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Ev. číslo : D1/2019/001056                                                       Fiľakovo 30.1.2019 

Registratúrna značka: LA1                                             Znak hodnoty – Lehota uloženia: A-10 

  

 

S P R Á V A 
hlavného kontrolóra o prijatých a vybavených  petíciách a sťažnostiach za rok 2018  

 

 

A/  P E T Í C I E 

 

     V roku 2018 mestu Fiľakovo boli doručené 2 petície:  

1. Dňa 3.7.2018 obdŕžalo mesto Petíciu za opravu cesty – miestnej komunikácie na ulici 

Kukučínovej vo Fiľakove (ďalej len „petícia“).  

V predmetnej petícii nebola určená osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, 

ani k jej menu, priezvisku a adrese pobytu nebol pripojený jej podpis.  

V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien 

a doplnení (ďalej len „zákon“) v petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom 

verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku. Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu 

členovia petičného výboru. 

Podľa § 5 ods. 1 zákona petícia musí byť písomná, označená slovom „petícia“ a musí obsahovať 

predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v 

petícii meno, priezvisko a adresu pobytu. Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku 

a adrese pobytu aj podpis. 

Podľa § 5 ods. 4 zákona ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej 

moci do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá 

petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia 

výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. V ustanovenej lehote nedostatky petície sa 

neodstránili, preto bola petícia v zmysle vyššie citovaného ustanovenia zákona odložená. 

 

2. Mestu Fiľakovo bola dňa 23.7.2018 doručená Petícia obyvateľov F-1. Petíciu podali občania 

bytového domu F-1 na Farskej lúke č. vchodu 42 – 48 za riešenie situácie, hygieny a životného 

prostredia v bytovke na Farskej lúke. Podľa opisu v texte predmetom petície je bytový dom na 

Daxnerovej ulici č. 73, 75 a 77 (tzv. „Internát“). Podľa petície celý dom je zdevastovaný, sú 

rozbité okná, výplne dverí, niekde dvere aj chýbajú. Takýto stav bol od prízemia až po vyššie 

poschodia. V rozbitých miestnostiach a niekde tiež na balkónoch sa kopil odpad a smeti. Vodu 

tamojší obyvatelia si vozili v plastových nádobách. Boli tam nevyhovujúce hygienické 

podmienky, začínal sa šíriť smrad, najmä z druhej strany domu a vytvárali sa podmienky pre 

rôznu háveď, ako sú potkany, nehovoriac o vypuknutí nejasných infekčných chorôb z dôvodu 

nezabezpečenia základných hygienických podmienok ako je voda, udržiavanie poriadku, 

čistoty atď.  

Podľa petície v roku 2018 sa neudržiaval ani priestor okolo ubytovne, nekosil sa, ani sa 

pravidelne nezbierali smeti. Vedľa bočnej steny ubytovne boli vyše dva a pol mesiaca plné 

kontajnery hnijúcich odpadkov. 

Vo večerných hodinách bolo vidno rôznych výrastkov loziť cez rozbité dvere dnu do bytovky. 

Podporovatelia petície nevedeli, či má niekto vôbec prehľad o obyvateľoch tohto domu, každú 

chvíľu sa tam niekto nasťahoval a odsťahoval. Boli tam školopovinné deti, ktoré tam bolo často 

vidieť v dopoludňajších hodinách. Obyvatelia susedných bytoviek sa tiež obávali, že sa tento 



Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo 
Radničná č. 25,  986 01 Fiľakovo 

 

 

2 

 

stav bude zhoršovať, ohrozovať  zdravie občanov a životné prostredie a znehodnotí sa aj ich 

majetok. 

Byty nachádzajúce sa v bytovom dome boli váčšinou vo vlastníctve jednej súkromnej osoby - 

podľa stavu k 7.8.2018 to bolo 60 bytov - a ďalších 7 bytov bolo vo vlastníctve rôznych 

súkromných osôb. Správcom bytového domu podľa Registra spoločenstiev vlastníkov bytov 

a nebytových priestorov je SVB a n.p. Daxnerova – Bottova – Biskupická so sídlom Daxnerova 

1549/75, 986 01 Fiľakovo. V bytovom dome bývalo len niekoľko rodín, aj keď k trvalému 

pobytu bolo prihlásených 268 osôb a k prechodnému pobytu 32 osôb. 

Petícia z dôvodu príslušnosti v oblasti vykonávania identifikácie zdravotných rizík, prijímania 

opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, nariadenia zákazu alebo 

obmedzenia prevádzky v budovách a zariadeniach, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie a 

prípadného vykonania štátneho zdravotného dozoru v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bolo 

postúpené aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci. 

Aj keď vyššie citovaný zákon určuje jasné kompetencie pre RÚVZ v uvádzaných oblastiach, 

ten vec vrátil na riešenie oddeleniu stavebného poriadku Spoločného obecného úradu so sídlom 

vo Fiľakove, ktorý však uvedené kompetencie nemá!  

Nedostatky, ktoré sa týkali vyčistenia a údržby verejných priestranstiev v okolí Internátu mesto 

vyriešilo prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Fiľakovo 

ešte pred podaním petície.  

Ohľadom zlého stavebno-technického stavu budovy bol orgánom štátneho stavebného dohľadu 

do 31.8.2018 vykonaný štátny stavebný dohľad v zmysle Stavebného zákona vo veci zistenia, 

či sa stavba udržiava v dobrom stavebnom stave.  

Príslušníci mestskej polície a miestnej občianskej poriadkovej služby počas školského roku 

v prípade zistenia pohybu školopovinných detí budú riešiť prípady na mieste. 

Oznámenie o vybavení časti petície a o postúpení petície Regionálnemu úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Lučenci bolo zaslané doporučeným dopisom osobe určenej pre styk 

s orgánom verejnej správy dňa 8.8.2018. Zásielku Slovenská pošta a.s. nedoručila, podľa 

výsledku reklamačného konania z 15.10.2018 došlo k nedodaniu/strate zásielky. 

 

B/   S Ť A Ž N O S T I 

  

V roku 2018 mestu Fiľakovo bolo doručených 5 sťažností.  

1. Dve sťažnosti boli odložené: 

 Sťažnosť anonymného sťažovateľa na postup príslušníkov MOPS dňa 20.6.2018 z dôvodu, 

že sťažnosť neobsahovala náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona a sťažnosť podanú 

v elektronickej forme sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdil 

vlastnoručným podpisom podľa § 5 ods. 5 zákona. 

 Ďalšia sťažnosť bola odložená z dôvodu, že sťažnosť sťažovateľ pred jej vybavením 

písomne vzal späť a písomne pred vybavením sťažnosti oznámil, že na jej vybavení netrvá. 

 

2. Tri sťažnosti boli opodstatnené: 

 Sťažnosť – reklamácia podaná na Okresný úrad Banská Bystrica a postúpená mestu 

Fiľakovo dňa 18.06.2018 a sťažnosť na nečinnosť podaná mestu Fiľakovo 25.07.2018 ako 

opakovaná sťažnosť vo veci nevykonania úprav presahu strechy budovy zo susedného 

pozemku nad pozemok sťažovateľa boli riešené spolu. V tejto veci: 

- dňa 12.4.2018 bol vykonaný štátny stavebný dohľad, 
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- je predpoklad, že presah strechy je realizovaný v zmysle schválenej projektovej 

dokumentácie, 

- úprava presahu strechy dohodnutá 30.9.2015 vykonaná nebola,  

- proti stavebníkom bude začaté priestupkové konanie, 

- stavebníci budú vyzvaní na začatie kolaudačného konania, 

- v kolaudačnom konaní bude sťažovateľ  prizvaný ako účastník konania. 

 Sťažnosť na niektorých majiteľov psov za ich chovanie a venčenie na sídlisku Farská lúka 

a žiadosť o zvýšenie kontrol dodržiavania zákona č. 282/2002 Z.z. a VZN mesta Fiľakovo 

č. 11/2016 o podmienkach držania psov. 

     Príslušníci MsP priebežne vykonávajú kontrolu osôb ktoré venčia psov na verejných 

priestranstvách na celom území mesta. Osoby ktoré nemajú svojho psa zabezpečeného proti 

voľnému pohybu sú sankcionované. Za 4 roky evidujú 2 prípady napadnutia psa psom ktoré 

boli riešené blokovou pokutou. Od riaditeľov ZŠ neboli podnety na ohrozovanie detí psom. 

Od januára 2019 bude vykonaná fyzická kontrola evidencie psov a dodržiavania VZN mesta. 

  

 

 

 

 

                                                                                            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 2018. 

 

 

 

Vo Fiľakove dňa 3.1.2019  

                                         

 

 

                                        

 


