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SPRÁVU PREDKLADÁ: v zmysle § 19e ods.1) písm. d) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov – Hlavný kontrolór Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín. 
 

Obsahom správy je prehľad o počtoch, druhoch, spôsobe vybavenia a opodstatnenosti 
podaní agendy petícií a sťažností, údaje o zameraní opodstatnených sťažností a o opatreniach 
prijatých na odstránenie zistených nedostatkov na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
 

Správa o  kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja  za obdobie január - jún  2019  bola vypracovaná v súlade 
s ustanovením § 23 ods. 1) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a článku 7 Kontrola 
vybavovania sťažností Smernice č. 4/2017  a Smernice č. 2/2019 o vybavovaní sťažností 
a petícií v podmienkach Trenčianskeho samosprávneho kraja. Evidencia sťažností bola 
skontrolovaná so zoznamom dokumentov zaevidovaných na podateľni Trenčianskeho 
samosprávneho kraja.   

 
Útvar hlavného kontrolóra TSK vykonal kontrolu v súlade s ustanovením § 19c ods.1) 

zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a  na základe Plánu 
kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie júl - december 2019 schváleného Uznesením 
Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 260/2019 zo dňa 6.5.2019.  Kontrola 
bola zameraná na dodržiavanie prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania sťažností 
a plnenie prijatých opatrení na nápravu nedostatkov v zmysle  zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach a na prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií podľa zákona č. 112/2010 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 
242/1998 Z. z. na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2019 do 
30.6.2019. 
 
1. Kontrola prijímania, evidovania, vybavovania sťažností. 

 
Ku kontrole bola predložená  Evidencia sťažností TSK, ktorá obsahovala číslo 

sťažnosti, dátum doručenia a zapísania, označenie sťažovateľa, označenie osoby,  ktorej 
sťažnosť smeruje, predmet sťažnosti, komu bola sťažnosť odstúpená,  výsledok,  dátum 
správy sťažovateľovi o vybavení a poznámky.   

V kontrolovanom období  od 1.1.2019 do 30.6.2019  bolo na Úrade TSK 
zaevidovaných 16 sťažností v Evidencii sťažností (od ST/2019/1 do ST/2019/16).  

 
Do kontrolovaného obdobia prešli aj 3 sťažnosti z roku 2018 – ST/2018/29; 

ST/2018/30; ST/2018/32. 
 
Špecifikácia sťažností  doručených na  Úrad TSK a prešetrených v období od 1.1.2019 
do 30.6.2019: 
 
• 1 sťažnosť nebola vyhodnotená ako sťažnosť podľa § 4 ods. 1, písm. a) zákona č. 9/2010 

Z. z. o sťažnostiach  
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• 2 sťažnosti neboli vyhodnotené ako sťažnosti podľa § 4 ods. 1, písm. c) zákona č. 9/2010 
Z. z. o sťažnostiach  

• 1 sťažnosť nebola vyhodnotená ako sťažnosť podľa § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach  

• 1 sťažnosť bola odložená v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) a §5 ods. 5 zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach (bola riešená ako podnety Odborom zdravotníctva a sociálnych služieb      
a  Oddelením vnútornej kontroly, petícií a sťažností) 

• 9 sťažností bolo postúpených  v zmysle § 9 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
príslušným orgánom na vybavenie  

• 1 sťažnosť bola vyhodnotená ako identické podanie (rovnaké ako ST/2019/6) 
• 2 sťažnosti boli vyhodnotené ako opodstatnené  
• 2 sťažnosti boli vyhodnotené ako neopodstatnené 
 
Sťažnosti z roku 2018 
 
ST/2018/29 zo dňa 14.11.2018, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci postupu riaditeľky 
Strednej zdravotnej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne pri úprave osobného ohodnotenia 
zamestnankyni.  Dňa 22.11.2018 bolo vydané Poverenie č. 2/2018 na prešetrenie sťažnosti. 
V zmysle § 13 ods.2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach TSK po konzultácii 
s Inšpektorátom práce Trenčín predĺžil lehotu na vybavenie sťažnosti o 30 pracovných dní, 
nakoľko sťažnosť bola podaná aj na Inšpektorát práce Trenčín a prihliadalo sa na výsledok 
vybavenie sťažnosti zo strany IP Trenčín. Sťažnosť bola zo strany TSK prešetrená, boli 
preverené zamestnanecké doklady sťažovateľky. V rámci prenesených kompetencií úprava 
osobného ohodnotenia nepedagogických zamestnancov je v kompetencii riaditeľa školy. 
Inšpektorát práce taktiež skonštatoval, že neboli zistené nedostatky. Zápisnica o výsledku 
prešetrenia sťažnosti bola vyhotovená dňa 18.3.2019. Sťažnosť bola vyhodnotená ako 
neopodstatnená. Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti bolo fyzickej osobe zaslané 
poštou dňa 19.3.2019. Vybavené dňa 19.3.2019. 
 
ST/2018/30  zo dňa 14.11.2018, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci postupu riaditeľky 
Strednej zdravotnej školy Celestíny Šimurkovej v Trenčíne pri odobratí osobného príplatku 
zamestnankyni. Dňa 22.11.2018 bolo vydané Poverenie č. 3/2018 na prešetrenie sťažnosti. 
V zmysle § 13 ods.2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach TSK po konzultácii 
s Inšpektorátom práce Trenčín predĺžil lehotu na vybavenie sťažnosti o 30 pracovných dní, 
nakoľko sťažnosť bola podaná aj na Inšpektorát práce Trenčín a prihliadalo sa na výsledok 
vybavenie sťažnosti zo strany IP Trenčín.  Sťažnosť bola zo strany TSK prešetrená, boli 
preverené zamestnanecké doklady sťažovateľky. Zamestnávateľ rozhodol o odobratí 
osobného príplatku bez písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Inšpektorát 
práce taktiež skonštatoval tieto zistené nedostatky. Zápisnica o výsledku prešetrenia sťažnosti 
bola vyhotovená dňa18.3.2019. Sťažnosť bola vyhodnotená ako opodstatnená. Oznámenie 
výsledku prešetrenia sťažnosti bolo fyzickej osobe zaslané poštou dňa 19.3.2019. Orgánu 
verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala (Stredná zdravotnícka škola Celestíny 
Šimurkovej v Trenčíne) bola uložená povinnosť predložiť opatrenia a správu o splnení 
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opatrení Oddeleniu vnútornej kontroly, petícií a sťažností TSK do 13.4.2019. Správa 
o splnení opatrení sťažnosti bola na Úrad TSK zaslaná dňa 4.4.2019. Vybavené dňa 
19.3.2019. 
 
ST/2018/32 zo dňa 12.12. 2018, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci postupu 
organizátora APS (Ambulantnej pohotovostnej služby), spoločnosti Lekárske a zdravotnícke 
služby s.r.o. Prievidza, pri príprave rozpisu na mesiac december 2018. Uvedené podanie nie 
je sťažnosťou podľa § 3 ods. 1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Medzi TSK 
a organizátorom nie je vzťah nadriadenosti alebo podriadenosti a v pôsobnosti TSK 
vymedzenej platnou právnou úpravou nie je oprávnenie zasahovať do kompetencií 
legislatívne vyhradených iným subjektom. Oznámenie bolo fyzickej osobe zaslaná poštou dňa 
15.1.2019. Vybavené dňa 15.1.2019. 
 
Sťažnosti z roku 2019 
 
ST/2019/1 zo dňa11.1.2019, podaná mailom fyzickou osobou, vo veci nekonania starostu 
obce Horné Srnie pri úprave cesty. Uvedené podanie bolo dňa 16.1.2019 postúpené podľa § 9 
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach na priame vybavenie hlavnej kontrolórke obce Horné 
Srnie. Trenčiansky samosprávny kraj nie je orgánom verejnej správy príslušným na vybavenie 
tohto podania z dôvodu, že medzi TSK a obcou Horné Srnie nie je vzťah nadriadenosti alebo 
podriadenosti a v pôsobnosti TSK vymedzenej platnou právnou úpravou nie je oprávnenie 
zasahovať do kompetencií legislatívne vyhradených mestám a obciam. O postúpení podania 
bola fyzická osoba upovedomená mailom. Vybavené dňa 16.1.2019. 
 
ST/2019/2 zo dňa 21.1.2019, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci postupu riaditeľky 
Strednej zdravotníckej školy Celestíny Šimurkovej Trenčín – porušenia zásady rovnakého 
zaobchádzania. Uvedené podanie nie je sťažnosťou podľa § 4 ods.1 písm. c) zákona č. 
9/2010 Z. z. o sťažnostiach, z dôvodu že ide o sťažnosť podľa § 13 ods.6 a 7  zákona č. 
311/2001 Z. z. Zákonníka práce. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo fyzickej osobe 
odporučené podať sťažnosť priamo zamestnávateľovi, prípadne sa obrátiť na príslušný súd. 
Oznámenie bolo fyzickej osobe zaslané poštou dňa 1.2.2019. Vybavené dňa 1.2.2019.  
 
ST/2019/3 zo dňa 22.1.2019, podaná mailom fyzickou osobou, vo veci prístupu lekára 
Súkromnej gastroenterologickej a internej ambulancie v Považskej Bystrici. Obsahom 
sťažnosti sú námietky voči etike a správaniu sa lekára. Uvedené podanie bolo dňa 1.2.2019 
postúpené podľa § 9 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach na priame vybavenie Slovenskej 
lekárskej komore, nakoľko prešetrovanie námietok voči etike a správaniu sa lekára patrí do jej 
pôsobnosti. O postúpení podania bola fyzická osoba upovedomená mailom. Vybavené dňa 
1.2.2019.  
 
ST/2019/4 zo dňa 28.1.2019, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci nečinnosti vedenia 
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dňa 13.3.2019 bolo písomne vyžiadané 
stanovisko k jednotlivým bodom sťažnosti (list TSK/2019/03353-2). Dňa 19.3.2019 bolo 
fyzickej osobe zaslané poštou oznámenie o zaevidovaní sťažnosti a lehote jej vybavenia. Dňa 
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15.4.2019 bolo fyzickej osobe poštou oznámené predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti 
z dôvodu, že sťažnosť bola riešená v kontexte ďalších podnetov doručených na TSK, ktoré sa 
analogicky týkali problematiky Správy ciest TSK a komplexné riešenie všetkých podaní si 
vyžadovalo dlhšiu dobu preverovania uvedených údajov. Sťažnosť bola zo strany TSK 
prešetrená, ku každému bodu mali možnosť sa vyjadriť kompetentní zamestnanci. Zápisnica 
o prešetrení sťažnosti bola vyhotovená dňa 28.5.2019. Sťažnosť bola vyhodnotená ako 
opodstatnená. Na základe zistených nedostatkov bola organizácií uložená povinnosť prijať 
opatrenie, predložiť správu o splnení opatrení Oddeleniu vnútornej kontroly, petícií 
a sťažností TSK do 19.6.2019. Odpoveď o vybavení sťažnosti bola fyzickej osobe zaslaná 
poštou dňa 4.6.2019. Správa ciest TSK predložila Zoznam splnených prijatých opatrení na 
odstránenie nedostatkov dňa 18.6.2019. Vybavené dňa 4.6.2019. 
 
ST/2019/5 zo dňa 29.1.2019, podaná mailom fyzickou osobou, vo veci postupu lekárky ORL 
FN Trenčín pri ošetrení dieťaťa. Uvedené podanie bolo dňa 1.2.2019 postúpené podľa § 9 
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach na priame vybavenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou – pobočka Trenčín, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj nemá zákonnú 
možnosť prešetrovať správnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. O postúpení podania 
bola fyzická osoba upovedomená mailom. Vybavené dňa 1.2.2019. 
 
ST/2019/6 zo dňa 6.2.2019, podaná mailom  anonymne  fyzickou osobou, vo veci sťažnosti 
na vodiča autobusu MHD Trenčín – SAD Trenčín. Uvedené podanie bolo dňa 19.2.2019  
postúpené podľa § 9 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach na priame vybavenie SAD 
Trenčín, vzhľadom na obsah mailu. O postúpení podania bola fyzická osoba upovedomená 
mailom. Vybavené dňa 19.2.2019. 
 
ST/2019/7 zo dňa 8.2.2019, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci neoprávneného 
prepustenia z pracovného pomeru riaditeľom SPŠ Myjava. Uvedené podanie bolo dňa 
18.2.2019  postúpené podľa § 9 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach na priame vybavenie 
Inšpektorátu práce  Trenčín. O postúpení podania bola fyzická osoba upovedomená poštou. 
Inšpektorát práce Trenčín, odbor inšpekcie práce, oddelenie pracovnoprávnych vzťahov  
zaslal Trenčianskemu samosprávnemu kraju odpoveď dňa 16.4.2019, kde sa konštatuje že 
kontrolovaný subjekt pri skončení pracovného pomeru neporušil príslušné ustanovenia 
Zákonníka práce. Vybavené dňa 18.2.2019. 
 
ST/2019/8 zo dňa 6.3.2019, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci nesprávneho postupu 
lekárky pri liečení brata. Uvedené podanie bolo dňa 8.3.2019 postúpené podľa § 9 zákona č. 
9/2010 Z. z. o sťažnostiach na priame vybavenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou – pobočka Trenčín, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj nemá zákonnú 
možnosť prešetrovať správnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. O postúpení podania 
bola fyzická osoba upovedomená poštou. Vybavené dňa 8.3.2019. 
 
ST/2019/9 zo dňa 20.3.2019, podaná mailom fyzickou osobou, vo veci vyberania poplatku za 
RTG služby Rádiologickou klinikou s.r.o. Trenčín. Uvedené podanie bolo dňa 28.3.2019 
odložené podľa § 6 ods.1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach z dôvodu, že 
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neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona – adresa pobytu sťažovateľa a § 5 
ods. 5 citovaného zákona, z dôvodu, že sťažovateľ do piatich pracovných dní od podania 
nepotvrdil vlastnoručných podpisom. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo podanie 
vybavované ako podnet Odborom zdravotníctva a sociálnej pomoci. Oznámenie bolo fyzickej 
osobe odoslané mailom dňa 28.3.2019. Vybavené dňa 28.3.2019. 
 
ST/2019/10 zo dňa 20.3.2019, podaná mailom anonymne fyzickou osobou,  vo veci sťažnosti 
na vodiča autobusu MHD Trenčín – SAD Trenčín. Uvedené podanie je identické s podaním 
ST/2019/6  zo dňa 6.2.2019. Oznámenie o identickosti podania bolo fyzickej osobe zaslané 
mailom dňa 28.3.2019.  Vybavené dňa 28.3.2019.  
 
ST/2019/11 zo dňa 9.4.2019, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci sťažnosti na lekára 
a žiadosti o prešetrenie postupu. Uvedené podanie bolo dňa 23.4.2019 postúpené podľa § 9 
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach na priame vybavenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou – pobočka Trenčín, nakoľko Trenčiansky samosprávny kraj nemá zákonnú 
možnosť prešetrovať správnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti  a Slovenskej lekárskej 
komore, nakoľko prešetrovanie námietok voči etike a správaniu sa lekára patrí do jej 
pôsobnosti. O postúpení podania bola fyzická osoba upovedomená poštou. Vybavené dňa 
23.4.2019. 
 
ST/2019/12 zo dňa 10.4.2019, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci sťažnosti proti 
vybavovaniu sťažnosti Okresného úradu Katastrálneho odboru Ilava. Uvedené podanie bolo 
dňa 23.4.2019 postúpené podľa § 9 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach na Úrad geodézie, 
kartografie a katastra SR, Bratislava. Trenčiansky samosprávny kraj je nie orgánom verejnej 
správy príslušným na vybavenie tohto podania z dôvodu, že medzi TSK a Okresným úradom 
Ilava nie je vzťah nadriadenosti alebo podriadenosti a v pôsobnosti TSK vymedzenej platnou 
právnou úpravou nie je oprávnenie zasahovať do kompetencií legislatívne vyhradených iným 
orgánom. O postúpení podania bola fyzická osoba upovedomená poštou. Vybavené dňa 
23.4.2019.  
 
ST/2019/13 zo dňa 17.4.2019, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci nečinnosti Nemocnice 
s poliklinikou Myjava po žiadosti o orezanie konárov stromov zasahujúcich na jej pozemok. 
Uvedené podanie nie je sťažnosťou podľa § 4 ods.1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach, z dôvodu, že má charakter žiadosti o konečné doriešenie pretrvávajúceho 
susedského sporu s poukázaním na § 127 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 
Podanie bolo postúpené ako podnet Nemocnici s poliklinikou Myjava, nakoľko vybavenie 
záležitosti je v jej kompetencii. O postúpení podania bola fyzická osoba upovedomená poštou. 
Vybavené dňa 17.5.2019.  
 
ST/2019/14 zo dňa 2.5.2019, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci porušovania cenovej 
disciplíny v Ústave na výkone trestu odňatia slobody a Ústave výkonu väzby v Ilave.  
Uvedené podanie nie je sťažnosťou podľa § 4 ods.1 písm. c) zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach, z dôvodu že ide o sťažnosť podľa §65da zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore 
väzenskej a justičnej stráže. Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo podanie postúpené na 
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Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže, Bratislava. O postúpení podania 
bola fyzická osoba upovedomená poštou. Vybavené dňa 9.5.2019.  
 
ST/2019/15 zo dňa 6.5.2019, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci správania sa priameho 
nadriadeného v Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici. Uvedené podanie bolo dňa 
9.5.2019 postúpené podľa § 9 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach na priame vybavenie 
organizácií Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, keďže vybavenie je v jej 
kompetencii. O postúpení podania bola fyzická osoba upovedomená poštou. Vybavené dňa 
9.5.2019.  
 
ST/2019/16 zo dňa 10.4.2019, podaná poštou fyzickou osobou, vo veci diskriminácie, 
šikanovania a nerovného zaobchádzania žiaka – učiteľom Gymnázia Vavrinca Benedikta 
Nedožerského Prievidza. Trenčiansky samosprávny kraj je orgánom verejnej správy 
príslušným na vybavenie sťažnosti. Z dôvodu, že sťažnosť bola zaslaná na vedomie aj Štátnej 
školskej inšpekcii, Školské inšpekčné centrum Trenčín, TSK pred jej doriešením  prihliadal aj 
na výsledok jej vybavenia zo strany tohto orgánu, ktorý sťažnosť odložil podľa § 3 ods. 1 
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, o čom TSK upovedomil podaním doručeným dňa 
15.5.2019. TSK požiadal riaditeľku gymnázia dňa 20.5.2019 o zaslanie stanoviska 
k predmetnej záležitosti. Dňa 23.5.2019 bola TSK doručená odpoveď spolu s príslušnou 
dokumentáciou a so stanoviskom dotknutého učiteľa. TSK sťažnosť prešetril, zistil skutočný 
stav veci a jeho súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Diskriminácia, 
šikanovanie a nerovné zaobchádzanie neboli z preverených skutočností a podkladov 
preukázané. Dňa 28.5.2019 bola spísaná Zápisnica o výsledku prešetrenia sťažnosti. Sťažnosť 
bola vyhodnotená ako neopodstatnená. Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti bolo 
fyzickej osobe odoslané dňa 31.5.2019. Vybavené dňa 31.5.2019.  
 
 
Kontrolou evidencie bolo zistené: 

• Sťažnosti  boli chronologicky zaevidované podľa dátumu doručenia v centrálnej 
evidencii sťažností na Oddelení vnútornej kontroly, petícií a sťažností Úradu TSK.  

• Ku každej sťažnosti bol zavedený osobný spis, ktorý obsahoval jednotlivé doklady 
týkajúce sa sťažnosti /sťažnosti, oznámenie o vybavení, zápisnica z prešetrenia 
sťažnosti a ďalšie doplňujúce doklady/, 

• Sťažnosti k vybaveniu boli postúpené kompetentnému odboru TSK, príslušnému 
úradu, orgánu verejnej správy alebo riaditeľovi organizácie, 

• Sťažnosti boli vybavené v zákonnej lehote 
 

V kontrolovanom období (od 1.1.2019 do 30.6.2019) bolo na Oddelení vnútornej 
kontroly, petícií a sťažností  Úradu TSK evidovaných celkom 16 sťažností, čo je oproti 
prvému  polroku 2018 (od 1.1.2018 do 30.6.2018) o 5 sťažností viac.  
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2. Kontrola prijímania, evidovania, vybavovania petícií 
 

Všetky prijaté petície sú evidované na Oddelení vnútornej kontroly, petícií a sťažností   
TSK. Ku kontrole prijímania, evidovania a vybavovania petícií bola predložená Evidencia 
petícií. V kontrolovanom období od 1.1.2019  do 30.6.2019  boli prijaté 3 petície a jedna 
petícia prešla z roku 2018 do roku 2019.  

  
Špecifikácia petícií  doručených na  Úrad TSK a prešetrených v období  od 01.01.2019 
do 30.6.2019: 
 

• 1 petícia bola odložená v zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve  
• 1 petícia bola prešetrená – petícia bola postúpená  
• 2  petície boli prešetrené  – opodstatnená  

 
PE/2018/8 doručené dňa 13.12.2018 na vedomie podanie označené ako  petícia - „Petícia 
primárov NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach týkajúca sa nového Nemocničného 
informačného systému firmy Stapro“. K podaniu bola priložená fotokópia listiny bez 
označenia, s textom názoru a výzvy primárov s 22 menami, priezviskami a podpismi. Podaniu 
predchádzala e-mailová informácia sekretariátu riaditeľa nemocnice z 10.12.2018. Petícia 
bola zaevidovaná  v Centrálnej evidencii petícií TSK pod č. PE/2018/8.  
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach doručila TSK dňa 18.12.2018 ďalšie podanie 
s označením „Upozornenie“, ku ktorému bolo pripojené vyjadrenie vedenia a vedúcich 
pracovníkov – primárov oddelení nemocnice a identická fotokópia listiny ako 
v predchádzajúcom podaní. Podľa § 7 ods.2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších prepisov s primeraným použitím § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 9/2010 Z. z. 

11% 
11% 

47% 

5% 

16% 

5% 5% 

Prehľad vybavených sťažností za I. polrok 
2019 

Opodstatnené - 2 

Neopodstatnené - 2 

Postúpené podľa § 9 - 9 

Odložené podľa § 6 - 1 

Nie je sťažnosť podľa § 4 - 3 

Nie je sťažnosť podľa § 3 - 1 

Identické podanie - 1 
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o sťažnostiach, orgán verejnej moci petíciu odloží, ak mu bola zaslaná na vedomie a preto 
TSK  petíciu odložil. Zároveň bolo akceptované, že v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve s primeraným použitím § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach, nemalo podanie náležitosti petície podľa zákona , malo charakter vyjadrenia 
názoru, a preto nemohlo byť považované za petíciu podľa platnej právnej úpravy.  
Podanie bolo vybavované ako podnet. Oznámenie o odložení petície a vybavení podnetu bolo 
odosielateľovi podania (fyzická osoba – lekár) zaslané listom z 25.1.2019.  Oznámenie bolo 
zverejnené na CUET dňa 2.1.2019.   
 
PE/2019/1 doručená dňa 16.5.2019 – petícia podpísaná 165 občanmi obce Dolné Naštice: „Za 
obnovenie zastávky vlaku č. 5430 v obci Dolné Naštice a posilnenie spojenia na trase 
Chynorany – Trenčín a späť“. Významná časť obyvateľov obce nesúhlasí so zrušením 
zastávky vlaku č. 5430 a chcú aby sa posilnilo spojenie na trase Chynorany – Trenčín a späť 
v čase obeda. Petíciu podala starostka obce Dolné Naštice, ako osoba určená petičným 
výborom na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Podanie obsahovalo aj sprievodný 
list a fotokópie podpisových hárkov č. 1 až 11. TSK nie je príslušný na vybavenie predmetnej 
petícii z dôvodu , že v rámci svojej pôsobnosti vymedzenej platnou právnou úpravou nemôže 
zasahovať do kompetencií legislatívne vyhradených iným subjektom. Objednávateľom 
dopravných služieb vo verejnej doprave na dráhe, resp. železničnej doprave je Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR, ktoré zároveň dohliada na tvorbu grafikonu vlakovej dopravy 
a schvaľuje cestovný poriadok vo verejnej osobnej doprave. Vzhľadom na uvedené 
skutočnosti bola v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov petícia postúpená 28.5.2019 na vybavenie Ministerstvu dopravy 
a výstavby SR.  Ministerstvo dopravy a výstavby SR poslalo obci Dolné Naštice odpoveď na 
petíciu dňa 14.6.2018. 
Oznámenie bolo zverejnené na Centrálnej úradnej tabuli (CUET) dňa 5.6.2018.  
 
PE/2019/2 doručená dňa 17.6.2019 – petícia s podpismi občanov mesta Nemšová  
s požiadavkou na opravu cesty III/507026 medzi mestskou časťou Ľuborča a mestskou časťou 
Trenčianska Závada, vrátane opravy cesty v mestskej časti Trenčianska Závada,  opravy 
a rozšírenia mosta spájajúceho ulicu Podhorská a Kúty.  Petícia bola spísaná dňa 23.5.2019 a 
počet osôb podporujúcich petíciu bol 50. Tejto korešpondencii predchádzalo doručenie kópie 
petície mestom Nemšová Správe ciest TSK dňa 31.5.2019 a jej následné postúpenie na TSK 
dňa 4.6.2019. Originál petície bol z mesta Nemšová doručený TSK až na jeho výzvu.  
 TSK ako príslušný orgán verejnej moci petíciu prešetril, zistil skutočný stav veci, jeho súlad 
alebo rozpor s právnymi predpismi, verejným alebo iným spoločným záujmom podľa 
ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. K petícii 
bolo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci zaslané Oznámenie 
výsledku vybavenia petície a to dňa 17.7.2019.  Petícia vyhodnotená ako opodstatnená.   SC 
TSK preverila stav cesty III/507026 (terajšie označenie III/1884) v predmetnom úseku a jeho 
stav je podľa vyhodnotenia Cestnej databanky vyhovujúci (tretí stupeň z piatich), avšak 
zabezpečí v rámci letnej údržby opravu lokálnych závad vozovky (výtlky v  kryte, sieťových 
rozpadov a pod.).  Najviac poškodený úsek cesty zaradí do Návrhu plánu súvislých opráv 
ciest na rok 2020, resp. v ďalšom rozpočtovom období. Konečný Plán opráv ciest II. a III. 
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Triedy TSK dodávateľským spôsobom závisí od výšky finančných prostriedkov vyčlenených 
na uvedené opravy ciest. Následne bude tento materiál prerokovaný v komisiách 
Zastupiteľstva TSK a predložený na schválenie Zastupiteľstvu TSK.  Oznámenie o vybavení 
petície bolo zástupcovi zaslané listom dňa 17.7.2019.  Oznámenie bolo zverejnené na 
Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 23.7.2019.  
 
PE/2019/3 doručená dňa 1.7.2019– petícia občanov obce Dulov a okolia označená ako 
„Petícia za opravu krajníc cesty II. Triedy 507 v časti nad priepustom rigolu potoka a tým 
zrealizovanie bezpečného prechodu k zastávke autobusu a rodinným domom v časti obce 
Dulov – Nová Ves“.  TSK ako príslušný orgán verejnej moci petíciu prešetril, zistil skutočný 
stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi, verejným alebo iným spoločným 
záujmom podľa ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Petícia bola 
vyhodnotená ako opodstatnená.   Dňa 31.7.2019 bolo listom číslo TSK/2019/06779-4 
zaslané  Oznámenie výsledku vybavenia petície.  K predmetnej petícii, v rámci kompetencií 
TSK a na základe podkladov poskytnutých Správou ciest TSK (ďalej len SC TSK) bolo osobe 
určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (zástupcovi) oznámené: SC TSK 
ako príslušný správca komunikácie II/507 zabezpečil obhliadku na mieste a jej výsledkom je 
konštatovanie, že vzhľadom na priestorové parametre cesty nie je možné komunikáciu 
rozšíriť. SC TSK vo vlastnej réžii a vlastnými kapacitami zabezpečí opravu priepustu pod 
cestou. Čelo priepustu opraví zabetónovaním poškodených častí a na kraje priepustu bude 
osadený zvodidlový bezpečnostný systém. Týmito opatreniami chce zabezpečiť bezpečnosť 
účastníkov cestnej premávky v mieste prejazdu cez priepust.   Oznámenie bolo zverejnené na 
Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 12.8.2019. 
 
 

 
 
 
 
 

50% 

25% 

25% 

Prehľad vybavených petícií za I. polrok 2019 

Prešetrená - opodstatnené - 2 

Odložená podľa §7 ods.2 - 1 

Prešetrená - postúpená - 1 
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3. Kontrola plnenia prijatých opatrení na nápravu 
 

V kontrolovanom období I. polroka 2019 boli pri opodstatnených sťažnostiach uložené 
povinnosti prijať opatrenia na odstránenie vzniknutých nedostatkov.   
 
ST/2019/4 – Na základe zistených nedostatkov bola organizácií uložená povinnosť prijať 
opatrenie, predložiť správu o splnení opatrení Oddeleniu vnútornej kontroly, petícií 
a sťažností TSK do 19.6.2019. Správa ciest TSK predložila Zoznam splnených prijatých 
opatrení na odstránenie nedostatkov dňa 18.6.2019. 
 
ST/2018/30 – Na základe zistených nedostatkov bola organizácií uložená povinnosť prijať 
opatrenie, predložiť správu o splnení opatrení Oddeleniu vnútornej kontroly, petícií 
a sťažností TSK do 13.4.2019. Stredná zdravotná škola Celestíny Šimurkovej predložila 
Správu o splnení opatrení sťažnosti dňa 4.4.2019. 
 
 
     Trenčín, 16. augusta 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Richard Horváth 
                                                                                        hlavný kontrolór  
                                                                        Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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