O b e c PODKONICE, 976 13 Podkonice č. 178
Hlavný kontrolór
Sp. zn. 310/2020

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly

Hlavný kontrolór obce Podkonice v súlade so zákonnými kompetenciami podľa
ustanovenia § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020, prijatým uznesením
č. 236/2020 zo dňa 17. 02. 2019 vykonal od 03. 03. 2020
kontrolu stavu a úrovne vybavovania petícií a sťažností v podmienkach samosprávy obce
Podkonice za rok 2019.
Kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad Podkonice, kontrolovaným obdobím bol rok
2019. Oznámenie o začatí kontroly bolo kontrolovanému subjektu zaslané listom číslo 184/2020
zo dňa 02. 03. 2020.
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a interných
predpisov vydaných na ich základe pri práci na vybavovaní petícií a sťažností v podmienkach
samosprávy Obce Podkonice.
Pre samotný výkon kontroly boli od kontrolovaného subjektu vyžiadané a následne ním
predložené nasledovné doklady :
- evidencia sťažností za obdobie roka 2019 a evidencia podnetov,
- spisové materiály z vybavovania prijatých sťažností v roku 2019,
- ostatné doklady a písomnosti potrebné k výkonu kontroly (vyžiadané počas kontroly).
Kontrola petícií
Obec Podkonice v zmysle zákona o petíciách je povinná ako orgán verejnej moci
doručené petície prijímať, evidovať, prešetrovať a oznamovať výsledok vybavenia petície.
V súlade s novelou petičného zákona obci vznikla ďalšia povinnosť – výsledok vybavenia petícií
zverejňovať na svojom webovom sídle.
Na základe uvedeného v podmienkach Obce Podkonice, bolo dodržiavanie zákonných
povinností pri vybavovaní petícií zabezpečované prostredníctvom internej Smernice na
zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií s účinnosťou od 07. 10. 2015.
V kontrolovanom období nebola evidovaná v podmienkach obce žiadna petícia.
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Kontrola sťažností
Kontrola vybavovania sťažností je neoddeliteľnou súčasťou kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra, ktorú v nadväznosti na § 18d zákona č. 369/1990 Zb. pravidelne vykonáva za účelom
overovania dodržiavania zákonného postupu a procesných pravidiel v rámci zákona
o sťažnostiach.
Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku
prešetrenia sťažností upravuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o sťažnostiach). V súlade s § 11 ods.1 citovaného zákona orgán verejnej správy
vybavovanie sťažností upraví vnútorným predpisom, v podmienkach obce Podkonice ide
o Smernicu na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií zo dňa 07. 10. 2015.
V súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach príslušný orgán verejnej
správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní. Podľa § 13 ods. 2 citovaného zákona
ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním
splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1 predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pracovných dní.
Podľa § 20 ods. 1 citovaného zákona je sťažnosť vybavená odoslaním písomného oznámenia
výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo
neopodstatnená.
Kontrolou bolo zistené, že Obec Podkonice vedie evidenciu sťažností v súlade s
internými predpismi.
Návrh odporúčaní a opatrení na nápravu zistených nedostatkov:
-

aktualizovať internú smernicu na zabezpečenie postupu vybavovania sťažností a petícií
v nadväznosti na aktuálne znenie zákona o petíciách (§ 5 ods. 7)

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly.

.......................................
Ing. Ivan Petrík, PhD.
hlavný kontrolór obce
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