
Údaje o sťažovateľovi

Dátum 

doručenia 

sťažnosti

Dátum zapísania 

sťažnosti

Dátum zapísania 

opak. sťažnosti

Dátum 

zapísania ďalšej 

opak. sťažnosti

/FO/ Meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa                                                  

/PO/ Názov, sídlo firmy, meno a priezvisko oprávnenej osoby
Predmet sťažnosti

Dátum pridelenia sťažnosti na 

vybavovanie/Komu pridelená

Výsledok prešetrenia 

sťažnosti/Opodstatnená, 

neopodstatnená

Prijaté opatrenia

Termín 

splnenia 

opatrení

Dátum 

vybavenia 

sťažnosti

Dátum 

vybavenia 

opak. 

sťažnosti

Dátum 

vybavenia 

odloženej 

sťažnosti

Výsledok 

prekontrolovania 

predchádzajúcej sťažnosti 

alebo prešetrenia 

opakovanej sťažnosti

Dátum 

postúpenia 

sťažnosti 

orgánu 

príslušnému na 

jej vybavenie

Dôvody 

odloženia 

sťažnosti

Poznámka

1. 27.5.2020 27.5.2020 - - Sťažnosť na postup správneho orgánu 27.5.2020/Mgr. Erika Labašková neopodstatnená - - 27.7.2020 - - - - - -

2. 8.7.2020 8.7.2020 - -
VSD s.r.o., Trebišovská 3, 821 02 Bratislava                                          

oprávnená osoba: Peter Plávala, konateľ spoločnosti

Sťažnosť na neoprávnený postup, 

vyžiadanie dokumentácie
8.7.2020/Mgr. Silvia Kresanová

späťvzatie sťažnosti             

ev.č. 7877/2020
- - - - - - - - -

3. 16.7.2020 16.7.2020 - -
Sťažnosť na postup Oddelenia 

územného konania a stavebného 

poriadku

16.7.2020/Mgr. Erika Labašková opodstatnená

zamestnanci boli poučení na 

dodržiavanie lehôt, ktoré sú povinní 

dodriavať pri vybavovaní agendy 

vyplývajúcej z ich pracovnej náplne

26.10.2020 1.10.2020 - - - - - -

4. 29.7.2020 30.7.2020 - -
Sťažnosť na nedodržanie úradných 

hodín matriky
29.7.2020/Mgr. Erika Labašková odložená 16.9.2020

§ 6 ods. 1 

písm. a) 

zákona 

5. 13.10.2020 14.10.2020 - -

nesprávne určený termín termín 

konania zo strany stavebného úradu 

spojený s miestnym zisťovaním 

13.10.2020/Mgr. Erika Labašková opodstatnená
zamestnanci boli poučení o poučení lehôt 

podľa správneho poriadku
6.12.2020 27.11.2020 - - - - - -

6. 28.10.2020 28.10.2020 - -
Sťažnosť na postup pri riešení 

susedského sporu
28.10.2020/Mgr. Monika Dargajová opodstatnená

každý zamestnanec bude informovaný, 

aby najneskôr ku dňu skončenia prac. 

pomeru predložil vedúcemu 

zamestnancovi zoznam agendy a 

povinností, ktoré je potrebné vykonať 

vyplývajúcich z jeho pracovnej náplne. 

23.11.2020 10.11.2020 - - - - - -

P.č.

Dátum Údaje o sťažnosti

CENTRÁLNA EVIDENCIA SŤAŽNOSTÍ

podľa § 10 Zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach za rok 2020


