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Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch 

august a september 2019 
 

 
V súlade s čl. 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám správu o výsledkoch vykonaných kontrol. V mesiacoch august a 

september 2019 boli ukončené nasledovné kontroly:  

 

 

1.  Správa o výsledku kontroly č. 2019/1 
 

Povinná osoba:  Mestský úrad v Dunajskej Strede  

 

Predmet kontroly:  Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

 

Kontrolované obdobie: II.polrok 2018 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

V II.polroku 2018 sa konali zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nasledovne: 

 

- 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 18. septembra 2018, 

- 30. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 16. októbra 2018, 

- 1. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 26. novembra 

2018 a 

- 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 11. decembra 2018. 

 

Prehľad uznesení, ktorých splnenie bolo v čase ukončenia kontroly v štádiu realizácie: 

 

Uznesením č. 619/2018/29 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

B/ schválilo zámer vytvorenia verejného priestranstva vhodného na oddych a šport v mestskej časti 

Garden Town Dunajská Streda na pozemku, nachádzajúcom sa v k. ú. Malé Blahovo, par. č. 

37/160,parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 3 143 m
2
, vedenej na LV č. 4024 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor. 

C/ žiadalo primátora mesta prerokovať zámer vytvorenia verejného priestranstva vhodného na 

oddych a šport v mestskej časti Garden Town Dunajská Streda na pozemku, nachádzajúcom sa v k.ú. 

Malé Blahovo,par. č. 37/160, parcela registra C, druh pozemku orná pôda o výmere 3 143 m
2
, vedenej 

na LV č.4024 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, s podielovými spoluvlastníkmi 

predmetného pozemku, podmienky jeho nadobudnutia do vlastníctva mesta Dunajská Streda za hore 

uvedeným účelom a požiadať investora spoločnosť ELBEVA a.s. realizovať sadové úpravy na 

predmetnom pozemku v zmysle Zmeny rozhodnutia o umiestnení stavby č. 3665/VÝST/2006-003 zo 

dňa 26.02.2007, názov stavby „Obytný súbor Kertváros – časť U1 v Dunajskej Strede - stavebný 

objekt SO-10 – sadové úpravy, verejná zeleň“, na vlastné náklady. 

D/ splnomocnilo primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva. 

 



Plnenie: Zámer vytvorenia verejného priestranstva vhodného na oddych a šport v mestskej časti 

Garden Town bol prerokovaný podľa bodu C/ uznesenia. V čase vykonania kontroly vytvorenie 

verejného priestranstva vhodného na oddych a šport nebolo realizované. 

 

Uznesením č. 624/2018/29 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo 

Prenájom majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nasledovných nebytových priestorov- garáží, 

nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží  súp. č. 2167, v katastrálnom území Dunajská Streda, 

v obci Dunajská Streda, vedených na LV č. 4645, Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor, formou verejného ponukového konania: 

 

Vchod: Podlažie: Číslo nebytového  

priestoru 

(garážového boxu): 

Spoluvlastnícky  

podiel: 

Podiel priestorov na spol. 

častiach a spoločných 

zariadeniach domu: 

2167 1.p. 2-101 1/1 1/146 

2167 1.p. 2-121 1/1 1/146 

2167 1.p. 2-132 1/1 1/146 

2167 2.p. 2-205 1/1 1/146 

2167 2.p 2-220 1/1 1/146 

2167 2.p 2-227 1/1 1/146 

2167 2.9 2-228 1/1 1/146 

2167 2.p. 2-232 1/1 1/146 

2167 3.p. 3-301 1/1 1/146 

2167 3.p 2-302 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-307 1/1 1/146 

2167 3.p 2-308 1/1 1/146 

2167 3.p 2-314 1/1 1/146 

2167 3.p 2-317 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-322 1/1 1/146 

2167 3.p 2-326 1/1 1/146 

2167 3.p 2-327 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-331 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-332 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-403 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-404 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-405 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-407 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-408 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-409 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-410 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-411 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-412 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-413 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-414 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-415 1/1 1/146 

 



- nasledovné podmienky prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností formou verejného ponukového 

konania: 

 celková cena nájmu sa určuje vo výške 30,- eur/1 garážový box/mesiac, ktorá sa skladá z 

nájomného vo výške 18,80 eur/1 garážový box/mesiac a z poplatku za výkon správy 

uhrádzaného správcovi vo výške 11,20 eur/1 garážový box/mesiac. Celková cena zahŕňa v sebe 

mesačné nájomné, osvetlenie spoločných priestorov, poplatok za výkon správy, paušálnu 

úhradu nákladov za elektrickú energiu a úhradu preddavkov do fondu prevádzky, údržby a 

opráv. 

 ak počas doby trvania nájmu nájomcom na základe ročného vyúčtovania nákladov spojených s 

užívaním nebytového priestoru za príslušný kalendárny rok správcovská spoločnosť vykazuje 

akýkoľvek nedoplatok, nájomca sa zaväzuje uhradiť vyúčtovaný nedoplatok v plnej výške. 

- nasledovné hlavné vyhodnocovacie kritéria verejného ponukového konania: 

 záujemca nemôže mať žiadne nedoplatky voči mestu Dunajská Streda, 

 dátum podania žiadosti o prenájom vyššie uvedených nehnuteľností, 

 v prípade, že záujemcom žiadaná nehnuteľnosť už bude pridelená inému záujemcovi v súlade 

s vyššie uvedenými podmienkami, záujemcovi sa ponúkne na prenájom iný garážový box z  ešte 

nepridelených garážových boxov. V prípade, že záujemca neakceptuje ponuku prenájmu takto 

určeného garážového boxu, jeho žiadosť bude vylúčená z vyhodnotenia predmetného 

ponukového konania, 

 uvedené podmienky ponukového konania platia na žiadosti o prenájom vyššie uvedených 

nehnuteľností doručené na Mestský úrad v Dunajskej Strede v období od 01.11.2018 do 

31.10.2019. 

- prenájom vyššie uvedených nehnuteľností formou verejného ponukového konania, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona  SNR  č. 138/1991 Zb. o  majetku 

obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.  

 

Plnenie: Garážové boxy sú prenajaté okrem boxov č. 2-101, 2-205 a 2-404, ktoré slúžia pre potreby 

mestského úradu. 

 

Uznesením č. 626/2018/29 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ schválilo odňatie správy nasledovných nebytových priestorov Základnej škole Gyulu Szabóa s 

vyučovacím jazykom maďarským - Szabó Gyula Alapiskola, Školská ulica č. 936/1,Dunajská Streda – 

Dunaszerdahely, so sídlom Školská 936/1, Dunajská Streda: školskej jedálne (kuchyne) 

nachádzajúcich sa v budove súp. č. 936/6C: 

Prízemie – spolu úžitková plocha 467,822 m
2
 v tom: 1.01vstupná chodba o výmere 12,6 m

2 
, 1.02. 

sklad kuchynských odpadkov o výmere  1,587 m
2
, 1.03 hrubá príprava zeleniny o výmere 10,527 m

2
, 

1.04 čistá príprava zeleniny o výmere 10,398 m
2
, 1.05 studená kuchyňa o výmere 5,674 m

2
, 1.06 čistá 

príprava mäsa o výmere 17,209 m
2
, 1.07 príprava cesta a múčnych výrobkov o výmere  21,481 m

2
, 

1.08 príprava vajec o výmere 2,319 m
2
, 1.09. denný sklad potravín o výmere 4,728 m

2
,1.10.varňa 

o výmere 56,543 m
2
, 1.11 umývanie a sklad termoportov o výmere 11,199 m

2
, 1.12 expedícia 

termoportov o výmere 11,13 m
2
, 1.13 upratovacia miestnosť o výmere 1,99 m

2
, 1.14 umývanie a sklad 

termoportov o výmere 11,199 m
2
, 1.15 umývanie kuchynského riadu o výmere 11,984 m

2
, 1.16 výdaj 

jedál o výmere  26,677 m
2
, 1.18 umývanie stolového riadu o výmere 18,709 m

2
, 1.19 kancelária 

vedúcej kuchyne o výmere 9,161 m
2
, 1.20 schodište o výmere 7,616 m

2 
a 1.21 potravinový výťah, 

šachta o výmere 1,290 m
2 

Suterén - spolu úžitková plocha 174,594 m
2 

v tom: 0.01 sklad suchých potravín o výmere 7,042 m
2
, 

0.02 DKP, strojovňa vzduchotechniky o výmere 27,964 m
2
, 0.03 sklad chladených potravín o výmere 



24,839 m
2
, 0.04 centrálny zmäkčovač vody a sklad chem. o výmere 3,363 m

2
, 0.05 upratovacia 

miestnosť o výmere 4,086 m
2
, 0.06 hrubá príprava zeleniny o výmere 14,34 m

2
, 0.07 sklad zemiakov 

o výmere 6,345 m
2
, 0.08 chodba o výmere17,475 m2, 0.07 chladený sklad potravín o výmere 21,236 

m
2
, 0.08 sklad zemiakov o výmere 21,023 m

2
, 0.09 potravinový výťah, šachta o výmere1,290 m

2
, 0.10 

denná miestnosť zamestnancov o výmere 13,264 m
2
, 0.11 šatňa zamestnancov – ženy o výmere 8,579 

m
2
, 0.12 umyváreň - ženy o výmere 3,647 m

2
, 0.13 WC - ženy o výmere 1,191 m

2
, 0.14 šatňa 

zamestnancov- muži o výmere 8,479 m
2
, 0.15 umyváreň - muži o výmere 1,191 m

2
, 0.16 anglický 

dvorček –VZT 15,303 m
2
, 0.14 anglický dvorček –šatne o výmere 11,443 m

2 
a 0.15 zhadzovacia 

šachta zemiakov o výmere 1,288 m
2 

a to s účinnosťou k 1. dňu nasledujúceho mesiaca po zaradení obchodnej spoločnosti Gastro DS, s.r.o. 

do Siete škôl  a školských zariadení SR. 

B/ poverilo primátora mesta na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

Plnenie: Uznesenie nerealizované, nakoľko podmienka  zaradenia obchodnej spoločnosti Gastro DS, 

s.r.o. do Siete škôl  a školských zariadení SR nebola v čase vykonania kontroly splnená. 

 

Uznesením č. 627/2018/29 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ schválilo výpožičku nasledovných nebytových priestorov v Dunajskej Strede na ulici Gyulu 

Szabóa pre Gastro DS, s.r.o. so sídlom Alžbetínske nám.1203, Dunajská Streda, IČO: 50 808 478, 

s účinnosťou od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po zaradení obchodnej spoločnosti Gastro DS, s.r.o. do 

Siete škôl  a školských zariadení SR: 

1. školskej jedálne (kuchyne) nachádzajúcej sa v budove súp. č. 936/6C  

Prízemie – spolu úžitková plocha 467,822 m
2
 v tom: 1.01 vstupná chodba o výmere  12,6 m

2
, 1.02 

sklad kuchynských odpadkov o výmere  1,587 m
2
, 1.03 hrubá príprava zeleniny o výmere 10,527 m

2
, 

1.04 čistá príprava zeleniny o výmere 10,398 m
2
, 1.05 studená kuchyňa o výmere 5,674 m

2
, 1.06 

čistá príprava mäsa o výmere 17,209 m
2
, 1.07 príprava cesta a múčnych výrobkov o výmere  21,481 

m
2
, 1.08 príprava vajec o výmere 2,319 m

2
, 1.09 denný sklad potravín o výmere 4,728 m

2
, 1.10.varňa 

o výmere 56,543 m
2
, 1.11 umývanie a sklad termoportov o výmere 11,199 m

2
, 1.12 expedícia 

termoportov o výmere 11,13 m
2
, 1.13 upratovacia miestnosť o výmere 1,99 m

2
, 1.14 umývanie 

a sklad termoportov o výmere 11,199 m
2
, 1.15 umývanie kuchynského riadu o výmere 11,984 m

2
, 

1.16 výdaj jedál o výmere  26,677 m
2
, 1.18 umývanie stolového riadu o výmere  18,709 m

2
, 1.19 

kancelária vedúcej kuchyne o výmere 9,161 m
2
, 1.20 schodište o výmere 7,616 m

2
 a 1.21 

potravinový výťah, šachta o výmere 1,290 m
2 

Suterén - spolu úžitková plocha 174,594 m
2 

v tom: 0.01 sklad suchých potravín o výmere 7,042 m
2
, 

0.02 DKP, strojovňa vzduchotechniky o výmere 27,964 m
2
, 0.03 sklad chladených potravín o výmere 

24,839 m
2
, 0.04 centrálny zmäkčovač vody a sklad chem. o výmere 3,363 m

2
, 0.05 upratovacia 

miestnosť o výmere 4,086 m
2
, 0.06 hrubá príprava zeleniny o výmere 14,34 m

2
, 0.07 sklad zemiakov 

o výmere 6,345 m
2
, 0.08 chodba o výmere 17,475 m2, 0.07 chladený sklad potravín o výmere 21,236 

m
2
, 0.08 sklad zemiakov o výmere 21,023 m

2
, 0.09 potravinový výťah, šachta o výmere1,290 m

2
, 0.10 

denná miestnosť zamestnancov o výmere 13,264 m
2
, 0.11 šatňa zamestnancov – ženy o výmere 8,579 

m
2
, 0.12 umyváreň - ženy o výmere 3,647 m

2
, 0.13 WC - ženy o výmere 1,191 m

2
, 0.14 šatňa 

zamestnancov- muži o výmere 8,479 m
2
, 0.15 umyváreň - muži o výmere 1,191 m

2
, 0.16 anglický 

dvorček –VZT 15,303 m
2
, 0.14 anglický dvorček –šatne o výmere 11,443 m

2
 a 0.15 zhadzovacia 

šachta zemiakov o výmere 1,288 m
2 

2. nebytových priestorov ako súčasti školskej jedálne nachádzajúcich sa v budove súp. č. 936/6A: 1.01 

zádverie o výmere 1,43 m
2
, 1.02 chodba o výmere 20,34 m

2
, 1.03 sklad o výmere 4,06 m

2
, 1.04 uprat. 

o výmere 1,72 m
2
, 1.05 predsieň WC o výmere 2,50 m

2
, 1.06 WC o výmere 1,02 m

2
, 1.07 predsieň 



WC o výmere 1,47 m
2
, 1.08 WC o výmere 1,00 m

2
, 1.09 predsieň WC o výmere 1,78 m

2
, 1.10 

miestnosť o výmere 6,43 m
2
, 1.11 miestnosť o výmere 15,19 m

2 
a 1.10 miestnosť o výmere 18,46 m

2 

B/ poverilo primátora mesta na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z bodu A/ tohto uznesenia. 

 

Zmenené uznesením č. 134/2019/6 zo dňa 25.06.2019 nasledovne: 

A/ mení bod A/1 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 627/2018/29 zo dňa 18. 

septembra 2018 takto: rozloha 467,822 m2 sa nahrádza rozlohou „692,822 m2“ 

B/ dopĺňa bod A/1 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 627/2018/29 zo dňa 18. 

septembra 2018 o pododsek „1.22 jedáleň o výmere 225 m2 „ 

C/ zruší bod A/2 uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 627/2018/29 zo dňa 18. 

septembra 2018. 

 

Plnenie: Uznesenie nerealizované, nakoľko podmienka  zaradenia obchodnej spoločnosti Gastro DS, 

s.r.o. do Siete škôl  a školských zariadení SR nebola v čase vykonania kontroly splnená. 

 

Uznesením č. 628/2018/29 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ schválilo zámer odkúpenia nehnuteľností ponúknutých Železnicami SR, Bratislava, so sídlom 

Klemensova 8, Bratislava IČO: 31 364 501, v k.ú. Dunajská Streda,  ktoré sú zapísané na LV č. 3111, 

vedenom Okresným úradom Dunajská Streda, katastrálnym odborom a to: budova súp. č. 4028 na 

pozemku parc. č. 206 (kasáreň vlakových čiat), pozemok parcely registra „C“ č. 206 o výmere 407 m
2
, 

druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 207/1, druh pozemku: 

zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 555 m
2
, pozemok parcely registra „C“ č. 207/8, druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 15 m
2
, pozemok parcely registra „C“ č. 

207/14, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 21 m
2 

, pozemok parcely 

registra „C“ č. 207/9 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 102 m
2
, ostatné 

stavby, ostatný majetok a zariadenia (plynová kotolňa) za účelom prevádzkovania nocľahárne pre 

bezdomovcov. 

B/ splnomocnilo primátora mesta na rokovanie s predávajúcim a/alebo jeho zriaďovateľom o 

najvýhodnejšiu kúpnu cenu nehnuteľností uvedených v bode č.1 tohto uznesenia. 

 

Plnenie:  Odpoveď č. 45075/7790/2018/DS/040-MT na list Železnice SR, Bratislava bola odoslaná 

dňa 03.10.2018. Bod B/ uznesenia bol splnený s neúspešným výsledkom rokovania 

 

Uznesením č. 633/2018/29 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu 

sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity s 

názvom „Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia v Dunajskej Strede“,  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu vo výške najmenej 5 % z 

celkových výdavkov projektu, 

d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich rozdiel medzi 

celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu z rozpočtu mesta. 

 

Plnenie: Uznesenie nerealizované, nakoľko zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky nebola 

vypísaná výzva.  

 

 

 



 

 

2.  Správa o výsledku kontroly č. 2019/2 

 

Povinná osoba:  Mestský úrad v Dunajskej Strede  

 

Predmet kontroly:  Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií  

 

Kontrolované obdobie: rok 2018 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

vnútorných predpisov pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku 

prešetrenia sťažností a petícií. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku 

prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti ustanovuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sťažnostiach).  

Mesto Dunajská Streda má interný predpis, upravujúci postup pri podávaní, prijímaní, 

evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti, a to „Smernica č. 

1/2017 o vybavovaní sťažností v podmienkach samosprávy mesta Dunajská Streda (ďalej len 

Smernica č. 1/2017)“ účinné od 01.06.2017. 

 

Kontrola evidencie sťažností 

 

Centrálna evidencia sťažností podľa zákona o sťažnostiach (§ 10 ods.1) a Smernice č.1/2017 

(čl.4 ods.2) musí obsahovať najmä tieto údaje:  

a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti, 

b) údaje podľa § 5 ods. 2 zákona, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a 

priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto 

zákona v elektronickej forme, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.  

c) predmet sťažnosti,  

d) dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,  

e) výsledok prešetrenia sťažnosti,  

f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,  

g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,  

h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,  

i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,  

j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,  

k) poznámku.  

 

Centrálnu evidenciu sťažností vedie Referát právny MsÚ oddelenie od evidencie ostatných 

písomností. Evidencia obsahuje všetky údaje predpísané príslušnými právnymi predpismi.  

 

Vybavovanie sťažností 

 



V roku 2018 boli v centrálnej evidencii zaevidované celkovo 3 podania, ktoré spĺňali pojmové 

znaky sťažnosti v zmysle ustanovení § 3 zákona o sťažnostiach. Sťažnosti boli písomné a podané 

v listinnej podobe. Obsahovali náležitosti podľa § 5 ods.2 zákona o sťažnostiach. Prehľad sťažností je 

nasledovný: 

 

- Sťažnosť na postup pracovníkov ZŠ Á.Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede (doručená 

mestskému úradu dňa 02.01.2018, evid.č. 4/2018 ako postúpenie časti sťažnosti na vybavenie). 

Prešetrovanie sťažnosti: Záznam o odložení sťažnosti zo dňa 10.01.2018 

Vybavenie sťažnosti: Odpoveď na sťažnosť (list č. 567/326/2018/DS/040-MT) zo dňa 11.01.2018 

 

- Sťažnosť na postup zamestnanca Mestského úradu v Dunajskej Strede pri vybavovaní požiadavky 

na zrušenie trvalého pobytu (doručená mestskému úradu dňa 21.02.2018, evid.č. 3892/2018). 

Prešetrovanie sťažnosti: Zápisnica o prešetrení sťažnosti zo dňa 19.03.2018 

Vybavenie sťažnosti: Odpoveď na sťažnosť (list č. 5333/4855/2018/DS/011-AK) zo dňa 

20.03.2018 

 

- Sťažnosť na postup členov Mestskej polície v Dunajskej Strede pri objasňovaní dopravného 

priestupku (doručená mestskému úradu dňa 21.03.2018, evid.č. 5571/2018). 

Prešetrovanie sťažnosti: Zápisnica o prešetrení sťažnosti č.13239/DS/114-BJ zo dňa 07.05.2018 

Vybavenie sťažnosti: Odpoveď na sťažnosť (list č. 13240/DS/114-BJ) zo dňa 09.05.2018 

 

 V rámci kontroly bol preverený obsah všetkých spisov, sťažnosti boli po ich prešetrení 

vyhodnotené takto:  

 

- dve sťažnosti boli neopodstatnené (sťažnosti evid.č. 2/2018/ST/MK a 3/2018/ST/MK) a 

- jedna sťažnosť bola odložená v súlade s ustanovením § 6 ods.1 písm. d) zákona o sťažnostiach, 

nakoľko od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac ako päť rokov 

(sťažnosť evid.č. 1/2018/ST/MK). 

 

Kontrolou vybavovania sťažností bolo zistené, že sťažnosti boli prešetrené príslušnými 

zamestnancami na základe písomného poverenia primátora mesta v súlade s ustanoveniami čl.5 ods. 4 

Smernice č. 1/2017. 

 Zápisnice o prešetrení sťažnosti boli vyhotovená podľa vzoru – prílohy č. 1 k Smernici č. 

1/2017 a obsahovali náležitosti ustanovené v § 19 ods.1 zákona o sťažnostiach. 

Podľa ustanovenia § 13 ods.1 zákona o sťažnostiach „Príslušný orgán verejnej správy je 

povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.“ Odoslaním písomného oznámenia boli sťažnosti 

vybavené v zákonom stanovenej lehote a oznámenia obsahovali náležitosti uvedené v ustanoveniach § 

20 ods. 1 a 2 zákona o sťažnostiach 

 

Kontrola evidencie a vybavovania petícií 

 

Postup pri podávaní, vybavovaní a evidovaní petícií ustanovuje zákon č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o petičnom práve).  

 

V roku 2018 boli mestskému úradu doručené 3 petície: 

 

 –  Petícia obyvateľov za vznik funkčného verejného priestranstva v časti Garden Town Dunajská 

Streda (prijatá dňa 28.06.2018, evid.č. 35999/2018). Petícia bola predložená na rokovanie 29. 



zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 18.09.2018. Mestské 

zastupiteľstvo uznesením č. 619/2018/29/A vzalo na vedomie informáciu o doručení žiadosti na 

prejednanie doručenej petície obyvateľov mestskej časti Garden Town Dunajská Streda v 

predloženom rozsahu. 

 

Petícia bola vybavená písomným oznámením o predĺžení lehoty na vybavenie petície dňa 

26.07.2018 (list č.38767/8022/2018/DS/017-MK) a oznámením o uznesení mestského 

zastupiteľstva dňa 09.10.2018(list č.45505/8400/2018/DS/023-SG). 

 

–  Petícia obyvateľov proti výstavbe reštaurácie na rohu Cesty aradských mučeníkov v Dunajskej 

Strede (prijatá dňa 08.08.2018, evid.č. 40249/2018). Petícia bola predložená na rokovanie 29. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 18.09.2018. Mestské 

zastupiteľstvo petíciu prerokovalo a vzalo na vedomie uznesením č. 634/2018/29. 

 

Petícia bola vybavená písomným oznámením o predĺžení lehoty na vybavenie petície dňa 

09.08.2018 (list č. 40274/8365/2018/DS/017-MK) a oznámením o uznesení mestského 

zastupiteľstva dňa 08.10.2018 (list č. 45819/8365/2018/DS/017-MK). 

 

–  Petícia majiteľov rodinných domov v Dunajskej Strede na ulici Ovocný sad a Štvrte svätého Jána 

vo veci eliminovania negatívneho vplyvu budúcej premávky na ulici Ovocný sad a Štvrte svätého 

Jána (prijatá dňa 26.09.2018, evid.č. 44733/2018). Petícia bola predložená na rokovanie 2. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 11.12.2018. Mestské 

zastupiteľstvo petíciu prerokovalo a vzalo na vedomie uznesením č. 44/2018/2. 

 

Petícia bola vybavená odpoveďou dňa 26.10.2018 (list č. 46824/9619/2018/DS/017-MK) 

a oznámením o uznesení mestského zastupiteľstva dňa 01.08.2019 (list č.439/320/2019/DS/017-

MK). 

 

Povinná osoba vedie centrálnu evidenciu petícií oddelene od ostatných evidencií. Evidencia 

obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, dátum doručenia, dátum evidencie, údaje o odosielateľovi 

– FO: meno, priezvisko, adresa, PO: názov, meno a priezvisko oprávnenej osoby, sídlo, predmet 

petície, dátum pridelenia, výsledok prešetrenia, prijaté opatrenia/termín splnenia, dátum 

vybavenia/odloženia, dátum postúpenia, dôvod odloženia a poznámky.  

 

Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 

 

3.  Správa o výsledku kontroly č. 2019/3 

 

Povinná osoba:  Mestský úrad v Dunajskej Strede 

 

Predmet kontroly:  Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za

tovary a služby  

 

Kontrolované obdobie: II.polrok 2018 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o slobode informácií). 



 

 

 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

 Zákon o slobode informácií upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu 

k informáciám. Podľa ustanovenia § 2 zákona povinnou osobou sprístupňovať informácie sú aj obce.  

 

Povinne zverejňovaná zmluva 

 

 Ustanovenia § 5a ods.1 zákona o slobode informácií definujú pojem povinne zverejňovanej 

zmluvy a upravujú podmienky a spôsob jej zverejňovania. 

 Podľa ustanovení § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka povinne zverejňovaná zmluva je účinná 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa ustanovení § 47a ods.4 Občianskeho zákonníka ak sa 

do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje 

súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

 

 V kontrolovanom období na webovej stránke mesta mestský úrad zverejnil celkom 545 zmlúv. 

Kontrolou bolo preverené zverejnenie vybraných zmlúv v počte 200.  

 

Prehľad kontrolovaných zmlúv je nasledovný: 

- počet nájomných zmlúv:   129, 

- počet zmlúv o dielo:      23, 

- počet zmlúv o poskytnutí služieb:    10, 

- počet kúpnych zmlúv:        9, 

- počet zmlúv o poskytnutí dotácie:      8, 

- počet dohôd:         6, 

- počet uznaní dlhu a dohôd o splácaní dlhu:     5, 

- počet rámcových zmlúv:       2, 

- počet zmlúv o zriadení vecného bremena:     2, 

- počet darovacích zmlúv:       2, 

- počet zmlúv o spoločnom postupe:      1, 

- počet zmlúv o výpožičke:       1, 

- počet zmlúv o ukončení nájomného vzťahu:     1 a 

- počet zmlúv o poskytnutí NFP:       1. 

 

Prehľad zmlúv podľa dátumu zverejnenia : 

- počet zmlúv, ktoré boli zverejnené do 7-ich dní od dátumu ich uzavretia: 108, 

- počet zmlúv, ktoré boli zverejnené v období od 8-ich do 30-ich dní od dátumu ich uzavretia: 32, 

- počet zmlúv, ktoré boli zverejnené v období od 31-ich do 90-ich dní od dátumu ich uzavretia: 60 

(55 bolo nájomných zmlúv) a 

- počet zmlúv, ktoré boli zverejnené po 90-ich dní od dátumu ich uzavretia: 0 

 

Vyhotovená objednávka tovarov, služieb a prác 

 

 Podľa ustanovení § 5b ods.1 písm. a) zákona o slobode informácií povinná osoba zverejňuje 

o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác najmä tieto údaje: 

1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok, 



2. popis objednaného plnenia, 

3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo 

maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane 

dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, 

4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 

5. dátum vyhotovenia objednávky, 

6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia, 

7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala. 

 

 Podľa ustanovení § 5b ods.2 zákona o slobode informácií údaje podľa § 5b ods.1 písm. a) 

povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb 

a prác, to neplatí ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť 

podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 

 V II. polroku 2018 na webovej stránke mesta mestský úrad zverejnil spolu 299 objednávok. 

Kontrolou bolo preverené zverejnenie údajov vybraných objednávok v počte 100. Kontrolovaný 

subjekt zverejnil o vystavených objednávkach údaje v súlade s ustanovením § 5b ods.1 písm. a) 

zákona o slobode informácií. Údaje boli zverejnené do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia 

objednávky. 

 

Faktúra za tovary, služby a práce 

 

 Podľa ustanovení § 5b ods.1 písm. b) zákona o slobode informácií povinná osoba zverejňuje 

o faktúre za tovary, služby a práce najmä tieto údaje: 

1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr, 

2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre, 

3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, 

či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, 

4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 

5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, 

6. dátum doručenia faktúry, 

7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia. 

 

 Podľa ustanovení § 5b ods.2 zákona o slobode informácií údaje podľa § 5b ods.1 písm. b) 

údaje podľa § 5b ods.1 písm. a) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.  

 V II. polroku 2018 na webovej stránke mesta mestský úrad zverejnil spolu 738 faktúr. 

Kontrolou bolo preverené zverejnenie údajov vybraných faktúr v počte 50. Pri zverejnení faktúr bola 

lehota podľa ustanovenia § 5b ods.2 zákona o slobode informácií, t.j. 30 dní odo dňa zaplatenia 

faktúry dodržaná. 

 

Kontrolou zistené nedostatky: 

- pri zverejnených faktúrach chýba údaj o tom, či je suma fakturovaného plnenia vrátane dane 

z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, čo je v rozpore s ustanovením § 

5b ods.1 písm. b) bod 3) zákona o slobode informácií, 

- pri niektorých faktúrach nie je uvedená zmluva, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou 

zmluvou, čo je v rozpore s ustanovením § 5b ods.1 písm. b) bod 4) zákona o slobode informácií. 

 

 

 



V Dunajskej Strede, 11.09.2019     Ing. Zoltán Fekete  

        hlavný kontrolór 

Dôvodová správa: 

 

V zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm.d) zákona o obecnom zriadení hlavný 

kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho 

najbližšom zasadnutí. 

 

Predkladanú správu Mestská rada Dunajská Streda prerokovala na svojom zasadnutí 

dňa 17.09.2019 a odporúča ju schváliť. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór  

 
 

 

 

 

 


