
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

 

S p r á v a  
o vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb podaných na mesto 

Sereď  v roku 2009  
 

 

  V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a článkom V. ods. 1 VZN č. 
2/99, ktorým sa bližšie upravuje postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole 
vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb v podmienkach mesta Sereď, schváleného 
uznesením MsZ Sereď zo dňa 09.03.1999, predkladám ročnú informatívnu správu .  
 
Predkladaná správa má za cieľ informovať poslancov MsZ o počte prijatých sťažností, ich 
predmete, výsledku prešetrenia podaní a ich vybavení vecne príslušným orgánom verejnej 
správy ako i podaní, ktoré boli označené ako sťažnosť a následným preverením sa zistilo, že 
nejde o sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach. .  
 
Sťažnosť je podanie, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv alebo právom 
chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo 
nečinnosťou orgánu verejnej správy.  
Sťažnosťou sa upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, 
ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy.  
 
Nie všetky podania, adresované na mesto Sereď ako sťažnosť,  spĺňali pojmové znaky 
sťažnosti podľa ustanovení § 3 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.  Podania takéhoto 
druhu mali charakter oznámenia, podnetu, návrhu alebo upozornenia na riešenie určitého 
problému. Takéto podania sú vybavované v zmysle iných právnych predpisov /napr. § 3, ods. 
2 Občianskeho zákonníka, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení/ 
 
Vedenie centrálnej evidencie sťažností podaných na mesto Sereď je zabezpečované hlavným 
kontrolórom / čl. III. ods.  6 VZN č. 2/99, ktorým sa bližšie upravuje postup pri prijímaní, 
evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb 
v podmienkach mesta Sereď/. 
 
Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavenia sťažnosti sleduje a dohľad na 
plnením opatrení vykonáva hlavný kontrolór nezávisle od povinností vedúcich zamestnancov 
mesta, ktorí kontrolu vykonávajú v rámci svojej pôsobnosti. Plnenie úloh v tejto oblasti bolo 
zabezpečované hlavnou kontrolórkou priebežne. Na základe vykonanej kontroly konštatujem, 
že všetky sťažnosti boli riešené v zmysle zákona o sťažnostiach s dodržaním zákonných lehôt 
pri ich šetrení. 
 
V roku 2009 bolo na mesto Sereď doručených celkom 5 sťažností.  

 
V prílohe predkladám Mestskému zastupiteľstvu tabuľkový prehľad centrálnej evidencie 
sťažností z roku 2009.   
 

 

5. január 2009  



 

Centrálna evidencia prijatých sťažností 2009 
Por.č. Dátum 

prijatia 
sťažnosti 

Dôvod sťažnosti  Odosielateľ Výsledok prešetrenia 
Poznámka - 

vybavuje 
Prijaté opatrenia 

1 04.03.2009 
bola 
sťažnosť 
doručná na 
MsÚ 

konanie a postup MsP 
pri vybavovaní oznamu 

p. Pavol Kurbel, 
Sereď 

Zo strany príslušníka 
MsP došlo k porušeniu 
základných povinností 
určených príslušníkom 
MsP v čl. 25, bod B/ ods. 
2 písm. f/ a p/ VZN č. 
1/2002, ktoré mali za 
následok porušenie 
ochrany práv a právom 
chránených záujmov 
sťažovateľa. Sťažnosť je 
opodstatnená  

vybavuje 
náčelník MsP 

voči príslušníkovi MsP, ktorého 
konanie bolo kvalifikované ako 
závažné porušenie pracovnej 
disciplíny boli zo strany náčelníka 
MsP vyvodené disciplinárne a 
sankčné opatrenia /09.02.2009/ 

2 6.4.2009 hlučnosť psov v nočných 
hodinách 

p.Dušan Masaryk, 
Sereď 

neopodstatnená odd. ŽP Tvaromiestnou obhliadkou 
zamestnancov odd. životného 
prostredia bolo zistené, že dvoch 
chovateľky dvoch psov je od 
rodinného sťažovateľa oddelený 
plným murovaným plotom, ktorý 
znemožňuje priamy vizuálny 
kontatk psov s obyvateľmi 
rodinného domu sťažnovateľa. 
Počas obhliadky zamestnancami 
oddelenia živ.prostredia psi 
nejavili známky agresie.  



3 3.8.2009 umiestnenie vápenného 
a cementového odpadu 
spoločnosti ZIPP Sereď 

Dana Vanková, 
Sereď 

V uvedenom priestore sa 
nachádzajú nespevnené 
manipulačné plochy pre 
nákladnú dopravu. Ich 
povrch o rozlohe cca 
150m2 je pokrytý vrstvou 
3-5 cm prachu, ktorý je 
pri veternom počasí 
zdrojom obťažujúcej 
prašnosti v priľahlých 
rodinných domoch. 
Sťažnosť je 
opodstatnená 

vybavuje 
odd.ŽP 

Na základe sťažnosti odd. ŽP 
uložilo spoločnosti ZIPP vykonať 
nápravné opatrenia a plochu 
vyčistiť do 10 dní. Vykonanou 
kontrolou bolo zistené: 
Vykonanou obhliadkou dňa 
14.08.2009 bol priestor vyčistený. 
Spoločnosť ZIPP, zaslala 
fotodokumentáciu z čistenia 
priestoru.  Spoločnosť ZIPP 
prijala nápravné opatrenia - 
manipulačná plocha bude 
pravidelne polievaná a čistená od 
jemných pieskových častíc. 

4 17.8.2009 problematika 
znečisťovania okolia 
odpadkami a výkalmi v 
parčíku pri kaplnke na 
Dolnočepenskej ul. 
Odstránenie ľavičiek zo 
spomínaného parku - 
orezanie stromov, kríkov 
vo večerných hodinách 
sa tam pohybujú 
pochybné osoby.  

Štefan Loczi, 
Sereď 

sťažnosť opodstatnená 
s časti. 

odd. ŽP V Termíne do 04.09.2009 bude 
vykonaný orez kríkov a stromov, 
tak aby sa uvedená plocha 
presvetlila. S odstránením 
lavičiek nesúhlasí odd. ŽP. V 
odpovedi sa uvádza: V prípade 
problematického správania sa 
niektorých obyvateľov v blízkosti 
Vášho rodinného domu je 
potrebné privolať hliadku MsP.  

5 21.9.2009 znečisťovanie ovzdušia 
pachovými látkami, ktoré 
sú neznesiteľné a 
nepríjemné pre 
zamestnancov, 
zákazníkov 

I.D.C.Holding,a.s. 
Sereď 

Posledné stretnutie so 
zástupcami fy LIBL s.r.o 
sa uskutočnilo dňa 
27.07.2009, kde bolo 
skonštatované, že 
činnosť je vykonávaná na 
základe platných noriem 
a príslušných povolení. 
sťažnosť týkajúca sa 
zápachu je 
opodstatnená 

odd. ŽP Listom zo dňa 28.09.2009 bol 
sťažovateľ odd. ŽP informovaný o 
skutočnosti, že ide 
pravdepodobne o firmu LIBL 
s.r.o., ktorá po predložení 
projektovej dokumentácie a 
všetkých príslušných vyjadrení 
bude svoju činnosť vykonávať v 
lokalite Nový Majer.  

 


