
Por
.č.

Dátum 

prijatia 

sťažnosti

Dôvod sťažnosti Odosielateľ Výsledok prešetrenia Poznámka - vybavuje

1 22.02.2010 ochrana svojho dieťaťa pred 
agresiou druhého dieťaťa

Bc. Lenka Garajová, 
Šintava

Sťažnosť bola v zmysle § 9 a 
§ 11 zákona č. 9/2010 Z.z. o 
sťažnostiach postúpená 
orgánu príslušnému na 
vybavenie, štatutárovi RO - 
MŠ Komenského ul.

Vykonanou kontrolou bolo 
zistené, že Mestský úrad 
postúpil sťažnosť  dňa 02.03. 
2010 v zákonom stanovenej 
lehote /10 dní/ 

2 15.03.2010 Nespokojnosť s 
vykonávaním 
opatrovateľskej služby

Ing. Keneth 
Polednák, 
Garbiarska ul. 
Sereď

Vykonaným šetrením sa 
zistilo, že sťažnosť je 
neopodstatnená. 

Mgr. Silvia Adamčíková, Phd. 
Záznam zo šetrenia bol so 
sťažovateľom spísaný dňa 
25.03.2010. 

3 02.03.2010 sťažnosť proti prístupu MsP Milan Rajský, 
Cukrovarská 147/7, 
Sereď

Podanie označené ako 
sťažťnosť, bolo v zmysle 
zákona vrátené 18.03.2010 
ťažovateľovi. Pisomné 
podanie nebolo sťažnosťou 
v zmysle zákona o 
sťažnostiach.

Mgr. Miloš Klenovič, náčelník 
MsP

4 03.05.2010 Sťažnosť na stav cesty č. 
507 na zastávke autobusov 
na Cukrovarskej ulici. Ak 
prší na autobusovej 
zastávke je plno vody.

Milan Maťaš - 
sťažnosť zaslaná 
elekrtonickou 
poštou.

sťažnosť bola odložená v 
zmysle § 6 zák. 9/2010 Z.z. 

§5 ods.7 zák. č. 9/2010 Z.z. - 
Sťažnosť podaná orgánu 
verejnej správy tesefaxom 
alebo elektronickou poštou sa 
považuje za písomnú iba 
vtedy, aj ju sťažovateľ do 
piatich pracovných dní od jej 
podania písomne potvrdí 
podpisom, inak sa sťažnosť 
odloží.

Centrálna evidencia prijatých sťažností 2010



5 10.05.2010 Sťažnosť na nevyhovujúce 
umiestnenie brány a jej 
oceľového prahu v 
rozostavanom v objekte  ZŠ 
P.O. Hviezdoslava

Za radu rodičov pri 
CZŠ sv. Cyrila a 
Metoda Ing.arch. 
Seidlová

Opodstatnená sťažnosť 

bola v zmysle § 9 a § 11 
zákona č. 9/2010 Z.z. o 
sťažnostiach dňa 14.05.2010 
postúpená orgánu 
príslušnému na vybavenie, 
štatutárovi RO - ZŠ 
P.O.Hviezdoslava.

Sťažnosť bola sťažovateľmi 
postúpená aj na Inšpektorát 
práce Trnava. Inšpekcia bola 
vykonaná v dňoch 24.5 a 
28.5.2010. Zistené nedostatky: 
šírka bránky ne vzhľadom na 
počet prechádzajúcich žiakov 
a osôb nedostatočná; vstupné 
schodisko do budovy školy nie 
je vybavené záchytným 
držadlom.

6 11.05.2010 sťažnosť na prácu MsP Eduard Levko, 
Dolná Streda

V kontexte s výsledkami 
šetreia, ako i skutočnosti, že 
v konaní príslušníkov MsP 
neboli zistené a preukázané 
nedostatky alebo porušenie 
právnych predpisov, bola 
sťažnosť v zmysle § 20 ods. 
1 zák. č. 9/2009 
neopodstatnená.

Mgr. Miloš Klenovič, náčelník 
MsP

6A 16.06.2010 Hluk z klimatizácie z objektu 
Kaufland

Vlastníci bytov na 
Fándlyho ul.č. 746 a 
Cukrovarskej 
ul.č.3042

Sťažnosť bola postúpená 
dňa 17.06.2010 orgánu 
vecne príslušnému na 
vybavnie. V zmysle zákona 
bol sťažovateľ o postúpení 
upovedomený. 

Sťažnosť bola dňa 16.06.2010 
pridelená : Mgr. Gablík, Ing. 
Halabrínová



7 12.07.2010 sťažnosť na vedúcu MŠ 
D.Štúra - nepreloženie 
dieťaťa z deťašovaného 
pracoviska MŠ na 
Cukrovarskej ulici do MŠ na 
ul. Dionýza Štúra

Krajský školský úrad 
v Trnave postúpil 
žiadosť Branislava 
Mikuláša, Pažitná ul. 
Sereď

Na základe vykonané 
šetrenia bolo preukázané, že 
riaditeľka MŠ Dionýza Štúra, 
postupovala v súlade s 
platnou právnou úpravou a 
neporušila žiaden VZPP. 
Podanie nespĺňa v súlade s 
ustanoveniami §§ 3,4 
zákona č. 9/2010 charakter 
sťažnosti.

Ing. Rozália Lukáčová, 
ved.odd.ŠMaTK

8 26.08.2010 Sťažnosť vo veci riešenia 
problému poškodzovania 
bytovky SVB deťmi 
nájomného domu, ktorý je 
majetkom Mesta Sereď.

spoločensko 
vlastníkov bytov  
/SVBv bytovom 
dome na Čepenskej 
ulici č. 3735, Sereď

Uvedené podanie nie je 
sťažnosťou v zmysle zákona 
o sťažnostiach. Ide o 
podanie, ktoré je potrebné 
riešiť v zmysle zákona o 
priestupkoch.

Spoločensko vlastníkov bytov 
sa obrátilo na MsP s podnetom 
na spáchanie priestupku v 
mesiaci október 2010. 

9 27.08.2010 Sťažnosť na p. Takáča 
Igora, ktorý susedí s domom 
sťažovateľa - na chovnú 
stanicu psov, rušenie 
denného a nočného pokoja 
psami, poškodzovanie 
fasády rodinného domu od 
psov. 

Miloš Vozár, 
Podzámska ul. Č. 
2829/10, Sereď

Na základe výsledkov 

prešetrenia bolo zistené, 

že sťažnosť  je 

opodstatnená.

Mgr. Robert Gablík, vedúci 
odd. životného prostriedia.

9A 30.08.2010 Sťažnosť na voľný pohyb 
psov v katastri Mesta Sereď

Gertrúda 
Čemezová, Pažitná 
ul. Sereď

Sťažnosť podaná 
elektronickou poštou, sa za 
písomnú považuje iba vtedy, 
ak ju sťažovateľ písomne 
potvrdí podpisom.

Sťažnosť bola dňa 30.08.2010 
pridelená : Ing. Návrátilová 



10 03.09.2010 sťažnosť na porušovanie 
vchodového poriadku

vlastníci bytov 
A.Hlinku 1138/12, 
Sereď

V zmysle §4, ods.3 zákona 
9/2010 o sťažnostiach bola 
p. Šichurová listom zo dňa 
05.10.2010 oboznámená, že 
podanie sa v zmysle 
citovaného nepovažuje za 
sťažnosť.

Mgr. Miloš Klenovič, náčelník 
MsP, posúdil podanie ako 
podozrenie z naplnenia 
skutkovej podstaty priestupku 
podľa  §§ 47,49,50 zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch.  

11 20.10.2010 Nespokojnosť s konaním 
mestskej polície

Ing. Jana Popová, 
sťažnosť podaná 
elektronickou poštou

Občan sa vo veci 
predmentného podania - 
sťažnosti nedostavil na 
adresu MsP.  V zmysle 
zákona o sťažnostiach, sa 
za sťažnosť nepovažuje 
podanie, ktoré má charakter 
dopytu, vyjadrenia, názoru, 
žiadosti, podnetu alebo 
návrhu a nie je v ňom 
jednoznačne vyjadrené, 
ochrany akého svojho práva 
alebo právom chráneného 
záujmu sa osoba domáha. 
Sťažnosť podaná 
elektronickou poštou, sa za 
písomnú považuje iba vtedy, 
ak ju sťažovateľ písomne 
potvrdí podpisom.

Mgr. Miloš Klenovič, náčelník 
MsP

12 27.10.2010 sťažnosť na suseda Jána 
Sekeru

Vilam Holbík, 
Cukrovarská ul. 
Sereď

Jedná sa o opakovanú 
sťažnosť, ktorá bola v 
predchádzajúcom období 
vybavená správne. 

Mgr. Robert Gablík, vedúci 
odd. životného prostriedia.



13 02.11.2010 sťažnosť na službu 
konajúcich príslušníkov MsP

Jana Bačíková, 
Garbiarska 49/50, 
Sereď

Na základe výsledkov 
prešetrenia bolo zistené, že 
sťažnosť  je 
neopodstatnená.

Mgr. Miloš Klenovič, náčelník 
MsP

Por
.č.

Dátum 

prijatia 

petície

Dôvod petície Odosielateľ Výsledok prešetrenia Poznámka - vybavuje

1

21.IV
zriadenie útulku pre týrané a 
opustené zvieratá

Občania Mesta 
Sereď zastúpení 
Petičným výborom

Rokovanie s petičným 
výborom a zástupcami 
mesta sa uskutočnilo dňa 
09.06.2010. Závery 
rokovania - úlohy pre petičný 
výbor: - nájsť vhodnú lokalitu 
v spolupráci s majtetkovým 
odd. mesta Sered, - 
Vypracovať jednoduchý 
stavebný projekt útulku, - 
Vyčísliť vstupné investičné 
náklady na výstavbu útulku,  - 
Záväzné personálne 
zabezpečenie chodu útulku v 
termíne do konca septembra 
2010. 

petíciu podpísalo 968 
obyvateľov s trvalým pobytom 
v Seredi, 205 občanov v meste 
pracujúcich alebo študujúcich.

                                                                    Evidencia petícií prijatých v roku 2010



2

12.10.2010

odstránenie betónového 
kvetináča spred vchodu č. 
20 z dôvodu umožnenia 
dostatočného priestoru na 
prejazd vozidiel.

obyvatelia bytového 
domu č. 1144 na 
Spádovej ulici, 
vchod č. 20

Napriek tomu, že podanie 
nespĺňalo pojmové znaky 
petície, odd. životného 
prostredia v súčinnosti s 
odd. investičnej výstavby 
termíne do konca októbra 
2010, kvetinovú nádobu 
odstránilo k spokojnosti 
občanov.

podanie označené ako petícia 
nepĺňalo pojomové znaky 
petície v súlade s platnou 
právnou úpravou. Vlastníci 
bytového domu boli v zákonom 
stanovenej lehote 
upovedomení o povinnosti 
doplniť petíciu v súlade so 
zákom. Petícia doplnená zo 
strany obyv. Spádovej ul. 
doplnená nebola. V zmysle 
zákona bola petícia záznamom 
odložená.



Prijaté opatrenia

Sťažnosť bola opodstatnená. 
Riaditeľka MŠ Komenského prijala 
dostatočné opatrenia na základe 
odporúčaní centra pedagogicko-
psychologic. poradenstva a 
prevencie /CPPPaP/.

 



Inšpektorát práce v Trnave nariadil 
odstrániť nedostatky do 30.06.2010.  
Riaditeľ ZŠ odstránil zistené 
nedostatky.



Na základe vykonaného šetrenia 
sťažnosti odd. životného prostredia 
a stavebného úradu sa susedia 
dohodli a sťažnosť bola vyriešená k 
spokojnosti oboch strán. 

Sťažnosť bola záznamom odložená 
v zmysle zákona z dôvodu, že 
sťažovateľka neposkytla v zákonom 
stanovenej lehote spoluprácu v 
súlade s § 16 ods. 1 zákona o sť. 



MsP, preverila protiprávne konanie 
v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o 
priestupkoch.

Podanie označené ako sťažnosť 
bolo v zmysle zákona odložené.

Opakované podanie označené ako 
sťažnosť bolo v zmysle zákona 
odložené.






