
Správa o     kontrole vybavovania sťažností a     petícií za rok 2018  

 Za rok 2018 bolo v centrálnej evidencii sťažností, ktorá sa vedie na Útvare hlavnej 
kontrolórky  mesta  Rožňava  zaevidovaných  8  sťažností   v zmysle   zákona  č.9/2010  o 
sťažnostiach   v znení  neskorších  predpisov  a 3  petície    v zmysle  zákona  85/1990  Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Prijaté  boli  nasledujúce sťažnosti :
1.Sťažnosť na zlú údržbu prístupovej cesty ku garážam  na Okružnej ulici – sťažnosť 

prešetrená ako neopodstatnená
2.  Sťažnosť  na  zamestnanca  MsÚ   vo  veci  nekonania  pri  vydaní   dodatočného 

stavebného povolenia – sťažnosť prešetrená ako opodstatnená
3. Sťažnosť na  úpravu ciest  v severnej časti mesta Rožňava -  sťažnosť prešetrená 

ako opodstatnená
4.  Sťažnosť  na  hlavnú  kontrolórku  mesta  Rožňava  –  sťažnosť   prešetrená  ako 

neopodstatnená
5. Sťažnosť  na postup pri predaji majetku mesta Rožňava – sťažnosť prešetrená ako 

neopodstatnená.
6.  Sťažnosť   na  nezjazdnosť  miestnej   komunikácie  –  sťažnosť  prešetrená  ako 

opodstatnená
7.  Sťažnosť  na  vydanie  povolenia  na  predĺženie  prevádzkového  času-  sťažnosť 

prešetrená ako  neopodstatnená
8. Sťažnosť  voči   uloženej blokovej pokute – sťažnosť prešetrená ako neopodstatnená

V     roku 2018  boli na Mestský úrad  v Rožňave doručené  tri petície  občanov.  
1. Petícia za opravu miestnej komunikácie na Šípkovej ulici v Rožňave- petíciu 

prerokovalo  mestské  zastupiteľstvo   dňa  27.9.2018-  nakoľko  rekonštrukcia 
Šípkovej ulice bola v čase prerokovania petície  v mestskom zastupiteľstve už 
ukončená,  petícii  nebolo možné vyhovieť.  Bolo  uložené  mestskému úradu 
priebežne   dôsledne   monitorovať  kvalitu   vykonanej  rekonštrukcie   na 
Šípkovej  ulici  a v prípade,  že   sa  vyskytnú  nedostatky,  tieto  je  potrebné 
v záručnej   lehote  následne  reklamovať  u realizátora  stavby  s tým,  že 
k jednaniu bude prizvaný aj zástupca obyvateľov Šípkovej ulice v Rožňave.

2. Petícia za opravu cesty na Cintorínskej ulici v Rožňave- petíciu prerokovalo 
mestské zastupiteľstvo  dňa 27.9.2018. Petícii občanov mestské zastupiteľstvo 
vyhovelo  a uložilo  mestskému  úradu  riešiť  podľa  finančných  možností 
v budúcnosti riešenie opráv ulíc v severnej časti mesta Rožňava.

3. Petícia  proti   výstavbe   obytnej  zóny  v mestskej  časti   Nadabula-  petíciu 
prerokovalo  mestské  zastupiteľstvo dňa 27.9.2018.  Z dôvodu, že prebiehalo 
územné  konanie,  nemohlo  zasahovať  uznesením  do  konania   stavebného 
úradu.  Mestské  zastupiteľstvo  uložilo   mestskému  úradu  riešiť  žiadosť 
občanov mestskej časti Nadabula zmenou územného plánu zóny mestskej časti 
Nadabula.  Mestské  zastupiteľstvo  vyjadrilo  morálnu  podporu  občanom 
mestskej časti Nadabula.

Na Mestský úrad   v Rožňave  bolo  ďalej  doručených,  ďalších   9  podaní  označených  ako 
sťažnosť,  žiadosť,  alebo  dotaz  občanov.  Tieto  podania  nespĺňali  podmienky   sťažnosti 
v zmysle   zákona   č.  9/2010  Z.z.  Podania  sa  prešetrovali   a boli  vybavené  v zákonom 
stanovenej lehote ako iné podania.



Sťažnosti sa  vybavovali  priebežne v zákonom stanovenej lehote, v spolupráci  s vedúcimi 
odborov Mestského úradu v Rožňave  a pracovníkmi MsÚ.
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