
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 Základná umelecká škola J. F. Kvetoňa, zastúpená Dagmar 
Šajbidorovou DiS.art, riaditeľkou školy  
 
Kontrolný orgán:     
Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
 
Kontrolované obdobie:   
rok 2015,2016             
 
Kontrola vykonaná v čase:     
od 20.09.2017 do 28.09.2017 
 
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 všeobecne záväzné, právne predpisy /VZPP/ a interné predpisy 
 Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach 
 Zákon č. 94/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov  
 Smernica č. 001/2010 „O Sťažnostiach“ v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z.z. účinná 
od 01.10.2010 
 Smernica č. 001/2017 „O Sťažnostiach“ v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z.z.  
a zákona č. 94/2017 Z.z. účinná od 01.06.2017 
 
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 počas kontrolovaného obdobia 2015-2016 nemá zaevidovanú žiadne 
podanie označené ako sťažnosť ani podanie, ktoré nie je označené ako  sťažnosť, ale z jeho 
obsahu vyplýva že je sťažnosťou.  
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Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole:   
 Vnútornú smernicu č. 001/2010 O Sťažnostiach“ v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z.z. 
účinná od 01.10.2010, ktorú mal vypracovanú 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.  
 Smernicu č. 001/2017 „O Sťažnostiach“ v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z.z.  
a zákona č. 94/2017 Z.z. účinná od 01.06.2017 
 Centrálnu evidenciu sťažností.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

Kontrolovaný subjekt má prijatú vnútornú smernicu v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. 
v platnom znení. 

Nebolo zistené porušenie VZPP ani interných predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 
V Seredi dňa 28.09.2017     Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka Sereď 
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