Predkladacia správa
Informácia o vybavovaní petícií a sťažností za rok 2009 Úradom vlády SR a orgánmi
štátnej správy (ďalej informácia) sa predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky podľa
bodu B.1. „Zamerania kontrolnej činnosti Úradu vlády SR na rok 2010“ schváleného
uznesením vlády SR č. 23 z 13. januára 2010.
Informácia je spracovaná za Úrad vlády SR, ministerstvá, ostatné ústredné orgány
štátnej správy, obvodné úrady a subjekty v pôsobnosti všetkých uvedených orgánov štátnej
správy. Petičné právo zaručuje Ústava Slovenskej republiky a vybavovanie petícií upravuje
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. Podávanie,
prijímanie, vybavovanie sťažností a kontrolu vybavovania sťažností fyzických osôb
a právnických osôb v roku 2009 upravoval zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení
zákona č. 164/2008 Z. z., ktorého ustanovenia, ak zákon o petičnom práve alebo osobitný
predpis neustanovuje inak, sa vzťahovali aj na vybavovanie petícií.
Informácia bola spracovaná z podkladov evidencie petícií a sťažností vedenej
centrálne za Úrad vlády SR v sekcii kontroly a boja proti korupcii, odbore petícií a sťažností
a na základe ročných správ orgánov štátnej správy predložených Úradu vlády SR v zmysle
povinnosti stanovenej v § 10 ods. 4 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona
č. 242/1998 Z. z..
Cieľom informácie je poskytnúť vláde Slovenskej republiky súhrnný prehľad o počte,
zameraní a vyhodnotení petícií a sťažností vybavovaných v roku 2009 Úradom vlády SR
a orgánmi štátnej správy.
V roku 2009 všetky orgány štátnej správy prijali celkom 149 petícií a 9457 sťažností,
z ktorých sa prešetrením zistila opodstatnenosť 17 petícií a 1498 sťažností. V porovnaní
s rokom 2008 celkový počet podaní bol nižší o 38 petícií (20,3%) a o 4951 sťažností (34,4%).
Úrad vlády SR prijal v roku 2009 celkom 1022 podaní, čo v porovnaní s počtom podaní 1359
prijatých v roku 2008 predstavuje pokles o 337, t. j. 24,8%. V porovnaní s rokom 2008 bol
v roku 2009 počet petícií vyšší o jednu (6,3%), počet sťažností poklesol o 83 (37,8%)
a iných podaní o 259 (52,9%).
Celkový priemerný ukazovateľ percentuálneho vyjadrenia opodstatnenosti podaní
(petícií a sťažností) bol v roku 2009 za všetky orgány štátnej správy 21,4%, čo je v porovnaní
s rokom 2008 menej o 14,5%. V porovnaní s predchádzajúcim rokom opodstatnenosť petícii
vzrástla o 8,5% a opodstatnenosť sťažností poklesla o 14,6%. V porovnaní s rokom 2008,
kedy bolo v priemere opodstatnené každé tretie podanie, v roku 2009 je to v priemere každé
piate podanie.
Po prerokovaní a zaujatí stanoviska vládou Slovenskej republiky, bude informácia
vzhľadom na to, že sa týka uplatnenia ústavného práva na úseku petícií a sťažností zaslaná
predsedovi Národnej rady SR, výborom Národnej rady SR, Ústavnému súdu SR, Generálnej
prokuratúre SR, verejnému ochrancovi práv, Slovenskému národnému stredisku pre ľudské
práva a tiež zástupcovi Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva. Za
účelom informovania verejnosti bude materiál uverejnený na internetovej stránke Úradu
vlády SR.

