
Správa o     kontrole vybavovania sťažností a     petícií za rok 2019  

 Za rok 2019 bolo v centrálnej evidencii sťažností, ktorá sa vedie na Útvare hlavnej 
kontrolórky  mesta  Rožňava  zaevidovaných  6  sťažností   v zmysle   zákona  č.9/2010  o 
sťažnostiach   v znení  neskorších  predpisov  a 4  petície    v zmysle  zákona  85/1990  Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Prijaté  boli  nasledujúce sťažnosti :
1.Sťažnosť  na  konanie  príslušníkov  mestskej  polície  vo  veci  udelenia  pokuty  – 

sťažnosť prešetrená ako neopodstatnená,
2.  Sťažnosť  na  vyrubenie   miestneho  poplatku  za  komunálne  odpady  a drobné 

stavebné odpady za kalendárny rok 2019 – sťažnosť prešetrená ako neopodstatnená,
3. Sťažnosť na nedostatočné riešenie požiadaviek občanov  spísaných v petícii v roku 

2017 ( harmonogram opráv miestnych komunikácií a chodníkov)-  sťažnosť prešetrená ako 
neopodstatnená,

4.  Sťažnosť  na  zamestnanca   Mesta  Rožňava  –  sťažnosť   prešetrená  ako 
neopodstatnená,

5. Sťažnosť  na porušenie stavebného zákona  – sťažnosť prešetrená ako opodstatnená, 
6. Sťažnosť  na mestskú políciu  vo veci udelenia pokuty – sťažnosť prešetrená ako 

neopodstatnená.

V     roku 2019  boli na Mestský úrad  v Rožňave doručené  štyri petície  občanov.  
1. Petícia   proti   obnoveniu   činnosti    prevádzky  Betonáreň  v Nadabulej  - 

vlastníčka predmetnej nehnuteľnosti   zobrala naspäť svoje podanie ohľadom 
zmeny  v užívaní  stavby   rodinného  domu.  Z uvedeného  dôvodu  petícia 
občanov  stratila  svoje opodstatnenie a nebola riešená.

2.  Petícia  ohľadom nápravy chyby  u pozemku p.č. KN C 1809/1 na Jovickej 
ulici.  Petícia  bola  prešetrená  a výsledok  prešetrenia  bol  oznámený  osobe 
poverenej pre styk s orgánom verejnej správy. 

3. Petícia proti projektu Sociálne bývanie s prvkami  prestupného bývania  a proti 
výstavbe   komunitného  centra  na  Krátkej  a Kúpeľnej  ulici.   Petícia  bola 
prerokovaná v odborných komisiách a následne bola predložená na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo petícii občanov nevyhovelo.

4. Petícia  za rekonštrukciu malometrážnych bytových domov na Jovickej ulici, 
ktoré sú vo vlastníctve Mesta Rožňava.  Petícia bola predložená na rokovanie 
mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo petícii občanov  vyhovelo.

Na Mestský úrad  v Rožňave bolo ďalej  doručených, ďalších  13 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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