
Doručenia Evidencie

Meno a 
priezvisko 
(FO) Názov 
(PO) Meno 
a 
priezvisko 
opráv. 
osoby

Adresa 
trvalého/pr
echodného 
pobytu FO, 
Sídlo PO

Predmet 
sťažnosti

Dátum 
pridelenia

25.1.2012 25.1.2012

Obyvatelia 
ulice Nový 
Majer, 
92601 Sereď

konkrétny 
sťažovateľ 
nebol 
uvedený

Sťažnosť na 
podnikateľov 25.1.2012

5.2.2012 5.2.2012
Dana 
Sojková

Športová 
2097, 92601  
Sereď

Sťažnosť 
proti 
narušovaniu 
susedských 
vzťahov 5.2.2012

21.5.2012 21.5.2012

rod. 
Tomášová, 
Rajnincová, 
Kúdelová

Dlhá 
1981/15, 926 
01  Sereď

Opätovná 
sťažnosť na 
p. Melichera - 
chovateľa 
včiel. 
(naposledy 
16.5.2011) 21.5.2012

Centrálna eviden        

Dátum
  

sťažovateľovi   



24.5.2012 24.5.2012 Ivan Suchoň

Vinárska 
129/20, 926 
01  Sereď

Chov psov a 
mačiek p. 
Dariny 
Dušecinovej 24.5.2012

26.6.2012 26.6.2012
Jaroslav 
Hrušovský

Jilenmnickéh
o 1347/12, 
926 01  
Sereď

Chov psov a 
vtákov 
MVDr. 
Domko 26.6.2012

28-08-12 28-08-12
Ivan 
Andrášik

Šoporňa č. 
domu 1599

Sťažnosť na 
konanie 
príslušníkov 
mestskej 
polície 2012-08-31



Komu 
pridelená

Výsledok 
prešetreni
a

Prijaté 
opatrenia

Termíny 
splnenia

Dátum 
vybavenia/
odloženia

Výsledok 
prekontrol
ovania 
predchádz
ajúcej 
sťažnosti 
alebo 
prešetreni
a 
opakovane
j sťažnosti

Dátum 
postúpenia 
sťažnosti 
na jej 
vybavenie

Dôvody 
odloženia Poznámka

Ing. 
Práznovský

List nespĺňa 
náležitosti 
sťažnosti v 
zmysle 
zákona č. 
9/2010 Z. z. 
o 
sťažnostiach

25.1.2012 
zaslaná 
odpoveď 
sťažovateľov
i

27.1.2012 
postúpený 
tento podnet 
na SaÚC TT 
SK

nakoľko bol 
list anonym, 
odpoveď 
sme poslali 
p. Hipšovi, 
ktorý má na 
ulici Nový 
Majer trvalý 
pobyt

Ing. 
Práznovský

p. Tóth 
odmieta 
uhradiť 
finančnú 
škodu za 
sliepky, ale 
zabezpečí 
opravu plota.

Najneskôr do 
30.5.2012 
opraví 
odporca 
oplotenie 
pozemku tak, 
aby pes 
nemohol 
utekať na 
susedný 
pozemok.

Opatrenie 
bolo splnené, 
sťažnovateľk
a ústne 
oznámila že 
oplotenie je 
spravené.

Ing. 
Práznovský

Nie sú 
splnené 
podmienky 
pre vydanie 
rozhodnutia 
o 
predbežnom 
opatrení, 
Mesto 
účastníkov 
odkáže na 
súd. 29.5.2012

Nie sú 
splnené 
podmienky 
pre vydanie 
rozhodnutia 
o 
predbežnom 
opatrení, 
Mesto 
účastníkov 
odkáže na 
súd.

Účastníci 
konania 
nevyriešili 
spor 
dohodou-
riešenie je 
občianskoprá
vny súd.

 ncia sťažností ROK 2012 - MsÚ v Seredi

Údaje o sťažnosti



Ing. 
Navrátilová

Rozhodnúť o 
obmedzení 
alebo 
odstránení 
chovu včiel 
môže len 
občiansko - 
právny súd. 23.7.2012

Ing. 
Navrátilová

Rozhodnúť o 
obmedzení 
alebo 
odstránení 
chovu môže 
len 
občiansko - 
právny súd. 7.8.2012

JUDr. Ján 
Mizerík, 
náčelník 
MsP

4.09.2012 
bol vylúčený 
z konanania 
o rozhodnutí 
sťažnosti 
náčelník 
MsP a 
sťažnosť 
bola 
pridelená na 
riešenie 
zástupcovi 
náčelníka 
MsP
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