Správa
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2010
Na základe ustanovenia § 18 f, ods. 1, písm. e/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je na rokovanie MsZ predkladaná písomná správa o
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník za rok 2010.
Kontrolná

činnosť

prostredníctvom

vykonaných

kontrol

v

tomto

období

bola

zabezpečovaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Svidník na I.
polrok 2010 schválenom uznesením MsZ č. 295 zo dňa 18/.12.2009 s jedným doplňujúcim
bodom kontroly a plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2010 schváleným uznesením MsZ č.
339 zo dňa 17.6.2010.
Kontrola plnenia uznesení MsZ bola vykonávaná pravidelne pred každým riadnym
zasadnutím MsZ. Následne bola podaná informácia o realizácií uznesení z ostatných rokovaní
MsZ na každom riadnom zasadnutí MsZ.
V priebehu I. štvrťroka 2010 bola kontrolná činnosť zameraná na následnú finančnú
kontrolu, ktorá súvisela s vykonanou inventarizáciou majetku, pohľadávok a záväzkov v roku
2009 na mestskom úrade, Technických službách mesta Svidník a Službyte s.r.o. Svidník.
Následná finančná kontrola bola vykonaná pri účtovných závierkach k výsledkom
hospodárenia na Technických službách a na majetku mesta, s ktorým hospodári Službyt, s.r.o.
Následne na to bolo uskutočnené finančné vysporiadanie hospodárenia v uvedených
organizáciách.
Všetky uvedené kontroly súviseli s vypracovaním odborného stanoviska hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu mesta Svidník, ktoré bolo predložené na 29. zasadnutie MsZ
dňa 29.4.2010.
Pri následnej finančnej kontrole odmeňovania členov Zboru pre občianske záležitosti (ďalej
len ZPOZ) v zmysle platných zásad financovania a odmeňovania účinkujúcich na občianskych
obradoch a slávnostiach v meste Svidník, na odbore školstva, kultúry, mládeže a telesnej
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kultúry MsÚ, bolo zistené, že finančné prostriedky na odmeňovanie členov ZPOZ boli
rozpočtované a čerpané v roku 2009 v rozpočtovom programe mesta Svidník č. 3 Služby
občanom, v aktivite 3.1. Organizácia občianskych obradov. Za činnosť v ZPOZ patrí
účinkujúcim podľa platných zásad finančná odmena, ktorá sa skladá z: paušálneho príspevku
ošatného podľa účasti, odmeny podľa účasti na obradoch a paušálnej odmeny za kreslenie a
písanie do pamätnej knihy podľa počtu stránok. V mesiaci december 2009 bolo vyplatené pre
všetkých účinkujúcich na občianskych obradoch 480,60 EUR ako paušálny príspevok (ošatné),
pre štyroch sobášiacich 199,20 EUR ako odmena za vykonávanie obradov, pre deviatich
členov ZPOZ, ktorí účinkovali na obradoch 336,00 EUR ako odmena za účinkovanie na
obradoch a slávnostiach a pre jednu členku odmena 141,10 EUR za písanie pamätnej knihy
mesta Svidník. Keďže podľa výplatných listín zo dňa 1.12.2009 boli za rok 2009 odmeny
členom ZPOZ vyplatené len raz ročne, nebol dodržaný Poriadok odmeňovania volených
orgánov mesta a ZPOZ mesta Svidník, zamestnacov mesta Svidník a zamestnancov
rozpočtových a príspevkových organizácií riadených mestom Svidník, schváleným MsZ
uznesením č. 34/23.4.2007 ako aj Zásady financovania, odmeňovania účinkujúcich na
občianskych obradoch a slávnostiach v meste Svidník zabezpečovaných ZPOZ podľa ktorých
odmeny ako aj príspevok na ošatné sa vyplácajú polročne. Pri výplatných listinách nebola
priložená evidencia dochádzky jednotlivých účinkujúcich. Táto bola vedená v osobitnej
evidencii, ktorá však nebola súčasťou účtovníctva.
Na uvedené kontrolné zistenia boli zo strany vedúceho odboru školstva, kultúry, mládeže a
telesnej kultúry MsÚ prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Následná finančná kontrola dodržiavania postupov pri zadávaní zákaziek s nízkymi
hodnotami v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v z.n.p. bola vykonaná
na odbore výstavby,... , na odbore školstva...., na odbore sociálnom...., a na odbore všeobecnej
vnútornej správy MsÚ Svidník. Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstrarávaní bola
vykonaná pri všetkých zákazkách s nízkou hodnotou. Bolo skontrolované vykonanie procesu
verejného obstarávania a zdokumentovanie procesu verejného obstarávania. Kontrola
samotného procesu bola vykonaná pri následovných zákazkách s nízkou hodnotou, ktoré boli
ukončené v roku 2009:
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P.č.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Názov predmetu obstarávania
Svidník, ZŠ 8. mája, obnova a
rekonštrukcia,
-externý manažment projektu,
implementácia projektu
Zlepšíme výsledky
- športový tovar
Prevenciou za bezpečné mesto.
Kamerový systém v meste Svidník
Zberný dvor Svidník - pre Mesto
Svidník a obce v Podduklianskom
regióne
- zabezpečenie projektu verejného
obstarávania
Kalendár KO 2010
ZŠ Svidník - veľkoplošná
reklamná tabuľa
Polyetylénové vrecia
Využívanie biomasy na energetické
účely.
Projektová domumentácia na
inštaláciu kotla na spaľovanie
biomasy v kotolni K-3
Zmena palivovej základne v meste
Svidník - externý manažment
projektu, príprava projektu
Využívnie biomasy na energetické
účely - výber verejného obstarávateľa na výber dodávateľa na
inštaláciu kotla na spaľovanie
biomasy v kotolni K-3
Zmena palivovej základne v meste
Svidník - výber verejného obstarávateľa na výber dodávateľa na
uskutočnenie stavebných prác na
základe projektovej dokumentácie
Zmena palivovej základne v meste
Svidník - vypracovanie projektovej
dokumentácie pre stavebné
povolenie
Svidník, 18 b.j. nižšieho štandardu technická vybavenosť
Oprava budovy SAD
Oprava strešnej krytiny na
OD Vašuta
Premiestnenie a osadenie
predajných stánkov
Elektrické kábelové NN prípojky
k predajným stánkom Svidník

Zmluvná cena v EUR
bez DPH / s DPH

Meno úspešného
uchádzača

19 198,47 / 22 846,17

Star.EU, a.s.
Bratislava

9 221,85 / 10 974,00
12 399,50 / 14 755,41

3 273,31 / 3 900,00

254,62 / 303,00
320,00 / 380,80
586,80 / 698,29

Roman Chudoba
Topoľčany
SYTELI, s.r.o.
Michalovce
ABNKA, s.r.o.
Ivanka pri Dunaji

Tlačiareň AKCENT
Svidník
PRIMA-PRINT a.s.
Topoľčany
DOMITRI, spol. s.r.o.
Gemerská Hôrka
zrušenie predmetu
obstarávania

zrušenie predmetu
obstarávania
zrušenie predmetu
obstarávania

zrušenie predmetu
obstarávania

zrušenie predmetu
obstarávania

81 363,17 / 96 822,17
3 124,36 / 3 718,00
6 268,07 / 7 459,00
1 205,80 / 1 434,90
13 541,05 / 16 113,85

STAVBET-OP s.r.o.
Svidník
Ján Skasko, Svidník
Ján Skasko, Svidník
JOMI-STAV, spol. s r.o.
Svidník
SVIDGAS, s.r.o. Svidník

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Bytový dom I/18 Svidník,
asanácia po havárii
Asanácia bytových domov
CH/18 a J/18
Kancelárske potreby

61 434,38 / 73 106,91

3 553,84 / 4 229,07
2 000,00/ 2 380,00

GAS-MG, spol. s. r.o.
Svidník
Peter Pilip
BYTSERVIS Svidník
Tlačiareň AKCENT
Vyšný Orlík
KALUX s.r.o. Humenné
BY MUSIC, s.r.o. Košice

4 700,00/ 5 593,00

BY MUSIC, s.r.o. Košice

330,00/ 392,70

BY MUSIC, s.r.o. Košice

115 999,57 / 138 039,49
660,00 / 785,40

Svidník - deratizácia mesta
Folklórne slávnosti Svidník 2009ozvučenie
Dni mesta Svidník 2009 ozvučenie, osvetlenie, strecha,
pódium
Dni mesta Svidník 2009 nástrojovka (bicie, basový aparát a
gitarový aparát)

Pri predmetoch zákazok, ktorých hodnota bola v sledovanom období rovná alebo nižšia pri
tovaroch a službách ako 3 300, 00 EUR bez DPH a pri stavebných prácach 16 600,00 EUR bez
DPH, zamestnanci v kompetencii ktorých bolo zadanie zákazky, vybrali dodávateľa na základe
vlastného prieskumu a výberu.

V niektorých prípadoch však nespísali správu o výbere

uchádzača, čím nebol dodržaný § 5, ods. 5.5.1 Smernice primátora č. 1/2008 upravujúci postup
verejného obstarávania zákazok na uskutočnenie stavebných prác, zákazok na poskytnutie
služieb, koncesií na stavebné práce a súťaž návrhov v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávanía v z.n.p.. Taktiež nebola úplna evidencia všetkých verejných obstarávaní
na meste Svidník, ktorú vedie odborne spôsobilá osoba mesta. Tým nebol dodržaný § 6, ods.
6.3. uvednej smernice. Uvedené nedostatky boli odstránené v priebehu kontroly.
V oblasti právnej úpravy verejného obstarávania prijala Európska komisia Nariadenie
komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice
Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti
zadávania zákaziek.
Keďže nariadenie komisie sa v celom rozsahu uplatňuje vo všetkých členských štátoch, boli
finančné limity ustanovené zákonom NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v z.n.p. s
účinnosťou od 1.1.2010 zmenené smerom dolu. Túto skutočnosť bolo potrebné zapracovať aj
do uvedenej Smernice primátora pre verejné obstarávanie. Na základe prijatých opatrení to
bolo zrealizované.
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Pri zákazke Svidník - deratizácia mesta bola využitá forma elektronickej aukcie v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na úsporu finančných prostriedkov mesta Svidník
doporučujem túto formu obstarávania využívať v čo najväčšej miere, aj pri určitých vstupných
nákladoch, ktorých návratnosť je však rýchla.
Ďalšou následnou finančnou kontrolou bola kontrola procesu verejného obstarávania v
zmysle zákona NR SR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v z.n.p. pri podprahových zákazkách
a podlimitných zákazkách. Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní bola
vykonaná pri dvoch podprahových zákazkách a jednej podlimitnej zákazke. Bolo
skontrolované vykonanie procesu verejného obstarávania a zdokumentovanie procesu
verejného obstarávania.
Kontrola samotného procesu verejného obstarávania bola vykonaná pri následovných
zákazkách, ktoré boli ukončené v roku 2009:

P.č.
1.
2.

3.

Názov predmetu
obstarávania
Rekonštrukcia ľadovej
plochy vo Svidníku
Triediaca linka
- separovanie odpadu

Druh zákazky

Svidník - dobudovanie domu
kultúry

Podlimitná
zákazka

Podprahová
zákazka
Podprahová
zákazka

Zmluvná cena EUR
bez DPH/sDPH
42 380,00/ 50 432,20

399 961,09/475 953,70

Meno úspešného
uchádzača
zrušené verejné
obstarávanie
MAYSTER
CENTRUM, s.r.o.
Prešov
GAS-MG
spol. s r.o. Svidník

Proces obstarávania pri postupe zadávania týchto zákaziek bol zabezpečovaný osobou
odborne spôsobilou pre verejné obstarávanie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pri
týchto zákazkách nebolo zistené porušenie zákona.
Následná finančná kontrola hospodárenia rozpočtovej organizácie Základnej školy na ul.
Karpatskej preukázala, že organizácia vedie účtovníctvo podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v z.n.p. pri hospodárení postupovala podľa platných zákonov a predpisov. V
súlade so schváleným rozpočtom v roku 2009 na tejto škole bolo čerpané na prenesené
kompetencie 269,68 tis. EUR celkom, z toho na mzdy 157,83 tis. EUR, odvody 57,94 tis. EUR
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a na tovary a služby 47,41 tis. EUR. Na originálne kompetencie to bolo celkom 66,39 tis. EUR,
z toho na mzdy 35,21 tis. EUR, odvody 12,73 tis. EUR a na tovary a služby 18,34 tis. EUR.
Pri kontrole neboli zistené nedostatky v zriaďovacej listine pri vymedzení majetku, ktoré mesto
zverilo škole do správy v porovnaní so skutočným účtovným stavom. V roku 2009 bola
vykonaná na tejto škole inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov, ktorá bola vykonaná
ku dňu 30.11.2009 a 31.12.2009. Pri majetku nebol zistený rozdiel a ani nebol navrhnutý
majetok na vyradenie. Výberovým spôsobom boli preverené účtovné doklady, a to prijaté
faktúry od dodávateľov. Smernica o finančnej kontrole podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z.
v z.n.p. nebola v súlade so súčasne platnou legislatívou, keďže v nej nebola zapracovaná
posledná novela uvedeného zákona. Na základe tohto kontrolného zistenia bolo zo strany
kontrolovaného subjektu prijaté opatrenie na odstránenie zisteného stavu.
Pri následnej

finančnej kontrole poskytovania finančných a vecných príspevkov

dôchodcom a zdravotne postihnutým občanom mesta Svidník za rok 2009 na odbore
sociálnom, zdravotnom, podnikateľskej činnosti a obchodu MsÚ bolo zistené, že mesto
Svidník poskytovalo v roku 2009 finančné príspevky podľa Smernice primátora č. 2/2008 zo
dňa 19.12.2008. Poskytovanie vecných príspevkov dôchodcom, ktoré upravuje tiež táto
smernica, nebolo zistené, keďže poskytovanie vecnej dávky dôchodcom pri organizovaní
športových a kultúrnych podujatí, bolo mestom realizované prostredníctvom sponzorov.
V roku 2009 bol poskytnutý finančný príspevok 4 občanom mesta, z tohto 3 občanom
s invalidným dôchodkom. Dvom invalidným občanom mesta bol poskytnutý finančný
príspevok vo výške 33,00 € na lieky a vitamínové prípravky. Tretiemu invalidnému
dôchodcovi bol priznaný finančný príspevok vo výške 300,24 € na úhradu zvýšených výdajov
súvisiacich s umiestnením na prechodné obdobie do Domu ošetrovateľskej starostlivosti
v Stropkove, pred umiestnením v Zariadení sociálnych služieb v Tovarnom.
V roku 2009 mesto poskytovalo občanom poberajúcich dôchodok príspevok na stravu,
u ktorých podľa Smernice primátora č. 2/2008 výška dôchodku u jednotlivca nepresiahla
v roku 2009 sumu 325,- € a u dvojice dôchodcov nepresiahla sumu 420,- €. Príspevok bol
poskytovaný na základe rozhodnutia o priznaní príspevku na poskytovanie stravovania vo
forme stravných lístkov. Príspevok na stravu bol najviac 7 stravných lístkov v cene 1,33 € pre
samého dôchodcu, resp. najviac 10 stravných lístkov v cene 1,33 € pre dvojicu. Mesto tak
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poskytovalo stravné lístky v priebehu roka 2009 pre 55 občanov mesta. Za tieto stravné lístky
boli vydávané občanom – dôchodcom obedy v reštaurácii firmy VOSTAC, spol. s r.o.
Svidník, VERMEX, s.r.o. Svidník a vo vývarovni Filantropie pravoslávnej cirkvi vo Svidníku.
V roku 2009 boli mestom Svidník uhradené faktúry od jednotlivých poskytovateľov
obedov, za stravné lístky v celkovej hodnote 5 870,19 €.
Poskytovanie stravných lístkov v roku 2009 bolo v súlade s vnútornou smernicou.
Nakoľko bola v čase kontroly smernica doposiaľ platná, vzhľadom na platnosť zákona č.
102/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
bolo nutné Smernicu primátora č. 2/2008 aktualizovať. Na základe správy o výsledku následnej
finančnej kontroly vedúca odboru sociálneho, zdravotného, podnikateľskej činnosti a obchodu
MsÚ prijala príslušné opatrenia na odstránenie zisteného stavu.
Pri následnej finančnej kontrole výberu a odvádzania tržieb na vstupnom v kine Dukla za
rok 2009 bolo zistené, že kino Dukla je organizačne začlenené pod odbor školstva, ... MsÚ.
Predaj lístkov v kine Dukla je realizovaný prostredníctvom elektronickej registračnej pokladne,
ktorá je zaregistrovaná na Daňovom úrade vo Svidníku odo dňa 11.7.2008. Osoba zodpovedná
za vedenie príslušnej evidencie je Pavol Mikita, vedúci kina Dukla.
Evidencia predaných lístkov je v knihe Denný a mesačný výkaz obratov neplatiteľa dane z
pridanej hodnoty. Bol prekontrolovaný podľa uvedenej knihy rok 2009 a neboli zistené žiadne
nedostatky.
Filmové predstavenia boli premietané v pravidelné premietacie dní, a to v piatok a sobotu,
výnimočne aj v nedeľu, prípadne cez týždeň pre školy v meste.
Vyzbierané tržby boli pravidelne odvádzané v pondelok do pokladnice MsÚ vo Svidníku.
Súčasťou tržieb je doklad - Vyúčtovanie tržby, kde je uvedený počet predaných lístkov, ako aj
cena lístka. Príjmovým pokladničným dokladom je potvrdzovaný príjem týchto tržieb do
pokladnice MsÚ. Výberovým spôsobom boli prekontrolované príjmové pokladničné doklady
za rok 2009 a v porovnaní s dokladmi o Vyúčtovaní tržieb a neboli zistené žiadne rozdiely.
Tieto príjmové finančné operácie boli overené predbežnou finančnou kontrolou, a to vedúcim
odboru školstva, kultúry, ... MsÚ Ing. Jánom Mihalikom v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole v z.n.p..
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Z evidencie vedenej v kine Dukla ako aj na odbore školstva MsÚ, bolo v kine Dukla,
vrátane aj premietania filmových predstavení na amfiteátri v roku 2009 celkom
odpremietaných 117 predstavení pri celkovom počte 4 507 návštevníkov. Priemerná
návštevnosť na jedno predstavenie bola 39 návštevníkov. Tržby zo vstupného predstavovali za
rok 2009 sumu 9 104,2 eur. Priemerná cena vstupenky bola 2,0 eur.
Okrem tržieb za lístky na filmové predstavenia boli cez registračnú pokladňu kina Dukla v
roku 2009 realizované tržby za kultúrny program Echo našich slávností v celkovej sume
580,00 eur a Svidnícke divadelné dní v celkovej sume 576,00 eur.
Následná finančná kontrola zameraná na hospodárenie príspevkovej organizácie TS mesta
Svidník preukázala, že ku dňu 30.9.2010 TS vykázali hospodársky výsledok - zisk 55 371,37
eur. V tom istom období roku 2009 vykázali TS hospodársky výsledok - zisk 109 177,35 eur.
Výnosy za toto obdobie predstavovali čiastku 301 569,77 eur, príspevok zriaďovateľa
317 920,- eur a náklady čiastku 564 118,40 eur. Výška záväzkov predstavovala k 30.9.2010
sumu 15 075,11 eur, čo je pokles oproti roku 2009 o 12 696,50 eur. Pohľadávky k tomu
dátumu predstavovali sumu 52 658,90 eur, kde je v porovnaní s minulým rokom zníženie o
672,31 eur.
Výberovým spôsobom boli skontrolované účtovné doklady, príjmové a výdavkové
pokladničné doklady, faktúry od dodávateľov, kde bolo zistené, že tieto doklady sú overené
predbežnou finančnou kontrolou v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
v z.n.p.
Príspevková organizácia TS vedie účtovníctvo podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v z.n.p.. Pri hospodárení postupuje podľa zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. v nadväznosti na zákon NR SR č. 583/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
Pri kontrole čerpania finančných prostriedkov určených na opravu, údržbu a investície do
tepelného hospodárstva na Službyte, s.r.o. bolo zistené, že v roku 2010 v zmysle Zmluvy o
hospodárení s majetkom mesta Svidník uzatvorenej medzi Mestom Svidník a Službytom s.r.o.
Svidník bol vzájomne odsúhlasený Rozpis plánu opráv a údržby tepelných zariadení na rok
2010 a Rozpis plánu revízií, zákonných prehliadok a poplatkov tepelných zariadení na rok
2010.
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Rozpis plánu opráv a údržby tepelných zariadení pozostával zo 7. položiek v celkovej sume
122 810,- eur a bol ku dňu 30.9.2010 plnený na 147 994,80 eur, t.j. na 120,5 %.
Z celkovej čiastky 147 994,80 eur na opravu a údržbu tepelného hospodárstva bolo
dodávateľským spôsobom prefinancované 32 951,57 eur. Boli to najmä práce na úseku
komplexnej činnosti, súvisiacej s meraním a reguláciou teplej vody a opravy vymeníkových
staníc. Tieto práce boli vykonané firmami ako Bytservis-Peter Pilip, Svidník, PROGYR,spol.
s.r.o. Košice, IPECON, s.r.o. Žilina a ďalšími.
Ostatná čiastka vo výške 115 043,23 eur bola prevedená vo vlastnej réžii Službytu s.r.o.
Svidník. Z tejto čiastky mzdy údržbárov predstavovali sumu 45 963,83 eur a materiál sumu
69 079,40 eur. Výberovým systémom boli prekontrolované mesačné výkazy údržbárov
tepelného hospodárstva vedené podľa jednotlivých kotolní, v nadväznosti na ich pracovné listy
podľa pracovných dní a kotolní, súpisu prevedených prác a použitého materiálu. Na položke
opravy a údržby bola vykázaná inštalácia kotla VITOPLEX na kotolni K-3, čím nebolo
dodržané ustanovenie § 8 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p., podľa ktorého
sa účtovníctvo ma viesť správne, úplne a preukázateľne a tento kotol mal byť zaradený do
investícií ako dlhodobý hmotný majetok. Na základe správy boli prijaté opatrenia na
odstránenie zisteného stavu.
Rozpis plánu revízií, zákonných prehliadok a poplatkov tepelných zariadení na rok 2010 v
sume 11 651 eur bol ku dňu 30.9.2010 plnený na 5 541,41 eur, t.j. na 47.6 %. Boli to práce
vykonané revíznymi technikmi plynových zariadení, ďalej kalibrácie indikátorov plynu ako aj
zákonných poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.
V samostatnej evidencii vybavovania sťažnosti vedenej na MsÚ vo Svidníku bolo v roku
2010 zaevidovaných 8 sťažností.
Sťažnosť občianky z ul. Karpatskej sa týkala príjazdovej cesty ku garážam č. 2001-2010 na
ktorej sa nachádzali rozsiahle jamy s vodou za firmou Službyt s.r.o.. Túto sťažnosť prešetroval
odbor výstavby, ... MsÚ. Po prešetrení situácie v danej lokalite mesta spolu so správcom
mestských komunikácií Technickými službami mesta Svidník bola zistená opodstatnenosť tejto
sťažnosti.
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Správca mestských komunikácií uviedol príjazdovú cestu do zjazdného stavu v termíne do
21.5.2010. Keďže sa jedná v tomto prípade o preštrkovanie komunikácie je jeho povinnosťou
priebežne sledovať ich stav a v prípade potreby realizovať opatrenia, aby nedochádzalo k
podobným situáciám.
Druhá sťažnosť občana z ul. Čsl. armády bola podaná na MsÚ z titulu porušenia stavebného
zákona. Podľa sťažovateľa uvedený zákon porušili orgány spoločenstva vlastníkov bytov D/33
na ul. Čsl. armády 362 tak, že bez stavebného povolenia vykonali výmenu vchodových dverí
takým spôsobom, že dvere sú vzhľadovo iné a otvárajú sa do vnútra stavby.
Túto sťažnosť prešetril odbor výstavby, ... MsÚ a vybavil ako neopodstatnenú s tým, že
nebol porušený zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon a ani príslušná vyhláška MV SR č.
94/2004 Z.z.
Predmetom sťažnosti občianky z ul. Stropkovskej bolo odstránenie plota, ktorý postavila
suseda na svojom pozemku a ktorý znemožňuje odtok vody z hornej časti jej pozemku a
usmerňuje vodu na pozemok sťažovateľky.
Túto sťažnosť prešetril odbor výstavby a pri vybavení konštatoval, že počas obhliadky
pozemkov susedov nezistil porušenie príslušných ustanovení § 127 zákona č. 40/1964 Zb.
Občianského zákonníka v z.n.p. podľa ktorého sa vlastník veci musí zdržať všetkého čím by
nad mieru priznanú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.
V štvrtej sťažnosti sa občan z obce Dubová, okres Svidník sťažoval na pracovníkov MsP a
jej náčelníka, že porušili svoje povinnosti pri šetrení dopravného priestupku vodiča - syna
sťažovateľa na Poštovej ulici vo Svidníku. Táto sťažnosť bola zaslaná elektronickou poštou.
Keďže počas lehoty piatich pracovných dní od podania sťažnosti, táto nebola písomne
potvrdená sťažovateľom, bola v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach odložená.
Opakovanú sťažnosť občana z obce Dubová v tej istej veci vybavil primátor mesta ako
neopodstatnenú s tým, že postup mestskej polície a jej náčelníka pri riešení priestupku bol v
súlade s právnymi predpismi.
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Predmetom šiestej sťažnosti občianky z ulice gen. Svobodu bolo porušovanie domového
poriadku susedou s tým, že prášila koberce z balkóna a okien a pri venčení psa tento
znečisťoval spoločné priestory a žiadala o vypratanie psa z bytu. Uvedená sťažnosť bola
prešetrená náčelníkom mestskej polície. Pri prešetrovaní suseda sťažovateľky uviedla, že nie
je si vedomá, že sa dopustila priestupku proti verejnému poriadku a že by porušila VZN č.
2/1991 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Svidník a odmietla
zaplatiť blokovú pokutu. Správa mestskej polície o objasňovaní priestupku bola zaslaná
Obvodnému úradu, odboru všeobecnej vnútornej správy Svidník s návrhom na prejednanie.
Sťažovateľka bola o tejto veci informovaná s tým, že pokiaľ ide o porušovanie domového
poriadku a vypratanie psa z bytu môže sa obrátiť na správcu bytov, prípadne na okresný súd.
Na základe oznámenia odboru všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu vo Svidníku bol
priestupok prejednaný a konanie voči susede sťažovateľky pre nedostatok dôkazov bolo
zastavené.
Siedma sťažnosť občianky z ulice Stropkovskej bola opakovanou sťažnosťou, v ktorej
sťažovateľka žiadala odstránenie plota susedu, ktorý jej robí škodu s tým, že z pozemku susedu
jej steká povrchová voda, čím dochádza k podmáčaniu domu, ostatných budov ako aj záhrady.
Túto sťažnosť prešetril a vybavil odbor výstavby, ... MsÚ. Mesto Svidník ako príslušný
stavebný úrad podľa stavebného zákona vykonalo štátny stavebný dohľad na pozemku susedu,
ktorého sa týkala sťažnosť. Sused sťažovateľky sa zaviazal, že odstráni zábrany v spodnej časti
oplotenia, ktoré smerovali dážďovú vodu na pozemok sťažovateľky. Tieto zábrany boli
odstránené.
Posledná ôsma sťažnosť nájomníkov malometražných bytov bytovej jednoty na ul.
Nábrežnej 498/13 vo Svidníku sa týkala znečisťovania, ničenia majetku mesta (vchodové
dvere, zámky, skla, schránky a výťahov) občanmi, ktorí v uvedených nájomných bytoch
nebývajú ale pravidelne sa stretávajú v spoločných priestoroch.
Túto sťažnosť prešetroval odbor sociálny, ... MsÚ Svidník v súčinnosti s Mestskou políciou
a Službytom, s.r.o. Svidník, ako správcom tohto bytového domu.
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V rámci opatrení Službyt, s.r.o. Svidník vykonal s nájomníkmi bytov schôdzu, na ktorej
nájomníkov oboznámil s dodržiavaním domového poriadku, mestská polícia bude náhodne
vykonávať kontroly vo večerných hodinách a komunitní pracovníci budú denne kontrolovať
stav poriadku v tomto bytovom dome.
V roku 2010 nebola doručená na mestský úrad žiadna petícia, ktorou by sa občania mesta
obracali na mesto vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu.
Bolo však na mesto doručených 19 petícií, ktoré boli súčasťou kandidátnych listín
nezávislých kandidátov na poslancov (17) a primátora (2) pre voľby do mestskej samosprávy v
novembri 2010. Mestská volebná komisia preskúmala predložené petície z hľadiska splnenia
ustanovenia § 16 ods. 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí a
všetky predložené kandidátne listiny zaregistrovala.

