
NÁVRH 
 
Táto smernica je vydaná v súlade s § 11 ods.1  zákona. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“)  

                               
Smernica o vybavovaní sťažností  

 
Článok 1 

Predmet úpravy 

Táto smernica upravuje postup pri vybavovaní  sťažností fyzických osôb alebo 
právnických osôb doručených  mestu Sereď (ďalej len „mesto“), ako orgánu verejnej správy.  

 
Článok 2 

 Prijímanie  a evidencia sťažností 
.   

1. Mesto a zamestnanci mesta sú povinní prijímať sťažnosti od sťažovateľov podané písomne 
v listinnej alebo elektronickej podobe. 

2.Podateľňa eviduje všetky podania fyzických osôb alebo právnických osôb (ďalej len 
podanie). 

3. V prípade, že bolo podanie prevzaté od sťažovateľa iným zamestnancom mesta a nie 
pracovníkom podateľne, tento je povinný predložiť podanie na zaevidovanie do podateľne  
bezodkladne, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň. 

4. Každé podanie, ktoré bolo posúdené ako sťažnosť  a bude ako sťažnosť vybavované, musí 
byť bezodkladne zaevidované do centrálnej evidencie sťažností. 

5. V podmienkach mesta je centrálna evidencia sťažností vedená sekretariátom prednostu.  

6. Do centrálnej evidencie sťažností sa zapisujú tie podania, ktoré spĺňajú pojmové znaky 
sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach. Zapisujú sa sem aj tie sťažnosti, ktoré mesto prijalo a 
následne postúpilo na vybavenie príslušnému orgánu verejnej správy , ako aj tie sťažnosti, u 
ktorých vznikol dôvod na ich odloženie alebo vrátenie. 

7.Po zaevidovaní sťažnosti v centrálnej evidencii prednosta mestského úradu určí osobu na 
vybavenie sťažnosti podľa funkčnej a vecnej príslušnosti. 

 

Článok 3 
Príslušnosť na prešetrovanie a vybavovanie sťažností 

1.Sťažnosti  prešetruje a vybavuje:  

http://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=1025438&f=3


a) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  
    - proti činnosti primátora mesta 
    - proti činnosti hlavného kontrolóra 
    - proti  činnosti jednotlivých poslancov  
 
b) Primátor mesta 

- proti činnosti prednostu  mestského úradu   
- proti  činnosti náčelníka mestskej polície  
- proti činnosti riaditeľa rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej mestom 
 

c) Prednosta  mestského úradu  
   - proti  činnosti vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov mesta v jeho priamej 
podriadenosti  v zmysle platnej organizačnej štruktúry 

 
d) Vedúci zamestnanec  
   -  proti činnosti zamestnancov v priamej podriadenosti 

 
e) Náčelník mestskej  polície  
   -  proti  činnosti príslušníkov mestskej  polície 
 
 
 

Článok 4 
Prešetrovanie sťažnosti 

 

1.  Pri prešetrovaní sťažnosti sa postupuje tak, aby bol zistený skutočný stav veci a jeho súlad 
alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 2.Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa 
sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý z nich. 
 
3. Každé prijaté podanie sa posúdi podľa obsahu a v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zákona o sťažnostiach. 
 
4. Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti vyhotoví zápisnicu o prešetrení sťažnosti a vybaví 
ju v lehote určenej zákonom o sťažnostiach. 
 
 

 
Článok 5 

Vrátenie sťažnosti  
 

1. Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti vráti sťažnosť  sťažovateľovi podľa §8 ods.3 
zákona o sťažnostiach.  
 

 
 
 
 



 
 

  Článok 6 
Odloženie sťažnosti  

 
1. Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti odloží sťažnosť  v prípadoch uvedených v § 6  
zákona o sťažnostiach. O odložení upovedomí sťažovateľa, a to v prípadoch uvedených v   § 
6 ods. 4 zákona o sťažnostiach .  
 
 

Článok 7 
Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 

 
1. Osoba príslušná na vybavenie sťažnosti odošle  písomné oznámenie výsledku jej vybavenia 
sťažovateľovi v súlade s §20 zákona o sťažnostiach. 
 
 
 

Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia v mestskom zastupiteľstve dňa 

......... 
2.  Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice strácajú platnosť Zásady postupu pri 

vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Sereď zo dňa 07.09.2010. 
 

 
                                                                                                                     
 

 
Ing. Martin Tomčányi                                                                                                                

primátor mesta 
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