
Mgr. Ján Škutka, hlavný kontrolór mesta Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, 072 22 Strážske 
 

 Správa č. 01/2022 
 
o výsledku finančnej kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so 
zameraním na dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti 
a účinnosti 
 

Mestský úrad Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske 
 
 
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na prvý polrok 2022 bola 
vykonaná finančná kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta so zameraním na 
dodržiavanie zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účelovosti a účinnosti na Mestskom 
úrade Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske. 
 
Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 na MsÚ Strážske 
 
Kontrola vykonaná na základe:  Plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2022  
 
Cieľ kontroly: získať prehľad a preveriť dodržiavanie zákonných noriem 
 
 
Právne predpisy upravujúce postupy:  
Zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,  
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (najmä s dôrazom na 
novelu zákona č. 29/2015 účinnou od 01.09.2015),  
Zákon č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení, 
Zásady vybavovania sťažností vpodmienkach samosprávy mesta Strážske schválené uznesením 
MsZ dňa 19.04.2018 (ďalej iba „Zásady PVS“) 
 
Kontrolované obdobie: rok 2021 
 
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Strážske 
      
Miesto vykonania kontroly:  Mestský úrad Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  
Strážske 
 
Kontrolu vykonal: Mgr. Ján Škutka – hlavný kontrolór mesta Strážske 
                                    čas konania kontroly:  január 2022 
 
Mesto Strážske má ohľadom vybavovania sťažností v zmysle Zákona č. 9/2010 Z.z., § 11 ods.1 
prijaté Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Strážske, ktoré boli 
schválené dňa 19.04.2018 uznesením MsZ Strážske č. 236/2018. 
 



Mesto Strážske má v súlade so Zákonom č. 9/2010 Z.z. § 10 ods. 1 a v súlade so Zásadami 
vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Strážske §4 ods.1 zavedenú centrálnu 
evidenciu sťažností, ktorú v zmysle týchto Zásad vedie prednosta mestského úradu a pri 
neobsadenej funkcií prednostu ju vedie primátor mesta. 
 
Petície 
Podľa dostupných materiálov a vyjadrení štatutára kontrolovaného subjektu, v roku 2021 
nebola na mestský úrad Strážske doručená žiadna petícia od občanov. 
 
Sťažnosti 
Podľa dostupných materiálov a vyjadrení štatutára kontrolovaného subjektu, v roku 2021 
nebola na mestský úrad Strážske doručená žiadna sťažnosť od občanov. 
 
Hlavný kontrolór vykonal fyzickú kontrolu centrálnej evidencie sťažností, ktorú na MsÚ 
Strážske vedie prednosta úradu,ako aj fyzickú kontrolu podacieho denníka a fyzickou kontrolou 
zistil, že v roku 2021 na mestský úrad Strážske nebola doručená žiadna petícia a ani sťažnosť 
od občanov. 
 
Záver 
Z hľadiska postupu Mestského úradu Strážske pri vybavovaní sťažností a petícií hlavný 
kontrolór konštatuje súlad so Zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, Zákonom č. 85/1990 Zb. 
Zákon o petičnom práve a so Zásadami vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy 
mesta Strážske a hlavný kontrolór konštatuje, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
 
 
Strážske  01. 02. 2022 
 

Mgr. Ján Škutka 
hlavný kontrolór 


