
Por. 
číslo 
sťažno
sti Doručenia Evidencie

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

Adresa 
trvalého/precho
dného pobytu 
FO, Sídlo PO

Predmet 
sťažnosti

Dátum 
pridelenia

Komu 
pridelená Výsledok prešetrenia Prijaté opatrenia

Termíny 
splnenia

Dátum 
vybavenia/
odloženia

Výsledok 
prekontrolovania 
predchádzajúcej 
sťažnosti alebo 
prešetrenia 
opakovanej 
sťažnosti

Dátum 
postúpeni
a 
sťažnosti 
na jej 
vybavenie

Dôvody 
odloženia Poznámka

1. 16.06.2010 16.06.2010

Vlastníci bytov 
na Fándlyho 746 
a Cukrovarskej 
3042

92601 Sereď, 
Fándyho 745, 
Cukrovarská 
3042

Hluk z 
klimatizácie 
z objektu 
Kaufland 16.06.2010

Mgr. 
Gablík, 
Ing. 
Halabrínov
á 17.06.2010

Postúpené na 
Reg. Úrad 
verejného 
zdravotníctva, 
Galanta

2. 27.08.2010 30.08.2010 Miloš Vozár

92601 Sereď, 
Podzámska 
2829/10

Chov v psov 
v susednom 
dome 27.08.2010

Mgr. 
Gablík

Majiteľ t.č. chová 3 psov, fasáda 
domu p. Vozára nebola mech. 
poškodená, plocha pod oknom - 
viditeľne znečistená od blata, 
kovová mreža bola opretá 
priamo o okno a fasádu RD p. 
Vozára

odd. ŽP navrhuje 
upravenie zábrany na 
okne p. Vozára tak, 
aby sa neopierala o 
okno a fasádu jeho 
domu Bezodkladne 13.10.2010

3. 30.08.2010 30.08.2010
Gertrúda 
Čemezová

92601 Sereď, 
Pažitná ul.

Voľný pohyb 
psov v 
meste 30.08.2010

Mgr. 
Gablík 27.09.2010

Sťažovateľka v 
zákonom 
stanovenej lehote 
do 10 pracovných 
dní neposkytla 
spoluprácu.

Centrálna evidencia sťažností rok 2010 - MsÚ v Seredi

Dátum Údaje o sťažovateľovi Údaje o sťažnosti



P.č. Doručenia Evidencie

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

Adresa 
trvalého/
prechodn
ého 
pobytu 
FO, Sídlo 
PO

Predmet 
sťažnosti

Dátum 
pridelenia

Komu 
pridelená Výsledok prešetrenia

Prijaté 
opatrenia

Termíny 
splnenia

Dátum 
vybavenia/o
dloženia

Výsledok 
prekontrolovania 
predchádzajúcej 
sťažnosti alebo 
prešetrenia 
opakovanej 
sťažnosti

Dátum 
postúpenia 
sťažnosti na 
jej vybavenie

Dôvody 
odloženia Poznámka

1/2011 16.05.2011 16.05.2011
Obyvatelia ulíc Dlhá 
a Murgašova, Sereď

Dlhá 
1981/15, 
Sereď

Sťažnosť 
na 
chovateľa 
včiel p. 
Melichera 16.05.2011

Ing. Vladimír 
Práznovský

Sťažnosť bola dňa 
17.5.2011 odstúpená 
Regionálnej veterinárnej 
a potravinovej správe v 
Galante 17.05.2011

17.6.2011 
bola 
odoslaná 
odpoveď 
sťažovateľke 
s prílohou 
odpovede z 
Regionálnej 
veterinárnej a 
potravinovej 
správy v 
Galante

2/2011 17.05.2011 18.05.2011

Mandák František - 
sťažnosť  nám 
postúpila Reg. 
Veterinárna a 
potravinová správa 
Galanta

Sťažnosť 
na chov 
kozy u p. 
Bírovej 18.05.2011

Ing. Vladimír 
Práznovský

Majiteľka obhliadku 
neumožnila. Na 
nariadenie výkonu 
deratizácie v 
súkromných objektoch 
nemá mesto Sereď 
právomoc ani 
kompetencie.

3/2011 30.06.2011 30.06.2011 Ing. Pavol Rodina

Svidníck
a 9, 821 
03 
Bratislav
a

Sťažnosť 
na postup 
pri 
vybavovaní 
sprístupnen
ia informácií 30.06.2011

Ing. Tibor 
Krajčovič

Prešetrením sa zistilo, že 
sťažnosť je 
neopodstatnená vo 
všetkých bodoch.

6.7.2011 
zaslaná 
listom 
odpoveď 
Ing. 
Rodinovi

4/2011 13.09.2011 13.09.2011 Doan Xuan Thang

SNP 
1197/1, 
926 01 
Sereď

Sťažnosť 
na 
prevádzku 
Palacinkáre
ň - Café, 
rušenie 
nočného 
kľudu 13.09.2011

JUDr. 
Pastuchová

Prešetrením sa zistilo, že 
sťažnosť je 
neopodstatnená.

10.10.2011 
zaslaná 
listom 
odpoveď 
sťažovateľov
i.

Centrálna evidencia sťažností ROK 2011 - MsÚ v Seredi

Dátum Údaje o sťažovateľovi Údaje o sťažnosti



5/2011 14.11.2011 14.11.2011 Igor Vranka

Sťažnosť 
na 
príslušníko
m MsP. 14.11.2011

Mgr. Klenovič - 
náčelník MsP

15.11.2011 bol vyzvaný 
sťažovateľ na doplnenie 
svojej sťažnosti - do 5 
pracovných dní bolo 
treba prísť sťažnosť 
podpísať

23.11.2011 
sťažnosť 
nebola 
podpísaná 
ani po 
vyzvaní

Nesplneni
e 
podmienky 
určenej v 
§5 ods.7 
zákona 
9/2011 Z. 
z. o 
sťažnostia
ch



P.č. Doručenia Evidencie

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

Adresa 
trvalého/prechodn
ého pobytu FO, 
Sídlo PO

Predmet 
sťažnosti

Dátum 
pridelenia

Komu 
pridelená

Výsledok 
prešetrenia

Prijaté 
opatrenia

Termíny 
splnenia

Dátum 
vybavenia/
odloženia

Výsledok 
prekontrolov
ania 
predchádzajú
cej sťažnosti 
alebo 
prešetrenia 
opakovanej 
sťažnosti

Dátum 
postúpeni
a 
sťažnosti 
na jej 
vybavenie

Dôvody 
odloženia Poznámka

1/2012 25.1.2012 25.1.2012

Obyvatelia ulice 
Nový Majer, 
92601 Sereď

konkrétny 
sťažovateľ nebol 
uvedený

Sťažnosť na 
podnikateľov 25.1.2012

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

2/2012 5.2.2012 5.2.2012 Dana Sojková
Športová 2097, 
92601  Sereď

Sťažnosť proti 
narušovaniu 
susedských 
vzťahov 5.2.2012

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.

3/2012 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

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.

4/2012 24.5.2012 24.5.2012 Ivan Suchoň
Vinárska 129/20, 
926 01  Sereď

Chov psov a 
mačiek p. 
Dariny 
Dušecinovej 24.5.2012

Ing. 
Navrátilová

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

5/2012 26.6.2012 26.6.2012
Jaroslav 
Hrušovský

Jilenmnického 
1347/12, 926 01  
Sereď

Chov psov a 
vtákov MVDr. 
Domko 26.6.2012

Ing. 
Navrátilová

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

6/2012 28.8.2012 28.8.2012 Ivan Andrášik
č.d. 1599, 925 52  
Šoporňa

Šťažnosť na 
konanie 
mestskej 
polície. 31.8.2012

Mgr. Peter 
Sokol

Zo strany hliadky 
MsP nedošlo k 
zanedbaniu 
povinností - 
sťažnosť 
neopodstatnená. 15.10.2012

Centrálna evidencia sťažností ROK 2012 - MsÚ v Seredi

Dátum Údaje o sťažovateľovi Údaje o sťažnosti



P.č. Doručenia Evidencie

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

Adresa 
trvalého/pre
chodného 
pobytu FO, 
Sídlo PO Predmet sťažnosti

Dátum 
pridelenia Komu pridelená Výsledok prešetrenia Prijaté opatrenia Termíny splnenia

Dátum 
vybavenia/odloženia

Výsledok 
prekontrol
ovania 
predchádz
ajúcej 
sťažnosti 
alebo 
prešetreni
a 
opakovan
ej 
sťažnosti

Dátum 
postúpeni
a 
sťažnosti 
na jej 
vybavenie

Dôvody 
odloženia Poznámka

1/2013 11.4.2013 11.4.2013 Peter Kramár

Sereď, 
Pekarská 
1166/11

Podanie označené ako 
Sťažnosť na suseda-
výsadba ihličnatých a 
listnatých stromov 11.4.2013 Ing. Navrátilová

Sťažovateľovi bolo v zákonnej lehote 
oznámené, že mesto nemá kompetencie 
konať v prípade porušenia § 127 
Občianskeho zákonníka,  môže podať 
návrh na občiansko právny súd.

Mesto Sereď, vyzvalo na úpravu stromu - 
vykonať bezpečnostný a presvetľovací rez v  
termíne do 31.7.2013. 

Strom - orech nebol 
na základe výzvy v 
trmíne upravený . 24.4.2013

2/2013 6.5.2013 6.5.2013 Anna Mišeková

Sereď, 
Jesenského 
1079/7

Sťažnosť na suseda-
vybudovanie jazera. 6.5.2013

odd. rozvoja 
mesta Ing. 
Navrátilová , 
oddelenie ÚPaSP 
Ing. Halabrínová

Sťažnosť obsahovala 8 bodov, z toho 4 body 
boli riešené odd. RM v zmysle zákona o 
sťažnostiach ako opodstatnená sťažnosť.  
Štyri body boli po preskúmaní považované za 
podnet na vyknanie štátneho stavebného 
dohľadu, ktorý bol vykonaný oddelením 
ÚPaSP v zmysle stavebného zákona.   

Prihlásiť psa do evidencie a hnoj z chovu hydiny 
zakopať do záhonov do 15.06.2013

Opatrenia uložené 
oddelením RM bolo 
splnené v stanovenom 
termíne.  28.5.2013

3/2013 7.5.2013 10.5.2013 Dušan Chudý

Sereď, 
Čepenská 
1213/25

Elektronicky podaná 
sťažnosť na 
nepravidelný vývoz 
smetí na ul.Čepenská 7.5.2013 p. Klottonová

8.5.2013 vykonaná kontrola pracovníkom 
MsÚ - kontajnery boli riadne vysypané.

Umožniť voľný prejazd pre zberové vozidlo z 
verejnej komunikácie k zbernému stanovišťu.  14.5.2013

Občania na Čepenskej ulici parkujú s 
autami popri ceste tak, že znemožnia 
prístup zberovému vozidlu, 
sťažovateľ bol informovaný, že v 
prípade nevyvezenia smetí sa zbrové 
vozidlo vráti niekoľkokrát na 
nevyvezené mieto a v prípade, že sa 
nedostane k odpadul, vývoz sa 
opakuje najbližší pracovný deň. 
Odpoveď bola daná elektronicky

4/2013 20.5.2013 20.5.2013
Helena 
Živojinová

Sereď, 
Hrnčiarska 
2496/21

Podanie, ktoré nebolo 
sťažnosťou. Žiadosť o 
ochranu vlastníckeho 
práva obcou. 20.5.2013 Ing. Navrátilová

Čiastočná dohoda medzi navrhovateľom a 
odporcom.

Bezodkladné ostrihanie 3 ks vzrastlých tují. 
Skládku stavebného odpadu odstrániť do 
30.9.2013 10.6.2013

Žiadosť nebola sťažnosťou v zmysle 
zákona o sťažnostiach. Išlo o spor 
medzi susedmi v zmysle § 127 ods.1, 
§ 417 ods. 2 Občiaskeho zákonníka. 
Zamesnanci mesta na žiadosť 
účastníkov žiadosti vykonali 
obhliadku na mieste a vykonali 
všetky úkony, smerujúce k 
vyriešeniu susedského sporu.

5/2013 20.5.2013 20.5.2013 Ján Sekera

Sereď, Ivana 
Krasku 
3119/40

Šťažnosť na 
nekontrolovateľný chov 
holubov, hydiny a 
exotického vtáctva - 
premnoženie 
hlodavcov. 20.5.2013 Ing. Navrátilová

Sťažnosť bola postúpená orgánu príslušnému 
na vybavenie. Šetrenie chovu vykonala 
Regionálna veterinárna a potravinová správa 
Galanta 30.5.2013

Opatrenie vykonať každé 2 mesiace 
koordinovanú deratizáciu súčasne na obidvoch 
dvoroch uložil orgán príslušný na vybavenie 
sťažosti.

Vykonať kontrolu 
plnenia uloženého 
opatrenie prislúcha 
orgánu príslušnému na 10.6.2013 23.5.2013

6/2013 6.6.2013 6.6.2013
Ing. Miroslav 
Tóth

Sereď, 
Lipová 
2429

Sťažnosť na suseda - 
výsadba zelene 6.6.2013 Ing. Navrátilová

Odporca odmietol odstrániť celý porast 
paviniča, je ochotný len ostrihať porast 
pod úroveň strechy rodinného domu.

Na podnet navrhovateľa vo veci zabezpečenia 
predbežnej právnej ochrany týkajúcej sa  
narušovania dobrých susedských vzťahov 
bolo zo strany mesta zvolané stretnutie 
navrhovateľa a odporcu. Počas ústneho 
pojednávania zúčastnené strany nevyriešili 
svoj spor dohodou /zmierom/. Na základe bolo 
zúčastneným stranám odporučené, obrátiť sa 
na príslušný občianskoprávny súd. 19.6.2013

V tomto prípade podanie označené 
ako sťažnosť nie je sťažnosťou v 
zmysle zákona o sťažnostiach. 

7/2013 28.6.2013 28.6.2013
Terézia 
Jánošíková

Sereď, 
Jesenského 
1097/36

Šťažnosť proti 
stavebnému konaniu. 28.6.2013 p. Ševečková

Podanie označené ako sťažnosť bola 
žiadosť o poskytnutie informácie

Požadovaná 
informácia bola 
poskytnutá dňa 
17.7.2013

8/2013 3.12.2013 3.12.2013
Daniela 
Práznovská

Sereď, 
Poštová 
1157/3

Sťažnosť na policajnú 
hliadku MsP - Bc. 
Martin Kollár a Róbert 
Vyhlídal . 3.12.2013 náčelník MsP

Prešetrením sťažnosti bolo zistené, že 
sťažnosť je opodstatnená. 

Zodpovedné osoby si opakovane preštudovať 
zákon o priestupkoch, zúčastniť sa preškolenia z 
technicko - taktického postupu vykonávania 
obdobných zákrokov. do 31.01.2014

Sťažnosť na policajnú hliadku, pre 
úmyselnému, účelovo nepravdivému 
"Úradnému záznamu k udalosti 
evidovanej pod č.417/2013-9, zo dňa 
28.07.2013" - napadnutie 
sťažnovateľky, a na postup pri 
zákroku. 

Centrálna evidencia sťažností ROK 2013 - MsÚ v Seredi

Dátum Údaje o sťažovateľovi Údaje o sťažnosti



P.č. Doručenia Evidencie
Meno a priezvisko (FO) Názov (PO) Meno 
a priezvisko opráv. osoby

Adresa trvalého/prechodného 
pobytu FO, Sídlo PO Predmet sťažnosti

Dátum 
pridelenia Komu pridelená Výsledok prešetrenia Prijaté opatrenia

Termíny 
splnenia

Dátum 
vybavenia/
odloženia

Výsledok prekontrolovania 
predchádzajúcej sťažnosti 
alebo prešetrenia 
opakovanej sťažnosti

Dátum 
postúpenia 
sťažnosti na jej 
vybavenie

Dôvody 
odloženia Poznámka

František Sedlaček
Fándlyho 754/29, 92601 
Sereď

Sťažnosť na postup pri vymáhaní nedoplatku 
na službách spojených s užívaním bytu na 
Novomestskej 43/42 v Seredi. 25.2.2014 hlavný kontrolór 26.2.2014

Sťažnosť postúpená na vybavenie Mestskému 
bytovému podniku, list na vedomie zaslaný aj obom 
sťažovateľom dňa 26.2.2014

Darina Sedlačková
Zornička 910/3, 92401  
Galanta

Sťažnosť na postup pri vymáhaní nedoplatku 
na službách spojených s užívaním bytu na 
Novomestskej 43/42 v Seredi. 25.2.2014 hlavný kontrolór 26.2.2014

Sťažnosť postúpená na vybavenie Mestskému 
bytovému podniku, list na vedomie zaslaný aj obom 
sťažovateľom dňa 26.2.2014

2/2014 25.2.2014 25.2.2014 Miloš Majko
Trnavská ul. 53, 926 01  
Sereď Sťažnosť na hlavnú kontrolórku mesta. 25.2.2014

viceprimátor + 
MsZ v apríli 
2014

Komisia schválená MsZ 
konštatuje, že podanie nie je v 
zmysle §4 zákona č. 9/2009 Z. 
z. sťažnosťou.

Hl. kontrolórke 
môže prikázať 
vykonať kontrolu 
iba MsZ alebo 
primátor. 23.4.2014

3/2014 4.3.2014 4.3.2014 Anna Mišeková
Jesenského 1079/7, 926 01  
Sereď

Opakovaná sťažnosť č. 2/2013 zo dňa 
6.5.2014 - nová sťažnosť na nekonanie 4.3.2014

Ing. 
Halabrínová

25.3.2014 sa uskutočnil št. 
stavebný dohľad  ako kontrola 
splnenia bodu č. 2 zo ŠSD zo 
dňa 24.5.2013-oprava šachty pri 
studni, jama na dvore pri RD

Nariadená p. 
Lašákovi oprava 
šachty pri studni. do 31.7.2014

4/2014 24.3.2014 24.3.2014 Dušan Šulák
Novomestská 43/42, 926 01  
Sereď

Sťažnosť na príslušníkov MsP pri udeľovaní 
pokuty za priestupok. 24.3.2014 náčelník MsP

Neboli zistené porušenia v 
konaní príslušníkov MsP - 
sťažnosť neopodstatnená. 28.4.2014

Zápisnica z prešetrenia sťažnosti bola dňa    zaslaná 
sťažovateľovi.

5/2014 27.3.2014 27.3.2014 Milan Rajský
Dolnočepeňská 1622/32, 926 
01  Sereď

Sťažnosť na príslušníkov MsP voči ich 
postupu pri riešení konfliktnej situácie. 27.3.2014 náčelník MsP

Neboli zistené porušenia v 
konaní príslušníkov MsP - 
sťažnosť neopodstatnená. 19.5.2014

Zápisnica z prešetrenia sťažnosti bola dňa    19.5.2014 
zaslaná sťažovateľovi.

6/2014 2.6.2014 4.6.2014 Jana Lučanská
Vinárska 128/24, 926 01  
Sereď

Sťažnosť na majiteľa bytu na 1. poschodí na 
ulici Vinárska 128/24 4.6.2014

Ing. 
Halabrínová

Bol vykonaný ŠSD za účasti 
majiteľky bytu. Mesto Sereď 
nemá kompetenciu riešiť hluk v 
bytovom dome. 23.6.2014

7/2014 05.08.2014 05.08.2014 Jana Vrbovská
Stromová 1668/8, 92601  
Sereď

Sťažnosť na p. Milana Rajského na spôsob 
uskladnenia maštaľného hnoja z chovu koní. 5.8.2014 Ing. Navrátilová

9.9.2014 bolo vykonané šetrenie 
zo strany Okresného úradu 
Galanta, odbor ŽP. V okolí 
maštale, hnojiska ani na dvore 
neboli pozorované žiadne úniky 
močovky.

p. Rajskému bolo 
odporučené 
vysadenie listnatej  
drevinnej vegetácie 
po obvode pozemku, 
hlavne zo strany p. 
Vrbovskej. 26.9.2014 6.8.2014

Sťažnosť bola postúpená na prešetrenie  na Okresný 
úrad Galanta, odbor starostlivosti o ŽP

8/2014 05.08.2014 05.08.2014 Štefan Szabó
Námestie Slobody28/3, 926 
01  Sereď

Sťažnosť na postup hliadky a veliteľa zmeny 
MsP pri riešení sťaženého prístupu na 
vyhradené parkovisko pre invalida. 5.8.2014 náčelník MsP

Podaná sťažnosť je 
opodstatnená. Zo strany hliadky 
v zložení Tomáš Kališ, Martin 
Slabý došlo k pochybeniu pri 
riešení oznamu Štefana Szabó.   

Zodpovedné osoby 
opakovane 
preštudovať zákon o 
cestnej premávke a o 
zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
ako i vyhlášku a 
Pracov ný poriadok 
Mestskej polície 
Sereď. do 30.10.2014 10.9.2014

9/2014 16.10.2014 16.10.2014
Roman Culka a Marta Culková 
Krivošeková

Vinárska 128/24, 926 01  
Sereď

Sťažnosť na p. Milana Rajského, suseda 
manželov Culkových, ktorého stromy 
prekážajú v stavbe rodinného domu i 
znečisťujú pozemok. 16.10.2014 Ing. Navrátilová

p. Rajskému bola odoslaná 
výzva, na kt. odpovedal, že 
spochybňuje vlastníctvo časti 
pozemku a poslal žiadosť na  
Okresný súd v  Ga. Z tohto 
dôvodu mesto Sereď nebude 
v predmetnej veci až do 
vyriešenia sporu ďalej konať. 3.11.2014  

10/2014 21.10.2014 21.10.2014 Lajos Miklós a Mária Miklós č. 967, 925 32  Veľká Mača

Sťažnosť na nedoručenie 
Rozhodnutia - výmeru za užívanie 
poľnohospodárskej pôdy. 21.10.2014 Ing. Florišová

Správca dane nevydal 
rozhodnutie na daň z 
nehnuteľnosti z dôvodu, že 
p. Miklós nie je vlastník 
pozemku zapísaný v katastri 
nehnuteľností ani nájomca - 
pozemok nemá založený list 
vlastníctva.

p. Miklósovi bolo 
odporučené 
predloženie 
dokladov, z 
ktorých by bolo 
opodstatnené 
správcovi dane 
vyrúbiť daň u 
nehnuteľnosti. 28.10.2014

11/2014 11.11.2014 11.11.2014 Lajos Miklós a Mária Miklós č. 967, 925 32  Veľká Mača

Opätovná sťažnosť na nedostatočne 
kvalifikované prešetrenie predmetu 
predchádzajúcej sťažnosti. 11.11.2014 Ing. Florišová

Na základe predložených 
dokladov nepovažuje 
správca dane manželov 
Miklósovcov za daňovníkov 
daní z pozemkov. Sťažnosť 
je opäť neopodstatnená. 24.11.2014

Centrálna evidencia sťažností ROK 2014 - MsÚ v Seredi

Dátum Údaje o sťažovateľovi Údaje o sťažnosti

1/2014 25.2.2014 25.2.2015



P.č. Doručenia Evidencie

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

Adresa 
trvalého/prechodného 
pobytu FO, Sídlo PO Predmet sťažnosti Dátum pridelenia Komu pridelená Výsledok prešetrenia Prijaté opatrenia

Termíny 
splnenia

Dátum 
vybavenia/odlože
nia

Výsledok 
prekontrolovania 
predchádzajúcej 
sťažnosti alebo 
prešetrenia 
opakovanej sťažnosti

Dátum postúpenia sťažnosti 
na jej vybavenie Dôvody odloženia Poznámka

1. 23.02.2015 23.02.2015

Marta Culková 
Krivošekováá, Roman 
Culka, Viktor Krivošek

Hornomajerská 
3046/9, 926 01  
Sereď

Sťažnosť na p. Rajského 
ohľadom koreňov stromov, 
ktoré poškodzujú betónový 
základ plota

23.02.2015 hlavný kontrolór

mesto Sereď vyzýva 
uskutočniť nápravné 
opatrenie - orezanie 
konárov, nemá právo 
nariadiť výrub stromov

31.3.2015

2. 21.4.2015 21.4.2015
Jaroslav Andraši, Margita 
Borsosová

Šintava 3, 925 51, 
Námestie slobody, 
31/11, 926 01  Sereď 

Sťažnosť na p. Kašíkovú a 
MsP 21.4.2015 Ing. Tibor Krajčovič

prednosta úradu vec 
doriešil osobným 
stretnutím s dotknutými 
stranami 22.4.2015 22.4.2015

3. 21.8.2015 21.8.2015 Bc. Miroslava Melišková
Športová 2798/30, 
926 01  Sereď

Sťažnosť na priebeh štátneho 
stavebného dohľadu a na obsah 
zápisnice 21.8.2015 Ing. Tibor Krajčovič

Orgán štátneho 
stavebného dohľadu 
doposial neukončil 
zisťovacie konanie, vec je 
v štádiu šetrenia

Ďalšieho šetrenia sa 
zúčastní buď primátor alebo 
prednosta

4. 9.9.2015 9.9.2015 Marek Sokol
Čepenská 4305/123 
926 01  Sereď

Sťažnosť na nájomníkov 
mestského nájomného bytu č. 6, 
rodinu Karasovú z dôvodu 
rušenia bytového kľudu 9.9.2015 p. Kováčová

Nejedná sa o sťažnosť v 
zmysle zákona č. 9/2010 
Z.z. o sťažnostiach.

Školská, športová a bytová 
komisia poverila Našu 
domovú správu, aby 
pripravili Domový 
poriadok, ktorý bude 
umiestnený v každom 
vchode nájomných bytov. 
Ak bude aj naďalej 
dochádzať k rušeniu 
nájomníkov, nájomníci sa 
môžu obrátiť na MsP. 23.9.2015

5. 15.7.2015 15.7.2015

Obyvatelia mestskej časti 
Malý Háj - Ing. František 
Sojka Malý Háj, Sereď

Sťažnosť na skúšobnú 
prevádzku Bioplynovej stanice v 
Seredi 15.7.2015 Ing. Tibor Krajčovič

Nejedná sa o sťažnosť v 
zmysle zákona č. 9/2010 
Z.z. o sťažnostiach. 21.7.2015

6. 24.5.2015 24.5.2015
Ján Sojka - Memoria, 
Sereď

Sťažnosť na p. Kašíkovú - 
správa cintorína 24.5.2015

Ing. Katarína 
Navrátilová

Nejedná sa o sťažnosť v 
zmysle zákona č. 9/2010 
Z.z. o sťažnostiach.

Dňa 3.6.2015 sa 
uskutočnilo rokovanie 
dotknutých osôb za 
účasti vedenia mesta 3.6.2015

7. 2.12.2015 2.12.2015
Ján Sojka - Renova - ART, 
Sereď

Čepenská 1212/21, 
92601  Sereď

Sťažnosť na p. Kašíkovú - 
správa cintorína 2.12.2015

Ing. Katarína 
Navrátilová

Nejedná sa o sťažnosť v 
zmysle zákona č. 9/2010 
Z.z. o sťažnostiach. 14.12.2015

Centrálna evidencia sťažností ROK 2015 - MsÚ v Seredi

Dátum Údaje o sťažovateľovi Údaje o sťažnosti



P.č. Doručenia Evidencie

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

Adresa 
trvalého/prechodného 
pobytu FO, Sídlo PO

Predmet 
sťažnosti

Dátum 
pridelenia

Komu 
pridelená

Výsledok 
prešetrenia

Prijaté 
opatrenia

Termíny 
splnenia

Dátum 
vybavenia/o
dloženia

Výsledok 
prekontrolovania 
predchádzajúcej 
sťažnosti alebo 
prešetrenia 
opakovanej 
sťažnosti

Dátum 
postúpenia 
sťažnosti 
na jej 
vybavenie

Dôvody 
odloženia Poznámka

1/2016 16.3.2016 16.3.2016
Anton 
Morvay

Hasičská 43, 942 01  
Šurany

Sťažnosť na 
správkyňu 
mestského 
cintorína. 16.3.2016

Ing. 
Navrátilová

Odpoveď zaslaná 
sťažovateľovi dňa 
23.3.2016 žiadne 23.3.2016

2/2016 12.05.2016 12.05.2016
Vladimír 
Šupík

Slnečná ul. II, 926 01  
Sereď

Sťažnosť na 
poškodzovan
ie cudzej 
veci 12.05.2016

Ing. 
Šefčíková

Odpovedané dňa 
9.6.2016 
elektronicky žiadne 09.06.2016

Nejedná sa o 
sťažnosť v 
zmysle zákona 
o sťažnostiach

3/2016 15.06.2016 15.06.2016
Michaela 
Tabačková

Malý Háj, 926 01  
Sereď

Sťažnosť na 
zápach z 
bioplynovej 
stanice 15.06.2016

Ing. 
Krajčovič

Odpovedané dňa 
20.6.2016 20.06.2016

Stretnutie sa 
konalo 9.7.2016 
o 9.00 hod. s 
obyvateľmi, 
sťažnosť bola 
doriešená

4/2016 28.06.2016 28.06.2016
Leopold 
Klokner

Pod hrádzou 
2220/15, 926 01  
Sereď

Sťažnosť na 
neupravený 
pozemok. 28.06.2016

Ing. 
Navrátilová

Kontrola pozemku, 
majiteľ vyzvaný na 
pokosenie. 15.07.2016

19.9.2016 bola 
KN 
skontrolovať 
stav, pozemok 
bol pokosený 

5/2016 27.07.2016 27.07.2016
Žaneta 
Valábeková

Jesenského 3000/57, 
926 01  Sereď

Sťažnosť na 
susedu a jej 
štekajúceho 
psa. 27.07.2016

Ing. 
Navrátilová

Dňa 3.8.2016 sa 
uskutočnilo 
stretnutie s oboma 
stranami.

Strany sa 
dohodli, p. 
Dolejšová 
nebude dávať 
psa do okna. 03.08.2016

6/2016 01.08.2016 01.08.2016
Oľga 
Šeholková

Námestie Slobody 
30/10, 926 01  Sereď

Sťažnosť na 
neporiadok na 
sídlisku. 01.08.2016

Ing. 
Navrátilová

Na stretnutí bol 
osobne primátor 
mesta so 
sťažovateľkou.

Sú uvedené v 
priloženom 
liste, ktorý 
osobne 
prevzala 
sťažovateľka 03.08.2016

7/2016 14.11.2016 16.11.2016
Marcela 
Uhričová 

Športová 4481/14A, 
926 01 Sereď

Sťažnosť na 
smetiarské 
služby - 
odlomený 
smetný kôš 16.11.2016

Miriam 
Klottonová

Výmena smetnéj 
nádoby 21.11.2016

Centrálna evidencia sťažností ROK 2016 - MsÚ v Seredi

Dátum Údaje o sťažovateľovi Údaje o sťažnosti



P.č. Doručenia Evidencie

Meno a priezvisko 
(FO) Názov (PO) 
Meno a priezvisko 

opráv. osoby

Adresa 
trvalého/prechodného 
pobytu FO, Sídlo PO

Predmet 
sťažnosti

Dátum 
pridelenia

Komu 
pridelená

Výsledok 
prešetrenia

Prijaté 
opatrenia

Termíny 
splnenia

Dátum 
vybavenia/odlo
ženia

Výsledok 
prekontrolovania 
predchádzajúcej 
sťažnosti alebo 
prešetrenia 
opakovanej sťažnosti

Dátum postúpenia 
sťažnosti na jej 
vybavenie

Dôvody 
odloženia Poznámka

1/2017 22.05.2017 Kamenický Miroslav Železničná 1061/54

Sťažnosť na Editu 
Kašíkovu - 
prevádzkovateľ 
pohrebiska svojím 
konaním 
neupozornil 
nájomcu v 
stanovenom čase o 
konci nájmu zmluvy 
- že príde k 
výpovedi nájmu 
zmluvy. 

22.05.2017
Daniela 
Vašková 

Kasáková 

 
pohrebiska  v 
súlade s § 22 ods. 
1 zákona č. 
131/2010 o 
pohrebníctve v 
platnom znení 
upozorňuje že 
lehota na 
zaplatené hrobové 
miesto  uplynula 
6.2.2017  - 
upozornenie bolo 
poslané v zákono

upozornenie na 
dodržiavanie 

zákona o 
pohrebníctve - 
list primátora 

ihneď

22.05.2017

Centrálna evidencia sťažností ROK 2017 - MsÚ v Seredi

Dátum Údaje o sťažovateľovi Údaje o sťažnosti
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