
Správa o     kontrole vybavovania sťažností a     petícií za rok   
2019

 Za rok 2020 bolo v centrálnej evidencii sťažností, ktorá sa vedie na Útvare hlavnej 
kontrolórky  mesta  Rožňava  zaevidovaných  15  sťažností   v zmysle   zákona  č.9/2010  o 
sťažnostiach  v znení neskorších predpisov.

Prijaté  boli  nasledujúce sťažnosti :
1. Sťažnosť  na    nečinnosť zamestnanca mesta Rožňava-  sťažnosť prešetrená ako 

čiastočne opodstatnená.
2. Sťažnosť  na    nečinnosť zamestnanca mesta Rožňava-  sťažnosť prešetrená ako 

čiastočne opodstatnená.
3. Sťažnosť  na    nečinnosť zamestnanca mesta Rožňava-  sťažnosť prešetrená ako 

čiastočne opodstatnená.
4.  Sťažnosť  na   bezdôvodné  vypilovanie  stromov-  sťažnosť   prešetrená  ako 

neopodstatnená.
5. Sťažnosť na riaditeľa základnej školy- sťažnosť prešetrená ako neopodstatnená.
6. Sťažnosť proti rozhodnutiu MZ  vo veci prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta 

Rožňava – sťažnosť prešetrená ako neopodstatnená.
7.  Sťažnosť  na  poplatok  za  veľkokapacitný   kontajner  pre  obyvateľov  rodinných 

domov - sťažnosť prešetrená  ako neopodstatnená.
8.  Sťažnosť   na  nečinnosť  asistentky    hlavnej    kontrolórky  mesta  –  sťažnosť 

prešetrená ako neopodstatnená.
9.  Sťažnosť   na  nečinnosť  asistentky    hlavnej    kontrolórky  mesta  –  sťažnosť 

prešetrená ako neopodstatnená.
10. Sťažnosť na nečinnosť samosprávy- sťažnosť prešetrená ako neopodstatnená.
11. Sťažnosť na nečinnosť zamestnanca mesta  Rožňava - sťažnosť prešetrená ako 

neopodstatnená.
12. Sťažnosť na nečinnosť zamestnanca mesta  Rožňava - sťažnosť prešetrená ako 

opodstatnená.
13.  Sťažnosť na konanie príslušníka MP- sťažnosť  odstúpená na preverenie postupu 

príslušníka MP na Okresnú prokuratúru v Rožňave
14. Sťažnosť na nečinnosť samosprávy- sťažnosť  prešetrená ako neopodstatnená.
15. Sťažnosť na nečinnosť samosprávy- sťažnosť prešetrená ako neopodstatnená.

V     roku 2020  nebola  mestu  Rožňave doručená  ani jedna  petícia občanov.  

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  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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