
Obsah sťažností: 

Dátum: 29. mája 2017, 7:20:30 SELČ 
Pre:: staznosti@sered.sk 
Predmet: Sťažnosť hluk na Námestí Slobody dňa 27-28.5.2017 zaslaná 28.5.2017 01.20 hod 

Vec: Sťažnosť 
                                   

      Týmto podávam sťažnosť z dôvodu obmedzenia občianskeho práva . Počas dní 27-

28.5.2017 sa v amfiteátri  v Seredi konal majáles. 

Pôvodne bol avizovaný predpoklad ukončenia o 23.50 hod na stránkach domu kultúry . O 00 

.45 som kontaktovala mestskú políciu. S požiadavkou na riešenie problému s nadmerným 

hlukom . Bohužiaľ ani mestská polícia v Seredi nedokázala môj problém s rušením nočného 

kľudu vyriešiť. 

Právo na priaznivé a pokojné životné prostredie, patrí k základným Ústavným právam 

občanov.  
 Z toho dôvodu žiadam poslancov a zamestnancom Mestského úradu v Seredi o vyjadrenie 

a návrh na riešenie k tejto sťažnosti v zákonom stanovenej lehote. Vzhľadom na to že na 

Námestí Slobody v Seredi nejde o ojedinelý prípad rušenia nočného pokoja. Žiadam  vo VZN 

mesta Sereď stanoviť : večerné podujatia organizovať tak aby boli ukončené  do 23.00 hod. 

V menovaný deň mestská polícia nestíhala dvíhať telefóny. Mne sa tam podarilo dovolať až 

po 20- tich minútach. Na hluk sa v tú noc sťažovalo veľa obyvateľov . 

  

S pozdravom  

Kontaktné údaje predkladateľa sťažnosti 

....................................................................................................................................................... 

 

Dátum: 11. júna 2017, 2:31:37 SELČ 

Pre:: <staznosti@sered.sk> 

Predmet: Sťažnosť na opakované rušenie nočného kľudu 

Vážený pán primátor , zamestnanci mestského úradu a páni poslanci 

   Som nútená opakovane písať sťažnosť na rušenie nočného kľudu. Bohužiaľ sa tento 

problém nevyskytuje ojedinele. Stáva sa pravidlom každú sobotu. 

V sobotu 3.6.2017 kúpeľné námestie – napriek tomu že som telefonicky prosila mestskú 

políciu o nápravu cca o polnoci, o 01 :30 bolo vyrušovanie zavŕšené ohňostrojom . 

Opäť v sobotu 10.6.2017 som o 1:30 kontaktovala mestskú políciu so žiadosťou o nápravu pri 

rušení nočného pokoja. Bola som informovaná že akcia sa koná v campingu – tzv. rokový 

festival. 

Mestská polícia ma ubezpečila že sa už pokúsili riešiť hluk šíriaci sa z menovanej akcie  - 

neúspešne. Nežiadam od Vás nič iné iba právo v kľude sa vyspať pred pracovným dňom. 

Preto Vás opakovane žiadam o zakotvenie vo všeobecne záväznom nariadení povinnosť 

všetkým organizátorom kultúrnych akcií -  začať program v takom čase aby svoje akcie mohli 

skončiť do 23:00 hod. 

      S pozdravom a poďakovaním za pochopenie  

Kontaktné údaje predkladateľa sťažnosti 
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