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Návrh    uznesenia 

Miestne   zastupiteľstvo  

berie  na  vedomie 

1. Správu o  kontrolnej  činnosti  za  rok  2020

2. Správu  o výsledkoch  kontroly  vybavovania  sťažností  a  petícií  za  rok  2020

Dôvodová   správa:

Zákon  o  obecnom  zriadení  č. 369/1990 Zb., 
§ 18 f – Úlohy hlavného kontrolóra:
- ods. 1 b)-  „predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh  plánu  kontrolnej činnosti“
- ods. 1 d)- “predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho

najbližšom  zasadnutí“ 
- ods. 1 e)- “predkladá  zastupiteľstvu  najmenej  raz  ročne  správu  o kontrolnej  činnosti, , a

to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.“ 
- ods.1 h)-  „je   povinný   vykonať   kontrolu,  ak  ho  o  to  požiada  obecné  zastupiteľstvo“

Zákon  o  sťažnostiach  č. 9/2010 Z. z. 
§ 23 –  Kontrola  vybavovania  sťažností:
- ods. 1)-  „Orgány  verejnej  správy  vykonávajú  kontrolu  vybavovania  sťažností“.
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     Správa   o  kontrolnej  činnosti  za  rok  2020 1
Podľa ustanovení  § 18 f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení – hlavný  
kontrolór obce  (miestny  kontrolór v mestskej časti)  predkladá   správu o  kontrolnej  činnosti  
zastupiteľstvu   najmenej  raz   ročne,  a  to  do   60  dní  po  uplynutí  kalendárneho  roka.   

Pravidelné  činnosti: 

- Kontrola  vybavovania  petícií,  sťažností,  podnetov  a  podaní:
Kontroly  č. 1/2020 za rok 2019 a  č. 4/2020 za I. polrok  2020 boli  vykonané   polročne,
v   zmysle  platných   predpisov (Zákon o sťažnostiach  č. 9/2010  Z. z.,  Zákon o  kontrole
v štátnej  správe  č. 10/1996 Z. z.).

Kontroly boli  zamerané na vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií, ich
vybavovanie a  plnenie opatrení  prijatých  k  opodstatneným  sťažnostiam. Kontrolami za rok
2019 a za prvý polrok roku 2020 neboli zistené závažné nedostatky a porušenia predpisov.
Všetky evidované podania boli vybavené.

- Odborné stanovisko kontrolóra k prijatiu úveru:
Stanovisko sa vypracúva  v  súlade s ustanovením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
§ 18f ods. 1 písm. i) a ustanovenia § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy „Dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov
financovania podľa odseku 6 preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce alebo hlavný
kontrolór vyššieho územného celku.“
Stanovisko k prijatiu bezúročnej návratnej finančnej výpomoci ako kompenzácie výpadku
dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 bolo  predložené  na
mimoriadnom MZ  dňa 20. októbra 2020.

- Odborné   stanoviská   kontrolóra   k   návrhu   rozpočtu  a   záverečnému   účtu:
Stanoviská sa vypracúvajú  v  súlade s ustanovením zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, § 18f ods. 1 písm. c).
Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2021 - 2023  bolo  predložené  na  MZ č.11 dňa
08.decembra 2020.
Stanovisko  k  záverečnému  účtu  2020  bude vypracované  po spracovaní a predložení
záverečného účtu.

 Kontrolné   akcie: 

1. Kontrola  personálnej agendy za rok  2019:
(Kontrola č. 2/2020)

I. Kontrola výberových konaní na vedúce funkcie, vypísané m. č. BA-Dúbravka
Subjekt  kontroly:   Miestny  úrad  mestskej  časti   Bratislava-Dúbravka. Základné a materské
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. BA-Dúbravka.
Kontrolované  obdobie: rok  2019.
Kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania platných predpisov pri výberových
konaniach na miesta riaditeľov MŠ a ZŠ v roku 2019, výberových konaní na miesta vedúcich
pracovníkov vypísaných m. č. BA-Dúbravka.
Kontrolované boli výberové konania za rok 2019:
- riaditeľ ZŠ Sokolíkova, ZŠ Nejedlého,
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- riaditeľ MŠ Bullova, riaditeľ MŠ Pri kríži, MŠ Sekurisova, MŠ Švantnerova, MŠ Ušiakova
- vedúci organizačného oddelenia MÚ, vedúci odd. životného prostredia, vedúci ekonomického
oddelenia.
Záver kontroly: Všetky výberové konania na miesta riaditeľov materských a základných škôl
v roku 2019 boli realizované v súlade s platnými predpismi – nedostatky neboli zistené.
Výberové konania na miestnom úrade v roku 2019 sa konali podľa nastavených pravidiel.
Výsledkom kontroly výberových konaní sú dva návrhy odporúčaní kontroly do budúcnosti.

II. Kontrola evidencie dochádzky a čerpania dovoleniek (námatková kontrola)
Kontrola bola zameraná na preverenie preukázateľnosti evidencie pracovného času
a dochádzky. Vykonali sa kontroly evidencie príchodov a odchodov v reálnom čase, dodatočné
záznamy o príchodoch a odchodoch, evidencia príchodov a odchodov počas výpadku
terminálu, nepretržitý odpočinok, pevne nastavený pracovný čas, virtuálny terminál, práca
nadčas, v sobotu, nedeľu a vo sviatok. K daným kontrolám boli navrhnuté odporúčania – vydať
internú smernicu o evidencii dochádzky a pracovného času, novelizovať pracovný poriadok
o ustanovenia týkajúce sa práce v sobotu, nedeľu a vo sviatok.
Navrhované odporúčania majú viesť k skvalitneniu kontrolovaných agend a odstráneniu
niektorých nedostatkov z pohľadu kontroly.
Správa  z  kontroly  č.  2/2020  bola   predložená  na   zasadnutie   MZ   dňa  23. júna  2020.

2. Kontrola výdavkov za spotrebu energetických médií v základných školách:
( Kontrola č. 3/2020 )

Subjekt   kontroly:   Miestny úrad  mestskej časti   Bratislava-Dúbravka, základné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti m. č. BA-Dúbravka.    
Kontrolované  obdobie:  rok 2019.   
Kontrola  bola   zameraná  na  analýzu a porovnanie spotreby energetických médií (elektrina, 
kúrenie, plyn, vodné a stočné, poštovné a telekomunikácie) podľa jednotlivých škôl 
a v prepočte na m2 a na osobu. 
Záver kontroly:  
Predchádzajúca  kontrola  energetickej  náročnosti  základných  škôl  bola  vykonaná  za  roky 
2014-2016.  Správa  z kontroly  bola  predložená na   MZ  dňa 12.12. 2017,   s   odporúčaním: 
„ Spotreba  energií  v jednotlivých  ZŠ: preveriť,  analyzovať, hľadať možnosti zefektívnenia“.  
Aktuálna kontrola bola zameraná na opätovné vyčíslenie,  prepočty a porovnanie  spotreby 
energií  v  jednotlivých  základných  školách  za  roky  2016-2019.  
Súčasťou kontroly je informácia o  mimoriadnych  udalostiach,  ovplyvňujúcich spotrebu 
energií,  ako  aj  opatreniach na nápravu,  čo je aktuálne  v  ZŠ Sokolíkova  a v  ZŠ Beňovského. 
Cieľom kontroly nebolo zostavovanie rebríčka kvality činnosti škôl na úseku spotreby energií,  
ale predovšetkým hľadanie dôvodov, argumentov a možností na zefektívnenie prevádzky škôl 
z hľadiska spotreby energií. Z toho dôvodu boli zapojené do procesu hodnotenia všetci 
zúčastnení, t. j. miestny úrad,  ako  aj  jednotlivé  školy.   
Výsledkom  kontroly  sú  návrhy  konkrétnych  opatrení  na   úseku energetiky  do   budúcnosti.    
Významným nástrojom   ovplyvňujúcim  spotrebu   energií  môže  byť  aj  zateplenie  budov. 
Podľa  odborníkov   môže   spotreba  tepla  po  komplexnej   obnove  klesnúť  o  20 %  a  viac. 
Samozrejme,  záleží   na  kvalite  a  rozsahu  stavebných  prác  a  technologických    postupov. 
Mestská časť realizovala v roku 2019 zateplenie troch budov materských škôl (Ušiakova, 
Galbavého, Ožvoldíkova). Ostatné  MŠ  vo vlastníctve m. č. (okrem Nejedlého)  sú  zateplené. 
Objekty  základných  škôl, ktorých  zriaďovateľom  je  mestská časť,  zatiaľ  neboli  
zateplené. 
Správa  z  kontroly  č.  3/2020  bola   predložená  na   zasadnutie   MZ   dňa  23. júna  2020.    
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3. Kontrola NZ na záhradky v lokalite Horánska studňa a Brižite:
( Kontrola č. 5/2020)

Kontrola prebieha. 

4. Kontrola  plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol:
( Kontrola č. 6/2020 )

 Kontrolovaný  subjekt:  Miestny úrad  mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  
 Cieľom   kontroly  bolo  preveriť   plnenie   opatrení  prijatých   k   vykonaným   kontrolám  

- prijaté v rokoch 2018 až 2020 (kontroly ukončené k 30.6.2020).
Obsah kontroly: 
Kontrola opatrení z obdobia rokov 2018 a 2019 
- Dúbravská televízia, s. r. o.
- Poskytovanie a vyúčtovanie dotácií z rozpočtu  m. č.
- Verejné obstarávanie
- Dúbravské noviny
- Poplatky za rozvoj na území mestskej časti
- Inventarizácia a evidencia majetku mestskej časti
Kontroly v roku 2020 a prijaté opatrenia a odporúčania
- Dúbravské  múzeum - kontrola stavu evidencie  majetku
- Personálna  agenda -  kontrola  za  rok 2019
- Kontrola výdavkov za spotrebu energetických médií v ZŠ

Predchádzajúca správa  z  kontroly plnenia   opatrení  bola predložená na MZ dňa 10.12. 2019.   
V  súlade s  ust. zákona o finančnej kontrole a audite - kontrolovanému  subjektu bolo uložené:  
„Prijať  účinné  opatrenia na nápravu nedostatkov a odstráneniu  príčin  ich  vzniku a  predložiť   
útvaru kontroly do 10. 01.2020.“  Opatrenia,  ani   informácia  o  ich plnení, neboli  predložené. 
Oznámením výkonu  kontroly č. 6/2020    dňa 7. júla   boli    vyžiadané  dokumenty, vyjadrenia, 
prípadne  vysvetlenia   alebo   zdôvodnenia   k   niektorým   opatreniam  -   do  15.  júla   2020. 
Ostatné  opatrenia   boli  vyhodnotené  na základe  námatkovej  kontroly  dokladov  za vybrané  
obdobie,   dostupných  na  intranete  alebo  internete   mestskej  časti    Bratislava-Dúbravka.  

Z celkového  počtu 27 opatrení  bolo 14  opatrení  nesplnených, v riešení,  termín  neuplynul. 
Záver kontroly: 
Opatrenia z obdobia rokov 2018 a 2019:  kontrolou  14-tich opatrení bolo zistené:  
- 4 opatrenia  ( č. 4, 8, 11, 23)      - boli splnené,
- 2 opatrenia  ( č.5, 9) - nesplnené,
- 4 opatrenia  ( č. 13, 14, 19, 22)  - boli plnené nedôsledne,
- 4 opatrenia ( č. 24, 25, 26, 27)   - boli upravené, termíny aktualizované.
Opatrenia z obdobia v roku 2020:
- 6 opatrení - v riešení.

Na   základe  záverov  kontroly  sa  ukladá  prednostovi  miestneho  úradu 
- Zabezpečiť  dôsledné  plnenie  opatrení  z  minulosti,  ako  aj  opatrení  v  riešení.

5. Kontrola  dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
( Kontrola  č. 7/2020 )

Kontrolovaný subjekt – povinná osoba:  mestská časť  Bratislava-Dúbravka.  
Cieľom  kontroly  bolo preveriť  dodržiavanie   platných   predpisov   pri  sprístupňovaní 
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informácií v mestskej časti Bratislava - Dúbravka - zverejňovanie vybraných dokumentov – 
zmlúv, faktúr a objednávok v I. polroku 2020 
Záver kontroly: 
Námatkovou     kontrolou   zverejňovania   zmlúv,  faktúr   a   objednávok   bolo   zistené:  

- neúplné  náležitosti  objednávok   ( z 10- tich   objednávok   v  4-roch  prípadoch  chýbala
identifikácia   povinne  zverejňovanej  zmluvy),

- neúplné  náležitostí  faktúr ( z 10- tich  faktúr  v  5-tich  prípadoch   chýbala   identifikácia
povinne  zverejňovanej  zmluvy,  resp.  objednávky,  s  ktorou  faktúra  súvisí).

Kontrolovaný  subjekt  tak  v niektorých   prípadoch  nedôsledne  aplikuje v praxi ustanovenia 
§§ 5a, 5b   zákona  o  slobodnom  prístupe k  informáciám   č. 211/2000 Z. z.

Prednosta   miestneho   úradu  počas  výkonu  kontroly  prijal   opatrenia   na   nápravu  
nedostatkov  do  budúcnosti,  a  to:  
- povinnosť dopĺňať číslo  zmluvy pri zverejňovaní objednávok,
- povinnosť dopĺňať číslo  zmluvy, resp. objednávky  pri zverejňovaní faktúr.
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      Správa  o výsledkoch  kontroly              2
  vybavovania  petícií  a   sťažností  za  rok  2020 

Podnet na vykonanie kontroly: Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., § 23 
Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad m. č. Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, Bratislava 
Zodpovedný za subjekt: Ing. Rastislav Bagar,   prednosta MÚ   
Predmet, cieľ kontroly: Preveriť  dodržiavanie  platných  predpisov 

OBSAH: 

I. PLATNÉ  PREDPISY
II. VYBAVOVANIE  -   a/   PETÍCIÍ,

- b/   SŤAŽNOSTÍ,
- c/   PODNETOV  –  „oznámení protispoločenskej činnosti“

III. CENTRÁLNA  EVIDENCIA  SŤAŽNOSTÍ

I. PLATNÉ   PREDPISY

- Petície:     zákon  číslo  85/1990 Zb.  o  petičnom  práve  –  platný  od  29.3.1990
- Sťažnosti:   zákon  číslo   9/2010 Z. z.  o  sťažnostiach  –  účinný  od  1.2.2010
- Podnety  súvisiace  s  oznamovaním  protispoločenskej  činnosti:   zákon  číslo 307/2014 Z. z.

o niektorých   opatreniach   súvisiacich   s   oznamovaním   protispoločenskej   činnosti      –
účinný  od  1.1.2015

- Pravidlá   postupu  podávania,   prijímania,   evidovania,   vybavovania  a  kontroly  sťažností
a prijímania  a vybavovania  petícií  v  podmienkach  samosprávy  mestskej  časti  Bratislava-
Dúbravka – účinné  dňom  14.2.2018

- Zásady   podávania  a  evidovania   podnetov  súvisiacich  s  oznamovaním  protispoločenskej
činnosti  –  účinné  od  1.7.2015

II. VYBAVOVANIE   PETÍCIÍ,   SŤAŽNOSTÍ

Ku   kontrole   bola   vyžiadaná   evidencia   sťažností,   petícií    (ďalej  len    „CE“)   podnetov 
za   rok  2020. 
Zo    sekretariátu    prednostu     boli    predložené:     1   výpis   „Registratúrny   denník   2020“ 
s vygenerovanými podaniami „sťažnosť“,  dva výpisy bez názvu – vo veci uvedené „petícia“ 
a jeden výpis bez názvu – vo veci uvedené „Podanie sťažnosti“.  Spolu výpisy obsahujú 27 
záznamov došlej pošty,  z toho  podania:   

- 4  petície,
- 11  sťažností.

a/  Vybavovanie  petícií 

V  roku 2020  zaevidované  štyri  petície  boli  vybavené  nasledovne: 

Petícia  zo  14.5.2020, doplnená 16.6.2020  (CE: 7/2020)  –  petíciu  podporilo :   33  osôb.          
Predmet  petície: 
„Zmena trvalého dopravného značenia na slepej ulici Pri kríži 4 a 6“. 
Petent bol v zákonnej lehote informovaný, že petícia bude predložená do príslušnej odbornej 
komisie.  
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Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka neodporučila vyhovieť petičnej požiadavke, nakoľko sa jedná o verejnú 
komunikáciu a navrhované dopravné značenie by bolo problematické z hľadiska kontroly 
vchádzajúcich automobilov. Stanovisko bolo petentovi zaslané.                  

Petícia  z  24.6.2020  (CE: 10/2020)  –  petíciu  podporilo:    159  osôb.           Predmet  petície: 
„Vybudovanie prístupovej cesty v lokalite Dúbravka-Veľká lúka“. 
Petent bol v zákonnej lehote informovaný, že petícia bude predložená do príslušnej odbornej 
komisie.  
Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka neodporučila vyhovieť petičnej požiadavke, nakoľko predmetné územia 
sú v zmysle ÚPN hl. m. SR Bratislavy definované ako stabilizované územia záhradkárskych 
a chatových osád a z hľadiska majetkovo-právnych vzťahov sú predmetné pozemky pod 
uvažovanou komunikáciou v majetku hlavného mesta a súkromných a právnických osôb. 
Stanovisko bolo petentovi zaslané.                          

Petícia  zo  4.10.2020  (CE: 13/2020)  –   petíciu  podporilo:  112  osôb.           Predmet   petície: 
„Pozastavenie praxe denných a externých študentiek a študentov Strednej odbornej školy 
Pedagogickej so sídlom Bullova 2, Bratislava v MŠ so sídlom Bullova 2, Bratislava.“ 
Petícia bola mestskej časti zaslaná na vedomie – odložená. 

Petícia  zo  16.10.2020  (CE: 15/2020)  –   petíciu  podporilo:  112  osôb.           Predmet   petície: 
„Pozastavenie praxe denných a externých študentiek a študentov Strednej odbornej školy 
Pedagogickej so sídlom Bullova 2, Bratislava v MŠ so sídlom Bullova 2, Bratislava.“ 
Petícia bola mestskej časti zaslaná postúpená z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky.  
Petícia bola prešetrená, zástupcovi petentov bolo v zákonnej lehote oznámené, že „prax 
študentiek v MŠ Bullova 2, Bratislava bola dňom 12.10.2020 zriaďovateľom materskej školy 
pozastavená (na základe Rozhodnutia ministra školstva č 2020/17294:1-A1810 zo dňa 
11.10.2020, ktorým sa mimoriadne prerušilo vyučovanie na stredných školách).“   

b/  Vybavovanie  sťažností 

V roku 2020  zaevidovaných  11  sťažností  boli  vybavené  nasledovne : 

1/2020 – nedoručenie odpovede na žiadosť o vyrozumenie ohľadne opravy chodníka. Sťažnosť 
bola prešetrená, neopodstatnená. Výsledok prešetrenia sťažnosti bol sťažovateľovi oznámený 
v zákonnej lehote. 

2/2020 – na vodičov autobusov MHD. Sťažnosť bola podaná e-mailom, mestskej časti na 
vedomie. V zmysle § 6 ods. 1 písm. h) zákona o sťažnostiach bola odložená. 

3/2020 – podnet na preskúmanie nečinnosti stavebného úradu Bratislava-Dúbravka. Mestská 
časť predmetnú sťažnosť postúpila orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie 
a zároveň o tom upovedomila sťažovateľa – v zákonnej lehote, v súlade s § 9 zákona 
o sťažnostiach.

4/2020 – na postup učiteľky MŠ. Sťažnosť bola dôkladne prešetrená, namietané porušenia 
neboli preukázané – sťažnosť neopodstatnená. Výsledok prešetrenia sťažnosti bol 
sťažovateľovi oznámený v zákonnej lehote.  
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5/2020 – sťažnosť proti účasti na štátnom stavebnom dohľade. Sťažnosť bola podaná e-mailom. 
Neobsahovala adresu pobytu sťažovateľa, ani podpis sťažovateľa. Údaje ani podpis 
sťažovateľa neboli doplnené. Mestská časť podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach 
sťažnosť odložila.  
Nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona – o odložení sťažnosti a dôvodoch jej 
odloženia sťažovateľa upovedomila zaslaním písomnej odpovede. 

6/2020 – na zanedbané prenajaté parcely, zváženie vypovedania nájomnej. Sťažnosť bola 
podané e-mailom. Neobsahovala podpis sťažovateľa ani nebola do piatich pracovných dní od 
jej podania potvrdená vlastnoručným podpisom ani autorizáciou podľa osobitného predpisu – 
sťažnosť odložená, o čom bol sťažovateľ v zákonnej lehote písomne upovedomený.   

8/2020 – nedoručenie odpovede na podnety zo 17.6.2019 k začatiu obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie Územný plán zóny Dúbravka – Dúbracentrum, Bratislava, 
podaná 18.5.2020. Sťažnosť bola dôkladne prešetrená, namietané porušenia neboli preukázané 
– sťažnosť neopodstatnená. Výsledok prešetrenia sťažnosti bol sťažovateľovi oznámený
v zákonnej lehote.

9/2020 – na pracovníkov stavebného úradu. Sťažnosť bola podaná e-mailom. Neobsahovala 
podpis sťažovateľa ani nebola do piatich pracovných dní od jej podania potvrdená 
vlastnoručným podpisom ani autorizáciou podľa osobitného predpisu – sťažnosť odložená, 
o čom bol sťažovateľ v zákonnej lehote písomne upovedomený. Aj napriek vyššie uvedenému
bolo sťažovateľovi oznámené, že pracovníci stavebného úradu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka v danej veci postupovali zákonným spôsobom.

11/2020 – na neoprávnený postup pri sčítaní domov a bytov, podaná 10.7.2020. Sťažnosť bola 
prešetrená – v čase doručenia podania sa m. č. Bratislava-Dúbravka, ako povinná osoba pre 
sčítanie domov a bytov riadila vtedy platnou legislatívnou úpravou pre sčítanie domov a bytov 
2021 – sťažnosť neopodstatnená. 

12/2020 – na zamestnanca mestskej časti. Sťažnosť bola podaná e-mailom. Neobsahovala 
podpis sťažovateľa ani nebola do piatich pracovných dní od jej podania potvrdená 
vlastnoručným podpisom ani autorizáciou podľa osobitného predpisu – sťažnosť odložená, 
o čom bol sťažovateľ v zákonnej lehote písomne upovedomený. Aj napriek vyššie uvedenému
bolo sťažovateľovi oznámené, že postup pracovníkov sociálneho oddelenia mestskej časti
Bratislava-Dúbravka nebol v rozpore so žiadnymi právnymi predpismi.

14/2020 – na správanie príslušníkov mestskej polície v Dúbravke. Mestská časť predmetnú 
sťažnosť postúpila orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom 
upovedomila sťažovateľa – v zákonnej lehote, v súlade s § 9 zákona o sťažnostiach. 

d/  Podania  s predmetom   „oznámenie  protispoločenskej  činnosti“ 

Vybavovanie  podaní  tohto  druhu  upravuje  zákon  č. 307/2014  Z. z.  
Oznámenia  protispoločenskej  činnosti  –  neboli  v roku  2020  prijaté. 

III. CENTRÁLNA   EVIDENCIA   SŤAŽNOSTÍ   A  PETÍCIÍ

Centrálnu  evidenciu  sťažností  (súčasťou je aj evidencia petícií)  vedie  sekretariát  prednostu. 
Centrálna   evidencia     je   vedená   prostriedkami   výpočtovej   techniky. 
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V  roku  2020  boli zaevidované  4 petície a 11 sťažností  v zmysle  zákona  o  sťažnostiach. 

Kontrolou nie je možné potvrdiť ani overiť kompletnosť centrálnej evidencie, nakoľko 
s účinnosťou od 1.6.2017 je možné podávať sťažnosti aj elektronicky (podľa Pravidiel aj 
e-mailom),
resp. niektoré sťažnosti zaevidované v „Centrálnej evidencii sťažností a petícií“ nie sú
zaevidované v predloženom „Registratúrnom denníku 2020“, viď nasledovné zistené 3
prípady:

- sť. č. 3/2020 v podateľni zaevidovaná 13.2.2020 (na prezentačnej pečiatke číslo došlej pošty
2868/2020) – podnet na preskúmanie nečinnosti štátneho orgánu, stavebného úradu Bratislava-
Dúbravka;     

- sť. č. 6/2020 v podateľni zaevidovaná 27.4.2020 (na prezentačnej pečiatke číslo došlej pošty
6676/2020) – podnet na zanedbané prenajaté parcely       a

- sť. č. 4/2020 v podateľni zaevidovaná 12.3.2020 (na prezentačnej pečiatke číslo došlej pošty
4633/2020) – sťažnosť na postup učiteľky MŠ. V tomto prípade „Registratúrny denník 2020“
vytlačený 7.7.2020 podanie obsahuje, avšak „Registratúrny denník 2020“ vytlačený 22.12. 
2020 toto podanie už neobsahuje.    

Dňa 26.1.2021 boli zo sekretariátu prednostu predložené 3 výpisy: 2 výpisy „Registratúrny 
denník 2020“ – obsahujú po dve podania, vrátane podaní 2868/2020 z 13.2.2020 a 6676/2020 
z 27.4.2020  a  výpis „Pošta Dúbravka Registratúra 2020“ – podanie 4633/2020 bolo pridelené  
na vybavenie oddeleniu školstva. 

Rekapitulácia: 
- Počet  sťažností  a  petícií  –  doručených  k  31.12.2020 –    15
(3 petície boli vybavené,  1 odložená, 4  sťažnosti boli  neopodstatnené,  2 postúpené, 
5 sťažností bolo odložených).

Záver 
Z kontroly  vybavovania  petícií, sťažností, podaní za rok  2020  vyplýva,  že všetky  evidované  
podania  boli  vybavené.   Kontrolou neboli zistené nedostatky ani porušenia právnych 
predpisov. 

Vypracoval: Marián Takács           V Bratislave, 08. február 2021 
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