
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

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

Sereď  v roku 2011  
 

  V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, predkladám 
informatívnu správu z  kontrolnej činnosti vybavovania sťažností a petícií, ktoré boli 
prijaté na mestský úrad v Seredi v roku 2011.  
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 resp. petícia 
a ich 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.  
V roku 2011 bolo na Mesto Sereď doručených celkom 5 podaní označených ako 
sťažnosť z toho 3 sťažnosti boli opodstatnené a dve neopodstatnené. Na základe 
vykonanej kontroly konštatujem, že sťažnosti boli riešené v zmysle zákona 
o sťažnostiach. 

Z dôvodu začarovaného kruhu vybavovania sťažností týkajúcich sa chovu 
hospodárskych zvierat priblížim poslancom problematiku týchto sťažností.  
Sťažnosti 1/2011 /chov včiel/ a  2/2011 /týranie kozy/ – podstatou sťažností bolo 
obťažovanie pokojného stavu z dôvodu chovu hospodárskych zvierat. 

Mesto Sereď sťažnosť č. 1 v zmysle zákona o sťažnostiach neodkladne postúpilo 
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Regionálna veterinárna a potravinová 
správa Galanta ako vecne príslušný orgán na posudzovanie podmienok chovu 
hospodárskych zvierat posúdila sťažnosť č. 1 ako neopodstatnenú v časti týkajúcej sa 
samotného chovu včiel.  
Sťažnosť obyvateľov ako vyplýva z jej obsahu smerovala k obťažovaniu ich pokojného 
života. RVaPS Galanta vo svojej odpovedi uvádza, že podmienky chovu zvierat v meste 
a obci by mali byť riešené vo vydaných VZN. Toto však nie je pravda, pretože zákon 
o veterinárnej starostlivosti a  ani Vyhláška o chove hospodárskych zvierat nedávajú 
možnosť obciam upraviť podmienky chovu hospodárskych zvierat vo VZN.  
Regionálny úrad verejného zdravotníctva RVaPS Galanta ako vecne príslušný orgán na 
riešenie sťažnosti č. 2 /týranie kozy/, reagoval nasledovne:   sťažnosť na uvedený chov 
riešili v minulosti viac krát, majiteľka im však obhliadku nikdy neumožnila.  V zmysle 
zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti § 49 , Poriadková pokuta  v ods. 1 písm. 



a/  hovorí: 
 (1) Orgán veterinárnej správy môže uložiť poriadkovú pokutu od 100 eur do 400 eur, a to aj 
opakovane tomu, kto neposkytne počas veterinárnej kontroly orgánu veterinárnej správy 
a) potrebnú súčinnosť, najmä neumožní vykonávanie veterinárnych kontrol, vyšetrení alebo inšpekcií 
zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a patogénov, 
produktov živočíšneho pôvodu a vybraných produktov rastlinného pôvodu, krmív, medikovaných krmív a 
liekov, 

Orgán veterinárnej správy ako vecne príslušný na riešenie sťažnosti, ktorá mu 
bola postúpená z Mesta Sereď už niekoľkokrát – /týranie kozy/ v zmysle zákona 
o sťažnostiach, inštitút poriadkovej pokuty ešte nepoužil.  
Orgán veterinárnej správy nevyužil všetky možnosti na doriešenie problémov uvedených 
v sťažnosti, ktoré je povinný riešiť v zmysle platnej právnej úpravy. Odkazovať občanov 
na súd  nie je v poriadku, pokiaľ platná právna úprava rieši výkon kontroly chovu 
hospodárskych zvierat. Obce a mestá oprávnenie na výkon takejto kontroly nemajú.  

Súčasný právny stav neumožňuje riešenie opodstatnených sťažností občanov 
v prípade chovu hospodárskych zvierat inak ako súdnou cestou, mestá a obce nie sú 
oprávnené zasahovať do chovu hospodárskych zvierat.  
 

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.  
Centrálnu evidenciu petícií vedie sekretariát primátora. 
V roku 2011 boli na mesto prijaté tri podania označené ako petícia, pričom všetky tri 
boli proti zriadeniu a prevádzke pohostinského zariadenia na adrese Železničná č. 
1122, Sereď. Mesto Sereď nesúhlasilo s umiestnením prevádzky „Pohostinstva“ 
v obytnej zóne, na základe čoho stavebník vzal žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
späť. 
Na základe vykonanej kontroly podaných petícií na Mesto Sereď v roku 2011 
konštatujem:  

Pri prešetrovaní petícií sa postupovalo v zmysle zákona o petičnom práve. Jedno 
podanie označené ako petícia nespĺňala pojmové znaky v zmysle platnej právnej úpravy. 
Kontrolovaný subjekt aj v tomto prípade postupoval v zmysle zákona. V lehote určenej 
zákonom vyzval na odstránenie nedostatkov podania. Petícia nebola doplnená, v súlade 
so zákonom bolo podanie odložené.  
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