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OBECNÝ ÚRAD             		           Dubová
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obec Dubová -  hlavný kontrolór

Číslo materiálu: ......../2012 
Obecné zastupiteľstvo vo Dubovej



Názov materiálu:
01/2011 Správa o  kontrole stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obce za rok 2011





Návrh na uznesenie:

Starosta informoval o predložení Správy o sťažnostiach za r.2011.

Obecné zastupiteľstvo vo Dubovej:

berie na vedomie
      Správu o sťažnostiach za r.2011

berie na vedomie a schválilo

ukladá:  

 odporúčanie: doporučujem vyhotoviť a prijať VZN o verejnom poriadku obce s jasne určenými postupmi, povinnosťami, právami i sankciami pri porušovaní verejného poriadku.









Dubová, 22.1.2012


Predkladá:  Mgr. Iveta Balejčiková
Prerokované na OZ konané dňa:
Vyvesené dňa:  nevyvesuje sa	


SPRÁVA č. 01/2012

o kontrole stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obce za rok 2011
________________________________________________________________________ 

Podľa zákona 9/2010 o sťažnostiach FO  a o petičnom práve v zmysle zákona č. 242/1998 Z. z. v podmienkach obce Dubová, ktorým sa uplatňujú na území obce ustanovenia zákona  o sťažnostiach, podávam správu o kontrole stavu vybavovania sťažností a petícií v podmienkach obce. Správa sa týka sťažností a petícií za rok 2011, ktoré sú v evidencii obecného úradu. 


Číslo internej kontroly (IK): 
01/2012
Dátum IK:                     
01/2012
Zameranie kontroly:      
Kontrola evidencie a spôsob vybavovania žiadostí
Kontrolovaný subjekt:  
OÚ Dubová
Kontrolované obdobie: 
rok  2011
Doklady a písomnosti predložené k predmetu kontroly:
Sťažnosti a petície doručené na OÚ
Kontrolu vykonal: 
HK 
Cieľ  kontroly : 
vedenie centrálnej evidencie a vykonávanie registrácie došlých žiadostí a podaní (ďalej len žiadostí)
- dodržiavanie príslušnosti na vybavovanie žiadostí z hľadiska osôb, ktoré ich vybavujú
- dodržiavanie zákonných lehôt na vybavovanie sťažností
Legislatívne východiská:
369/1990 Zb. o obecnom zriadení

9/2010 o sťažnostiach 

242/1998 Z.z. o petičnom práve 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

Sťažnosti - evidencia a vybavovanie: 

Evidenciu sťažností a petícií aj v r. 2011 vykonáva  starosta obce  v samostatnej knihe evidencie sťažností, ktorá je zriadená od r. 2005 , po novele zriadená samostatná evidencia.

Petície

Petícia je podanie, v ktorom má každý právo sám alebo s iným obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej  samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Pri vybavovaní petícií postupujú orgány obce podľa ustanovení zákona č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z.z.. V roku 2011  na obecný úrad nebola doručená žiadna petícia. V roku 2011 neboli prešetrované  petície. 


Zistenia:

Na obecnom úrade k 31.12.2010 nebola evidovaná žiadna sťažnosť.
I keď sú na  obecnom úrade riadne evidované a vybavované  sťažnosti i z minulých roky, je nutné, aby ich evidovanie i prvotné prešetrovanie bolo delegované na určeného pracovníka OcÚ, ktorý bude mať sťažnosti v referáte. 
V zmysle zákona o sťažnostiach   prešetrovanie sťažností  podlieha príslušnému pracovníkovi na to určenému, resp. osobe príslušnej na vybavenie druhu sťažnosti a až v prípade, že sťažnosť je opakovaná, túto v zmysle ods. 1 zák. 9/2010 o sťažnostiach vybaví vedúci orgánu verejnej správy (teda starosta) alebo ním splnomocnený zástupca, ak to nie je v rozpore s § 12). 
Na základe týchto zistení odporúčam obci novelizovať  Smernicu zo 14.5.2009 o sťažnostiach v zmysle zákona 9/2010 o sťažnostiach a v tejto určiť okrem pracovníčky, ktorá sťažnosti eviduje a vybavuje i ďalší postup či povinnosti v rámci obecného úradu či komisií, ktoré by boli odborne súčinné,  pri vybavovaní aj sťažností  podaných prvý krát či opakovaných sťažností, resp. sťažností, ktoré vyžadujú odbornejšie stanovisko.  



Záver:
         Záverom možno konštatovať, že sťažnosti sú vybavované  urýchlene, je im venovaná náležitá pozornosť. Pri samotnom vybavovaní sťažnosti neboli zistené závažné  pochybenia, o čom svedčí aj skutočnosť, že za celé obdobie nebola podaná žiadna sťažnosť a žiadna petícia.


                                                                                     
							..................................................
     Mgr. Iveta Balejčiková
							         hl. kontrolór obce	


Dubová, 18.1.2011
Prerokované dňa: 		............................................
Ľudovít Ružička                   ...........................................
starosta obce	

