
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Správa 
z vykonanej kontroly vybavovania  sťažností  a petícii fyzických osôb  

a právnických osôb podaných na mesto Sereď v roku 2015 
 
 V súlade s §18d ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
bola vykonaná kontrola evidovania a vybavovania sťažností a petícií fyzických osôb 
a právnických osôb v  meste Sereď.  
 
Sťažnosti – zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach 
Predkladaná správa má za cieľ informovať poslancov MsZ o počte prijatých sťažností, ich 
predmete, výsledku prešetrenia podaní a ich vybavení vecne príslušným orgánom verejnej 
správy ako i podaní, ktoré boli označené ako sťažnosť a následným preverením sa zistilo, že 
nejde o sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach.  

• Sťažnosť je podanie, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo 
právom chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou 
alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy.  

• Sťažnosťou sa upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych 
predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.  

Sťažnosťou podľa tohto zákona §4 ods. 1 a 2 nie je podanie, ktoré  
• má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v 

ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného 
záujmu sa osoba domáha,  

• poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých 
odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,  

• je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,  alebo  
• smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného 

právneho predpisu.  
 Sťažnosťou podľa tohto zákona § 4 ods. 2 nie je ani podanie  

• orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu 
verejnej správy,  

• osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci,  
• obvineného alebo odsúdeného podľa osobitného predpisu.  

  
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 
Vedenie centrálnej evidencie sťažností podaných na mesto Sereď je zabezpečované 
sekretariátom prednostu mestského úradu na základe interného predpisu, ktorým sa bližšie 
upravuje postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností 
fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Sereď. 

• Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavenia sťažnosti sleduje a dohľad 
nad plnením opatrení vykonáva hlavná kontrolórka nezávisle od povinností vedúcich 
zamestnancov mesta, ktorí kontrolu vykonávajú v rámci svojej pôsobnosti. 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
V roku 2015 boli na mesto Sereď doručených,  zaevidovaných a prešetrovaných 

celkom 7 podaní označených ako sťažnosť.  



Podania doručené v roku 2015 označené ako sťažnosť nespĺňajú  pojmové znaky sťažnosti 
zákona o sťažnostiach. 
Napriek uvedenému sa kontrolovaný subjekt podaním zaoberal a skutočnosti preveroval 
v záujme dosiahnutia pokojného stavu a vyriešenia nezrovnalostí nasledovne:  
 
1/2015  - Sťažnosť na suseda  - vybavovala Ing. Katarína Navrátilová, vedúca referátu 
životného prostredia MsÚ.  
 Dňa 23.02.2015 bola na MsÚ v Seredi doručená sťažnosť na prerastajúce konáre 

suseda,  ponad pozemok, ktorý je vo vlastníctve sťažovateľa.  
Sťažovateľ žiadal  stromy celkom odstrániť prípadne opilovať tak,  aby nepresahovali hranicu 
jeho pozemku.  

Sťažovateľ vo svojom podaní zároveň poučil adresáta t.j. Mesto Sereď, že obmedzenia 
výkonu vlastníckeho práva v rámci susedských vzťahov sú zakotvené v § 127 Občianskeho 
zákonníka.   

Napriek skutočnosti, že nešlo o sťažnosť v zmysle platnej právnej úpravy zákona 
o sťažnostiach, v záujme vyriešenia susedského sporu bol dňa 27.02.2015 zo strany Mesta 
Sereď: 
 Vyzvaný majiteľ prerastajúcich stromov na ich orezanie , tak aby neprerastali na 

pozemok sťažovateľa v termíne do 31.03.2015.  
 A zároveň informovaný sťažovateľ o tom ako sa rieši jeho sťažnosť a to že:  
- Mesto nemá  kompetenciu nariadiť výrub stromov, túto kompetenciu má príslušný súd,  

ale v záujme vyriešenia susedských vzťahov vyzvalo majiteľa stromov na ich orezanie 
v termíne do 31.03.2015. 

Dňa 11.03.2015 bola doručená odpoveď vlastníka stromov na výzvu mesta Sereď k opilovaniu 
drevín, v ktorej odmieta stromy orezať.  
 
2/2015 – Sťažnosť na správcu cintorína  a na príslušníkov MsP -  vybavoval JUDr. Ján 
Mizerík, náčelník MsP.  
 Dňa 22.04.2015 bolo doručené podanie na MsÚ, v ktorom sa sťažovateľ – bez 
trvalého pobytu, je evidovaný v obci Šintava v ktorej sa nezdržiava.  
V oznámení o výsledku prešetrenia zo dňa 17.08.2015 sa uvádza: Preverovaním skutočností 
bolo zistené, že by sa mal zdržiavať v obci Dolná  Streda alebo v obci Šoporňa. Preverovaním 
na obecných úradoch sa MsP nepodarilo zistiť miesto pobytu. Dňa 08.07. 2015 bol 
spozorovaný v Seredi a vyzvaný k podaniu vysvetlenia  k udalosti zo dňa 22.04.2015. 
Menovaný uviedol, že svoju sťažnosť odvoláva.   
Podanie bolo odložené v § 6 ods. 3 zák. č. 9/2010 Z.z. 
 
6/2015 ,7/2015 - Sťažnosti na správcu cintorína v Seredi zo dňa 24.05.2015 a z 02.12.2015 
– vybavovala Ing. Katarína Navrátilová, vedúca referátu životného prostredia.  
 Podanie označené ako sťažnosť zo dňa 24.05.2015 smerovala na prístup 

k povinnostiam, ktoré správcovi vyplývajú z postavenia na cintoríne.  
Mesto Sereď napriek skutočnosti, že nejde o sťažnosť v zmysle zák. č. 9/2010 Z.z. zvolalo 
rokovanie za účelom prešetrenia skutočností uvedených v podaní na deň 03.06.2015. 
Rokovania, z ktorého je vyhotovený záznam sa zúčastnil primátor mesta, prednosta MsÚ, 
hlavná kontrolórka, vedúca referátu životného prostredia, sťažovateľ a správca cintorína. 
Nakoľko sa nepreukázalo porušenie žiadnych platných právnych predpisov zo strany správcu 
cintorína , primátor mesta vyzval obe strany k vzájomnej ústretovosti pri poskytovaní 
pohrebných služieb pre občanov mesta.  



 Podanie označené ako sťažnosť zo dňa 02.12.2015 smerovala k porušovaniu 
Prevádzkového poriadku – VZN č. 3/2012, Trestného zákona a Občianskeho zákonníka. 
Prešetrením skutočností uvedených v sťažnosti bolo zistené, a sťažovateľovi oznámené, že:  
 Podanie označené ako sťažnosť nie je sťažnosťou v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z  
 zo strany správcu cintorína neprišlo k porušeniu zákona č. 131/2010 Z.z. 

o pohrebníctve ani prevádzkového poriadku pohrebísk v meste Sereď.  
  
3/2015 – Sťažnosť na priebeh štátneho stavebného dohľadu – vybavoval Ing. Tibor 
Krajčovič prednosta MsÚ.  
 Dňa 21.08.2015 bola doručená sťažnosť na priebeh a obsah zápisnice štátneho 

stavebného dohľadu /ŠSD/.  
Preverovaním skutočností neboli zistené tvrdenia uvedené v sťažnosti.    
Dňa 24.08.2015 bola sťažovateľom zaslaná odpoveď na sťažnosť spolu zo stanoviskami 
poverených pracovníčok Mesta Sereď k vykonaniu štátneho stavebného dohľadu. V uvedenej 
veci a v záujme odstránenia pochybností bol uskutočnený opakovaný  ŠSD dňa 28.10.2015. 
Konanie v uvedenej veci nie je na stavebnom úrade ku dňu vykonania kontroly vybavovania 
sťažností  27.01.2016 ukončené.  
 
4/2015 – Sťažnosť na rušenie bytového kľudu. – vybavovala Mgr. Silvia Kováčová, vedúca 
oddelenia ŠRKa Š. 
 Dňa 09.09.2015 bolo na Mestský úrad Sereď doručené podanie označené ako sťažnosť 

zo strany troch nájomcov bytového domu na rušenie bytového kľudu deťmi jednej rodiny 
bytového domu ostatných nájomcov.  
Sťažnosť bola aj predmetom stálej školskej, športovej a bytovej komisii dňa 16.09.2015. Na 
základe odporúčania príslušnej komisie bol správcom nájomných bytov predložený 
vypracovaný bytový poriadok, ktorý bol následne vyvesený vlastníkom Mestom Sereď do 
bytového domu.  
Dňa 23.09.2015 bolo sťažovateľom zaslaná odpoveď o vybavení podania označeného ako 
sťažnosť.  
Od vyvesenia domového poriadku v bytovom dome dňa 12.11.2015, nebola na Mesto Sereď 
doručená žiadna sťažnosť na rušenie bytového kľudu.  
 
5/2015 – Sťažnosť na nadmernú prašnosť miestnej komunikácie a nadmerný zápach 
v miestnej časti Malý Háj  - vybavoval Ing. Tibor Krajčovič, prednosta MsÚ.  
 Dňa 15.07.2015 bola doručená na Mesto Sereď sťažnosť občana Malý Háj, ktorý 
s sťažoval na nadmernú prašnosť miestnej komunikácie z dôvodu jej zdevastovania 
v súvislosti so  stavebnou  činnosť /bioplynka/, neznesiteľný zápach a pravidelný monotónny 
zvuk z odvzdušňovacích ventilov v súvislosti zo spustením skúšobnej prevádzky Bioplynovej 
stanice.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Dňa 15.07.2015 prednosta MsÚ telefonicky vyzval konateľa Bioplynovej stanice na stretnutie 
so sťažovateľom a požiadal ho o odstránenie  negatívnych skutočností uvedených v sťažnosti a 
o následné informovanie o vybavení jednotlivých bodov sťažnosti.  
Dňa 21.07.2015 sa prednosta MsÚ stretol s konateľom Bioplynovej stanice na MsÚ v Seredi, 
ktorý ho informoval o vybavení jednotlivých bodov sťažnosti.  
Dňa 21.07.2015 prednosta MsÚ mailom oznámil sťažovateľovi, že bol informovaný 
konateľom Bioplynovej stanice o tom, že sa spolu stretli a doriešili sporné skutočnosti 
uvedené v sťažnosti k spokojnosti občanov na území mesta Sereď v miestnej časti Malý Háj 
 
 



Na záver:  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt postupoval pri vybavovaní podaní označených ako sťažnosť v súlade 
s platnou právnou úpravou zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.  
 
V prípadoch sťažností a podaní, ktoré nie sú sťažnosťami v zmysle zákona o sťažnostiach, sa 
vykonaným šetrením nezistilo porušenie ustanovení upravených právnymi  predpismi 
a normatívmi mesta.  
Podania vychádzali predovšetkým zo subjektívneho posudzovania práva občana, 
neinformovanosti o kompetenciách vecne príslušných orgánov verejnej správy.   
 
 
V Seredi,16. januára 2015       Mgr. Zuzana Horváthová 
         Hlavná kontrolórka mesta 
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