľakovo 

za narušenie verejného poriadku malo začať konanie vo veci správneho deliktu porušenia 

nariadenia voči prevádzkovateľovi v zmysle § 27b ods. 1 písm. a)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. 

6) Opakovaná sťažnosť na prevádzku BLACK ANGELS na Podhradskej ulici za rušenie 

nočného kľudu, nedodržanie otváracej doby, znečisťovanie ulice zákazníkmi prevádzky. 

Prevádzke Black Angels od 1.1.2016 rozhodnutím mesta bol upravený prevádzkový čas 

v pondelok až štvrtok a v nedeľu do 22.00 hod., v piatok a v sobotu do 24,00 hod. Mestská 

polícia bude pravidelne monitorovať dodržiavanie prevádzkového času. V prípade 

nedodržania prevádzkového času bude prevádzkovateľovi uložená pokuta za spáchanie 

správneho deliktu v zmysle § 27b ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
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Prevádzkovateľ sa proti rozhodnutiu odvolal. Odvolanie proti rozhodnutiu zo dňa 4.1.2016 

má odkladný účinok, preto kým rozhodnutie nenadobudne účinnosť, platí právny stav pred 

vydaním rozhodnutia. 

 

      

 

                                                                                            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 2015. 

 

 

 

Vo Fiľakove dňa 20.1.2016  

                                         

 

 

                                        

 


