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

 Správa č. 05/2022 
 
o výsledku kontroly – Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 v organizá- 
ciách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Strážske, t.j.: 
a) Materská škola, Družstevná 506, Strážske, so sídlom: Družstevná 506, 072 22  Strážske; 
b) Základná umelecká škola, Družstevná 509, Strážske, so sídlom: Družstevná 509, 072 22  
Strážske; 
c) Centrum voľného času, Družstevná 509, Strážske, so sídlom: Družstevná 509, Strážske, 
so sídlom: Družstevná 509, 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. 
 
Predmet kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 v: 
a) Materská škola, Družstevná 506, Strážske, so sídlom: Družstevná 506, 072 22  Strážske; 
b) Základná umelecká škola, Družstevná 509, Strážske, so sídlom: Družstevná 509, 072 22  
Strážske; 
c) Centrum voľného času, Družstevná 509, Strážske, so sídlom: Družstevná 509, Strážske, 
so sídlom: Družstevná 509, 072 22  Strážske. 
 
Kontrola vykonaná na základe:  Plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2022  
 
Cieľ kontroly: získať prehľad a preveriť dodržiavanie zákonných noriem (Zákon NR SR č. 
9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom 
práve v znení neskorších predpisov). 
 
Právne predpisy upravujúce postupy:  
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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, 
 
 
Kontrolované obdobie: rok 2021 
 
Kontrolované subjekty:  
a) Materská škola, Družstevná 506, Strážske, so sídlom: Družstevná 506, 072 22  Strážske; 
b) Základná umelecká škola, Družstevná 509, Strážske, so sídlom: Družstevná 509, 072 22  
Strážske; 
c) Centrum voľného času, Družstevná 509, Strážske, so sídlom: Družstevná 509, Strážske, 
so sídlom: Družstevná 509, 072 22  Strážske. 



Miesto vykonania kontroly:   
a) Materská škola, Družstevná 506, Strážske, so sídlom: Družstevná 506, 072 22  Strážske; 
b) Základná umelecká škola, Družstevná 509, Strážske, so sídlom: Družstevná 509, 072 22  
Strážske; 
c) Centrum voľného času, Družstevná 509, Strážske, so sídlom: Družstevná 509, Strážske, 
so sídlom: Družstevná 509, 072 22  Strážske. 
 
Kontrolu vykonal: Mgr. Ján Škutka – hlavný kontrolór mesta Strážske 
                                    čas konania kontroly:  marec 2022 
 
V zmysle § 18d Zákona č. 369/1990 Zb.:  
Rozsah kontrolnej činnosti: 
(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektív- 
nosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, 
ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných 
operácií obce, kontrola vybavovania sťažností16d) a petícií,16e) kontrola dodržiavania 
všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení 
obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia 
ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f) 
(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha 
a) obecný úrad, 
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, 
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s 
majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu 
dotýkajúcom sa tohto majetku, 
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné 
výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu 
nakladania s týmito prostriedkami. 
(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej 
správy obec rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických 
osôb a právnických osôb. 
 
Zriaďovateľom Materskej školy, Družstevná 506, Strážske; Základnej umeleckej školy, 
Družstevná 509, Strážske a Centra voľného času, Družstevná 509, Strážske je Mesto Strážske, 
Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske. 
 
a) Materská škola, Družstevná 506, Strážske: 
Materská škola, Družstevná 506, Strážske má ohľadom vybavovania sťažností v zmysle 
Zákona č. 9/2010 Z.z., § 11 ods.1 prijatú Smernicu č. 2/2018 o podávaní, prijímaní, evidovaní 
sťažností v podmienkach MŠ. 
Taktiež Materská škola, Družstevná 506, Strážske má v súlade so Zákonom č. 9/2010 Z.z. § 10 
ods. 1 a v súlade so Smernicou č. 2/2018 o podávaní, prijímaní, evidovaní sťažností v podmien- 
kach MŠ zavedenú centrálnu evidenciu sťažností, ktorú v zmysle tejto Smernice vedie štatutár 
MŠ. 



Petície 
Podľa dostupných materiálov a vyjadrení štatutára kontrolovaného subjektu, v roku 2021 
nebola Materskej škole, Družstevná 506, Strážske doručená žiadna petícia. 
 
Sťažnosti 
Po preštudovaní dostupných materiálov a vyjadrení štatutára kontrolovaného subjektu, v roku 
2021 nebola Materskej škole, Družstevná 506, Strážske doručená žiadna sťažnosť. 
 
 
b) Základná umelecká škola, Družstevná 509, Strážske: 
Základná umelecká škola, Družstevná 509, Strážske má ohľadom vybavovania sťažností 
v zmysle Zákona č. 9/2010 Z.z., § 11 ods.1 prijatú Smernicu č. 1/2018 o podávaní, prijímaní, 
evidovaní a vybavovaní sťažností v podmienkach ZUŠ. 
Taktiež Základná umelecká škola, Družstevná 509, Strážske má v súlade so Zákonom č. 9/2010 
Z.z. § 10 ods. 1 a v súlade so Smernicou č. 1/2018 o podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavo- 
vaní sťažností v podmienkach ZUŠ zavedenú centrálnu evidenciu sťažností, ktorú v zmysle 
tejto Smernice vedie štatutár ZUŠ. 
 
Petície 
Podľa dostupných materiálov a vyjadrení štatutára kontrolovaného subjektu, v roku 2021 
nebola Základnej umeleckej škole, Družstevná 509, Strážske doručená žiadna petícia. 
 
Sťažnosti 
Po preštudovaní dostupných materiálov a vyjadrení štatutára kontrolovaného subjektu, v roku 
2021 nebola Základnej umeleckej škole, Družstevná 509, Strážske doručená žiadna sťažnosť. 
 
 
c) Centrum voľného času, Družstevná 509, Strážske: 
Centrum voľného času, Družstevná 509, Strážske má ohľadom vybavovania sťažností v zmysle 
Zákona č. 9/2010 Z.z., § 11 ods.1 prijatý Vnútorný predpis č. 2/2017 Zásady vybavovania 
sťažností v podmienkach Centra voľného času Strážske. 
Taktiež Centrum voľného času, Družstevná 509, Strážske má v súlade so Zákonom č. 9/2010 
Z.z. § 10 ods. 1 a v súlade s Vnútorným predpisom č. 2/2017 Zásady vybavovania sťažností 
v podmienkach Centra voľného času Strážske zavedenú centrálnu evidenciu sťažností, ktorú 
v zmysle týchto Zásad vedie štatutár CVČ. 
 
Petície 
Podľa dostupných materiálov a vyjadrení štatutára kontrolovaného subjektu, v roku 2021 
nebola Centru voľného času, Družstevná 509, Strážske doručená žiadna petícia. 
Sťažnosti 
Po preštudovaní dostupných materiálov a vyjadrení štatutára kontrolovaného subjektu, v roku 
2021 nebola Centrum voľného času, Družstevná 509, Strážske doručená žiadna sťažnosť. 
 
 



Hlavný kontrolór vo všetkých troch kontrolovaných subjektoch vykonal fyzickú kontrolu 
centrálnych evidencií sťažností, ktoré vedú ich štatutári a fyzickou kontrolou zistil, že v roku 
2021 nemali doručené žiadne petície a ani sťažnosti. Taktiež hlavný kontrolór konštatuje, že 
centrálne evidencie sťažností u všetkých troch kontrolovaných subjektov spĺňajú zákonné 
požiadavky v zmysle § 10 ods.1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k). 
 
 
Z á v e r: 
Z hľadiska postupu Materskej školy, Družstevná 506, Strážske; Základnej umeleckej školy, 
Družstevná 509, Strážske a Centra voľného času, Družstevná 509, 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 Smernicou č. 2/2018 o podávaní, prijí- 
maní, evidovaní sťažností v podmienkach MŠ, so Smernicou č. 1/2018 o podávaní, prijímaní, 
evidovaní a vybavovaní sťažností v podmienkach ZUŠ a s Vnútorným predpisom č. 2/2017 
Zásady vybavovania sťažností v podmienkach Centra voľného času Strážske a hlavný kontrolór 
konštatuje, že kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
 
Strážske  17. 03. 2022 
 

Mgr. Ján Škutka 
hlavný kontrolór 


