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Návrh na uznesenie: 
 
 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 07.02.2019 prerokovalo a  
 
berie na vedomie  
Správu z vykonanej kontroly vybavovania sťažností a petícií podaných na mesto 
Sereď v roku 2018 
 
 
bez pripomienok 
 
 

 



Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Správa 
z vykonanej kontroly vybavovania  sťažností  a petícii fyzických osôb  

a právnických osôb podaných na mesto Sereď v roku 2018 
 
 V súlade s ods. 1 §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.  
 
Kontrolovaný subjekt:  Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta Ing. Martinom 

Tomčányim 
Kontrolný orgán:   hlavná kontrolórka, Mgr. Zuzana Horváthová  
 
 
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.  

• poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.  

Sťažnosťou podľa tohto zákona §4 ods. 1 a 2 nie je podanie, ktoré  
(1) Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré 
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,  
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo 
vybavenie je upravené osobitným predpisom, 
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, 
d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu,  
e) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného 
predpisu alebo  
f) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti 
podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu. 
(2) Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie  
a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej 
správy,  
 b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.  
 
Petície – zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
Pod petíciou sa rozumie právo občana spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného 
alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťou, 
návrhom alebo sťažnosťou.  Podmienky podania petície upravuje zákon č. 85/1990 Zb. o 
petičnom práve v znení neskorších predpisov. 
Vedenie centrálnej evidencie petícií podaných na mesto Sereď je zabezpečované 
sekretariátom primátora mesta.  



Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Vedenie centrálnej evidencie sťažností podaných na mesto Sereď je na základe interného 
predpisu zabezpečované sekretariátom prednostu mestského úradu, 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 v zmysle s ods. 1 
§18d ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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 2018  boli na mesto Sereď doručené podania označené ako sťažnosť, ktoré nespĺňali 
pojmové znaky sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach.  
Podania označené ako sťažnosť, resp. neoznačené, ktoré nespĺňajú pojmové znaky sťažností, 
boli doručené v celkovom počte 12.  
Kontrolovaný subjekt podania preveroval  v zmysle platnej právnej úpravy, príslušnej na 
riešenie konkrétneho podania.  
 
V roku 2018 nebolo doručené na mesto Sereď podanie - petícia.  
 
 
 
 
 
V Seredi, 15. januára 2019      Mgr. Zuzana Horváthová 
         Hlavná kontrolórka mesta 
 

Podania, ktoré neboli evidované a riešené v zmysle zákona o sťažnostiach.  
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