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S p r á v a  o  kontrole  
vybavovaných sťažností  a petícií fyzických a právnických osôb podaných na mesto Sereď  

v roku 2010  

 

 

  V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladám informatívnu 
správu o kontrolnej činnosti pri vybavovaní sťažností a petícií.  
 
Predkladaná správa má za cieľ informovať poslancov MsZ o počte prijatých sťažností a 
petícií, ich predmete, výsledku prešetrenia podaní a ich vybavení vecne príslušným orgánom 
verejnej správy ako i podaní, ktoré boli označené ako sťažnosť, petícia a následným 
preverením sa zistilo, že nejde o sťažnosť a petíciu v zmysle platnej právnej úpravy.  
 
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.  
Nie všetky podania, adresované na mesto Sereď ako sťažnosť,  spĺňali pojmové znaky 
sťažnosti podľa ustanovení § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.  Podania takéhoto 
druhu mali charakter oznámenia, podnetu, návrhu alebo upozornenia na riešenie určitého 
problému. Takéto podania sú vybavované v zmysle iných právnych predpisov /napr. § 3, ods. 
2 Občianskeho zákonníka, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení/ 

Centrálnu evidenciu sťažností vedenie v zmysle čl. 3 ods. 5 Zásad postupu pri 
vybavovaní sťažností v podmienkach mesta Sereď sekretariát prednostu MsÚ.  

Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavenia sťažnosti sleduje a dohľad 
na plnením opatrení vykonáva hlavný kontrolór nezávisle od povinností vedúcich 
zamestnancov mesta, ktorí kontrolu vykonávajú v rámci svojej pôsobnosti.  
Plnenie úloh v tejto oblasti bolo zabezpečované hlavnou kontrolórkou priebežne.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem, že sťažnosti boli riešené v zmysle zákona 

o sťažnostiach s dodržaním zákonných lehôt pri ich šetrení. 

V roku 2010 bolo na mesto Sereď doručených celkom 15 podaní označených ako sťažností.  

 

Petícia je podanie, ktorým má každý právo obrátiť sa vo veciach verejného alebo iného 
spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi 
a sťažnosťami. 
V roku 2010 boli na mesto prijaté dve podania označené ako petícia, pričom jedno nepodanie 
nespĺňalo pojmové znaky petície.  
Centrálnu evidenciu petícií vedie sekretariát primátora.  
Na základe vykonanej kontroly  podaných petícií na Mesto Sereď v roku 2010 konštatujem 

že podania boli riešené v zmysle zákona o petičnom práve.  

V prílohe č. 1 predkladám Mestskému zastupiteľstvu tabuľkový prehľad evidencie podaní 
označených ako sťažnosť a petícia z roku 2010.   
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