
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Správa 
z vykonanej kontroly dodržiavania postupu pri evidovaní  a vybavovaní 

sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. zákon o sťažnostiach.   
 
 V súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 schváleného mestským 
zastupiteľstvom bola vykonaná kontrola vyššie uvedeného zamerania.  
 
Kontrolovaný subjekt:    
Rozpočtová organizácia ZŠ J. Fándlyho, zastúpená riaditeľom    ZŠ, PeaDr. Jaroslavom 
Čomajom  
Kontrolný orgán:     
Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie:   
rok 2015,2016             
Kontrola vykonaná v čase:     
od 20.09.2017 do 26.09.2017 
Cieľ kontroly:  
 Dodržiavanie zákonnosti pri vybavovaní sťažností.  
 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.   

 
Použité právne predpisy 
 Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach 
 Smernica o vybavovaní sťažnosti 004/2010 

 
Predmetom kontroly neboli sťažnosti prijaté v roku 2017 avšak vzhľadom na novelu zákona č. 
9/2010 Z.z. účinnú od 01.06.2017 bola kontrola rozšírená aj na to, či kontrolovaný subjekt 
upravil vnútornú smernicu na vybavovanie sťažností v súlade so zákonom.  
 
Vykonanou kontrolou bolo zistené:  
Kontrolovaný subjekt má vypracovanú Smernicu o vybavovaní sťažností v zmysle § 26 ods. 3 
zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach /ďalej už len zákon o sťažnostiach/. Zákon uložil orgánom 
verejnej správy upraviť vybavovanie sťažností vnútorným predpisom do 6 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zákona.  
Zákon nadobudol účinnosť 1. februára 2010, Smernica je vypracovaná 30.06.2010 
s účinnosťou od 01.07.2010.  
Kontrolné zistenie: 
Od 01.06.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 94/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Kontrolovaný subjekt nevybavoval 
od účinnosti zákona žiadnu sťažnosť, čiže nepostupoval v rozpore s týmto zákonom, napriek 
tomu odporúčam kontrolovanému subjektu prijať opatrenie na odstránenie kontrolou 
zisteného nedostatku a to upraviť smernicu v znení novelizovaného zákona č. 9/2010 Z.z. 



o sťažnostiach v termíne ihneď.  Zároveň ukladám kontrolovanému subjektu predložiť 
zoznam splnených opatrení hlavnej kontrolórke v termíne najneskôr do  15.10.2017.  
 
Kontrolovaný subjekt počas kontrolovaného obdobia v roku 2015 zaevidoval dve podania 
označené ako sťažnosť.  

1. Sťažnosť zákonného zástupcu na učiteľa ZŠ zo dňa 02.06.2015, ktorý podal 
informácie o maloletom dieťati cudzej osobe. 

Sťažnosť bola zaevidovaná do centrálnej evidencie sťažností. Prešetrením sťažnosti bol 
zistený skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a s vnútornými predpismi. Podanie bolo vyhodnotené ako neopodstatnená sťažnosť.  
Oznámenie o vybavení sťažnosti bolo kontrolovaným subjektom doručené sťažovateľovi 
v zákonom určenej lehote.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt pri vybavovaní sťažnosti postupoval v súlade s platnou právnou 
úpravou zákona o sťažnostiach.  
 

2. Sťažnosť na triednu učiteľku pre neodborný prístup k riešeniu bežných situácií 
vzniknutých v triede vedúcich k možnému ohrozeniu života a fyzického zdravia 
žiakov. 

Sťažnosť bola doručená na ZŠ dňa 23.11.2015. Sťažnosť bola zaevidovaná do centrálnej 
evidencie sťažností. Prešetrením sťažnosti bol zistený skutočný stav veci a jeho súlad alebo 
rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi. Sťažnosť bola 
v jednom bode vyhodnotená ako opodstatnená, v štyroch bodoch bola vyhodnotená ako 
neopodstatnená. K opodstatnenému bodu sťažnosti prijal riaditeľ kontrolovaného subjektu 
opatrenia.  
Oznámenie o výsledku sťažnosti bolo v zákonom určenej lehote so všetkými zákonom 
určenými náležitosťami doručené sťažovateľovi.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt postupoval pri prešetrovaní a vybavovaní sťažnosti v súlade so 
zákonom o sťažnostiach.  
 
V roku 2016 nebola kontrolovanému subjektu doručené žiadne podanie označené ako 
sťažnosť. 
 
Na záver:  

• Kontrolovaný subjekt ako povinná osoba  bola oprávnená zmysle 357/2015 Z.z  
o finančnej kontrole a audite v lehote do 29.09.2017 podať písomné námietky ku 
kontrolným zisteniam, k uloženým opatreniam a k lehote na predloženie písomného 
zoznamu splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin 
ich vzniku hlavnej kontrolórke mesta. Kontrolovaný subjekt oznámil dňa 26.09.2017, 
že nemá námietky ku kontrolným zisteniam, k lehote na predloženie písomného 
zoznamu splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov, preto sa rozsah 
a obsah kontroly nemení.  

 
V Seredi dňa 26.09.2017     Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka Sereď 
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