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Správa o výsledku kontroly petícií a sťažností za rok 2018
Oprávnená osoba:
Povinná osoba:
Predmet kontroly:
Cieľ kontroly:

hlavný kontrolór mesta Hlohovec Ing. Ján Brezovský
Mestský úrad Hlohovec, M.R.Štefánika 1, 92001 Hlohovec
kontrola petícií za rok 2018 podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve a kontrola sťažností za rok 2018 podľa zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach.
skontrolovať dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve, zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a súvisiacich
predpisoch – Smernice upravujúcej postup pri vybavovaní petícií
mestom Hlohovec účinnou dňom 01. 09. 2017 a Zásad pre
vybavovanie sťažností účinných dňom 01. 12.2017

Kontrolované
obdobie:
rok 2018
Miesto a čas
vykonania kontroly: Mestský úrad Hlohovec, v čase od 14. 01. 2019 do 25. 01. 2019
dátum vypracovania
správy:
25. 01. 2019
Použitá legislatíva ku kontrole:
1/
2/
3/
4/
5/

zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
Smernica mesta Hlohovec upravujúca postup pri vybavovaní petícií
Zásady mesta Hlohovec pre vybavovanie sťažností

Kontrola petícií za rok 2018
Správu o vybavovaní sťažností a petícií predkladá hlavný kontrolór mesta raz za rok
Mestskému zastupiteľstvu ako komplexnú informáciu o prijatých a vybavených sťažnostiach
a petíciách za predchádzajúci kalendárny rok. Táto správa má informatívny charakter.
Pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností, petícií a iných podaní som
postupoval v súlade so zákonom číslo 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákonom číslo 242/1998
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve (ďalej len „zákon“) a
v súlade s ustanoveniami ďalších súvisiacich legislatívnych noriem.
V roku 2018 bolo úradne podaných celkom 42 podaní /sťažností, petícií, podnetov,
žiadostí/.
Z uvedeného počtu podaní malo podľa zákona o sťažnostiach charakter :
- petícia
3
- sťažnosť
4
- žiadosť
35
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Kontrolou bolo zistené, že v roku 2018 prijalo mesto Hlohovec 3 petície:
Petícia č. 1:
Petícia doručená 10. 10. 2018.
Predmet petície: Obyvatelia bytov na ulici Koperníkova 136/1 nesúhlasia s vytvorením
parkovacieho miesta pre pána J.P. v tesnej blízkosti činžiakov.
Petícia bola podporená 35 podpismi. Obsahovala však iba priezviská a podpisy osôb
podporujúcich petíciu. Neobsahovala údaje, ktoré vyžaduje § 5 bod (1) zákona (meno,
adresu pobytu, ). Preto bol zástupca dňa 12. 10. 2018 vyzvaný na doplnenie údajov
v zmysle zákona. Zástupca doplnil údaje dňa 31. 10. 2018 a priložil 38 osôb podporujúcich
petíciu na 2 podpisových hárkoch . Petícia bola vybavená dňa 30. 11. 2018 zaslaním
odpovede zástupcovi osôb podporujúcich petíciu v tom zmysle, že sa pánovi J. P. nepovolí
vybudovať žiadne parkovacie miesto v tesnej blízkosti bytového domu Koperníkova 1.
Výsledok vybavenia petície bol zverejnený dňa 05. 12. 2018, (v zmysle § 5 bodu (7)
zákona).
Petícia bola teda vybavená v zmysle zákona do 30 pracovných dní odo dňa doplnenia
údajov do petície.
Petícia č. 2:
Petícia doručená 31. 05. 2018.
Predmet: Vlastníci polyfunkčného domu, Námestie sv. Michala 5, 92001 Hlohovec žiadajú
zmenu otváracích hodín pohostinstva Dublin Pub.
Petícia bola podporená 7 podpismi. Keďže petícia nespĺňala náležitosti v zmysle zákona ( §
4 bodu 2 zákona o petičnom práve) – v petícii chýbal podpis zástupcu na zastupovanie
v styku s orgánom verejnej moci, uvádzanie znaku pre opakovanie, boli obyvatelia
podpisujúci petíciu vyzvaní na doplnenie údajov v zmysle zákona. Po doplnení údajov
(24.7.2018) bola petícia podporená 8 podpismi (v zmysle § 4 bodu (2) zákona) na 1
podpisovom hárku (v zmysle § 4a bodu (6) zákona).
Dňa 16.7.2018 bola zaslaná výzva prevádzkovateľovi baru Dublin na dôsledné dodržiavanie
povinnosti ustanovené VZN (prevádzkový čas, intenzitu hudby na letnej terase) a na slušné
správanie sa zákazníkov baru Dublin.
Dňa 11.9.2018 rokovala o petícii komisia ekonomická, prevodov majetku, podnikania,
obchodu a služieb; Dňa 27.9.2018 rokovalo MsZ o petícii a prijalo uznesenie č. 90: MsZ
mesta Hlohovec po prerokovaní ukladá MsÚ pripraviť nové VZN mesta Hlohovec o určení
pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec, v
ktorom budú zapracované požiadavky z Petície "Za dodržanie nočného kľudu a zmenu
otváracích hodín pohostinstva Dublin Hlohovec" úpravou otváracích hodín a to v rozmedzí
PO - NE do 22:00 hod. Nové VZN podlieha schváleniu v Mestskom zastupiteľstve.
Mestský úrad má teda za úlohu pripraviť návrh nového VZN o určení pravidiel času
predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Hlohovec v ktorom budú
zapracované požiadavky z Petície, pričom nové všeobecne záväzné nariadenie podlieha
schváleniu v Mestskom zastupiteľstve.
Výsledok vybavenia petície bol zverejnený dňa 12. 11. 2018, (v zmysle § 5 bodu (7)
zákona).
Petícia č. 3:
Petícia doručená 11. 07. 2018.
Predmet: Občania mesta Hlohovec žiadajú, aby vedenie mesta Hlohovec prijalo účinné
a bezpodmienečné dodržiavanie VZN mesta Hlohovec č. 194/2017 čl. 6 posledná veta: „ po
22:00 hod. nie je v takýchto priestoroch (pozn. exteriérové priestory) povolená hudobná
produkcia. Občania žiadajú, aby mestská polícia v prípade porušenia tohto ustanovenia
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okamžite hudobnú produkciu zastavila a aby voči organizátorovi boli vyvodené sankcie.
Petícia bola podporená 179 podpismi. Keďže petícia nespĺňala náležitosti v zmysle zákona
(§ 4 bodu 2 zákona o petičnom práve) – v petícii, resp. na sprievodnom liste chýba text
petície, ktorý je napísaný iba na priložených hárkoch, t.j. nie je možné podľa obsahu
jednoznačne identifikovať, či sprievodný list prináleží k priloženej petícii; viaceré mená osôb
podporujúcich petíciu sú nečitateľné, boli obyvatelia podpisujúci petíciu vyzvaní na
doplnenie údajov v zmysle zákona. Po doplnení údajov (9.8.2018) bol dňa 5.9.2018
postúpený list podpísaný primátorom mesta Hlohovec náčelníkovi MsP s výzvou o dôsledné
zabezpečenie kontrol a výkonu plnenia znenia VZN č. 194/2017, aby v prípade porušovania
tohto VZN príslušníci MsP bezodkladne zaslali oznámenia mestu Hlohovec o správnom
delikte ako aj príslušným orgánom, ak dôjde k porušeniu právnych predpisov, ktoré budú
zistené pri plnení úloh MsP a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta Hlohovec a
MsP.
Dňa 6.9.2018 bol zaslaný list - Oznámenie o výsledku vybavenia petície MUDr. Rynaldovi
Šimanskému.
Výsledok vybavenia petície bol zverejnený dňa 17. 09. 2018, (v zmysle § 5 bodu (7)
zákona).
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Evidencia vybavených sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. - zákona o
sťažnostiach
tab. č. 1

§ 10 ods. 1

sťažnosť č.:

písm. a)

písm. b)

dátum
doručenia údaje o
sťažnosti sťažovateľovi

písm. c)

písm. d)

písm. e)

predmet
sťažnosti

dátum
pridelenia
sťažnosti na
prešetrenie a
komu bola
pridelená
výsledok prešetrenia

písm. g)

dátum
vybavenia
sťažnosti

hlavný kontrolór
mesta

1/

2/

3/

9.5.2018 uvedené

10.5.2018 uvedené
anonym zaslaný
MPSRaR, tento
zaslal sťažnosť
Odboru pre dohľad
nad poskytovaním
sociálnych služieb,
tento zaslal sťažnosť
hlavnému
16.5.2018 kontrolórovi mesta

poslanec sa
sťažuje na MsÚ,
že svojou
nečinnosťou
porušil
ustanovenia
zákona č.
552/2003 Z. z. a
poškodenie jeho
práv byť
oboznámený s
výsledkom jeho
upozornenia
"neadekvátny
zásah MsP a
odpoveď
odoslaná po
lehote na
vybavovanie
sťažností

údajné
arogantné
správanie sa
riaditeľky
Harmonia - ZpS

pán poslanec dňa 5.4.2018
upozornil na skutočnosť, že riaditeľ
MKC, ktorý bol dňa 29.6.2017 na
návrh primátora mesta MsZ
vymenovaný do funkcie riaditeľa
MKC ku dňu 1.7.2017, bol ku dňu
5.4.2018 podľa výpisu z OR vedený
ako štatutár 3 spoločností, čím
dochádza k porušeniu ustanovení
zákona č. 552/2003 Z. z. Dňa
24.4.2018 odznela na rokovaní MsZ
informácia a boli predložené
dokumenty, že pán riaditeľ MKC bol
ku dňu 16.7.2017 odvolaný z
funkcie konateľa v uvedených 3
spoločnostiach a na jeho miesto je
vymenovaná nová konateľka. To
znamená, že pán riaditeľ MKC odo
dňa 16.7.2017 nie je konateľom v
uvedených troch spoločnostiach, na
čo upozornil pán poslanec a pán
poslanec dostal túto informáciu
24.4.2018, teda v lehote 30 dní odo
dňa upozornenia (5.4.2018).

27.6.2018
odoslaný list
pánovi
poslancovi s
informáciami
ako sú
uvedené vo
vedľajšom
stĺpci

nedopatrením sa stalo, že odpoveď
bola odoslaná sťažovateľke 4 dni po
zákonom stanovenej lehote 60
pracovných dní. Náčelník MsP si
10.05.2018, priznal chybu a ospravedlnil sa pani
náčelník MsP sťažovateľke.

15.6.2018
odoslaný list
sťažovateľke

9.5.2018
hlavný
kontrolór
mesta

16.05.2018
hlavný
kontrolór
mesta

aj keď sa v zmysle zákona anonymy
neprešetrujú (nie je komu
odpovedať), údaje v sťažnosti som
konzultoval s hlavnou sestrou, táto
mi zodpovedala na všetky údaje v
sťažnosti. Údaje v sťažnosti sa
nezakladali na pravde.

21.6.2018
som poslal
list na Odbor
dohľadu nad
poskytovaním
sociálnych
služieb
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4/

sťažovateľka sa
sťažuje na
riaditeľku MŠ, že
táto
nerešpektuje
rozhodnutie
Okresného súdu,
ktorý vydal
predbežné
opatrenie v tom
zmysle, že
manžel, s ktorým
je v rozvodovom
konaní, sa môže
stretávať so
synom iba v
súdom
stanovenú dobu
až do rozvodu.

20.9.2018 uvedené

20.9.2018
hlavný
kontrolór
mesta,
vedúca
odboru
školstva,
vedúca
odboru
právneho a
klientskych
služieb

na rokovaní za prítomnosti
hlavného kontrolóra, vedúcej
odboru školstva, vedúcej odboru
právneho a klientskych služieb, a
riaditeľky MŠ bolo konštatované,
že predbežné rozhodnutie
Okresného súdu o stanovení doby,
kedy sa môže otec maloletého
stretávať so synom nadobudlo
právoplatnosť a je ho potrebné
bezpodmienečne rešpektovať. Pani
riaditeľka súhlasila s týmto
stanoviskom a prisľúbila, že ho
bude rešpektovať

1.10.2018

Evidencia vybavených podnetov, žiadostí, dopytov a iných podaní
tab. č. 2

por.č.: predmet

vybavoval

výsledok

hlavný kontrolór mesta

Kúpna zmluva o odkúpení nehnuteľnosti je z roku 2013 a v
zmluve sa konštatuje, že "kupujúci vyhlasujú, že je im známy
právny i skutočný stav kupovanej nehnuteľnosti". To znamená,
že kupujúca si bola v čase podpisu kúpnej zmluvy dobre
vedomá skutočnosti, že kupovaná nehnuteľnosť nie je napojená
na kanalizáciu, ale má septik a táto skutočnosť bola zohľadnená
v kúpnej cene nehnuteľnosti.

hlavný kontrolór mesta

odporučil som občanovi, aby sa obrátil na RÚVZ so žiadosťou
preveriť, či suseda spĺňa všetky náležitosti, ktoré spadajú do
kompetencie RÚVZ na vydanie súhlasu s takouto
podnikateľskou činnosťou

hlavný kontrolór mesta

1/

prosba o pomoc pri napojení na
kanalizačnú prípojku
nehnuteľnosti, ktorú odkúpila od
mesta Hlohovec

2/

občan prosí o pomoc - suseda
prevádzkuje v garáži rodinného
domu textilnú výrobu, čím
spôsobuje hluk nielen v denné
hodiny, ale aj v nočné hodiny

odbor majetku

3/

Jarmila Kurucová Nitrianska 43
Hlohovec žiadosť o riešenie
bezbarierového prístupu na
chodník osoba ZŤP

odbor právny a klientskych služieb
4/ "Sťažnosť" na hlučné deti
(jednoročné a dvojročné)susedov,
ktoré sú hyperaktívne, behajú,
dupocú, behajú po byte 16 h denne
(ako beh splašeného koňa),
hrmocú po podlahe

Čulák v spolupráci s
odborom výstavby
referátom dopravy

JUDr. Tomáš Piovarči,
referent pre právne
zabezpečenie MsÚ v
Hlohovci

riešené v rámci debarierizačných opatrení vykonaných na
sídlisku Nitrianska

Zaslané vyjadrenie Mesta Hlohovec s uvedením, že nejde o
sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach a ponúknuté spôsoby
riešenia (podanie kvalifikovaného podnetu na začatie konania
do pokojného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka alebo
riešenie susedských sporov na príslušnom civilnom súde).
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5/

"Sťažnosť" na hlučných manželov,
ktorí sa neustále hádajú, pričom
také správanie trvá viac ako 5
rokov

JUDr. Tomáš Piovarči,
referent pre právne
zabezpečenie MsÚ v
Hlohovci

Zaslané vyjadrenie Mesta Hlohovec s uvedením, že nejde o
sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach a ponúknuté spôsoby
riešenia (podanie kvalifikovaného podnetu na začatie konania
do pokojného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka alebo
riešenie susedských sporov na príslušnom civilnom súde).

6/

"Sťažnosť" na suseda, že sadí
stromy blízko susedovho domu,
postavil krb v blízkosti šopy na
drevo a že má na dome kamery

JUDr. Tomáš Piovarči,
referent pre právne
zabezpečenie MsÚ v
Hlohovci

Zaslané vyjadrenie Mesta Hlohovec s uvedením, že nejde o
sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach a ponúknuté spôsoby
riešenia (riešenie susedských sporov na príslušnom civilnom
súde).

7/

"Sťažnosť" na súrodenca, ktorý
dotyčného nechce pustiť do
rodičovského domu a nie je ani
vysporiadané spoluvlastníctvo

JUDr. Tomáš Piovarči,
referent pre právne
zabezpečenie MsÚ v
Hlohovci

Zaslané vyjadrenie Mesta Hlohovec s uvedením spôsobov
riešenia (zrušenie podielového spoluvlastníctva na príslušnom
civilnom súde). Rada vyhľadať advokátsku kanceláriu na
zastupovanie.

8/

"Sťažnosť" na suseda pre
zamorenie bytového domu a
zápach z predmetného bytu suseda
(sused bol chronický zberateľ
odpadu, po byte behal hmyz a
nachádzal sa tam voľne po zemi
odhodený odpad)

JUDr. Tomáš Piovarči,
referent pre právne
zabezpečenie MsÚ v
Hlohovci

Zaslané vyjadrenie Mesta Hlohovec s uvedením spôsobov
riešenia (podanie kvalifikovaného podnetu na začatie konania
do pokojného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka alebo
riešenie susedských sporov na príslušnom civilnom súde +
možnosť predaja bytu, ktorý môže nariadiť súd v zmysle zákona
o vlastníctve bytov a bytových priestorov).

9/

"Sťažnosť" na nevhodné a vulgárne
správanie susedy, slovné
napádanie okoloidúcich

JUDr. Tomáš Piovarči,
referent pre právne
zabezpečenie MsÚ v
Hlohovci

Zaslané vyjadrenie Mesta Hlohovec s uvedením, že nejde o
sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach a ponúknuté spôsoby
riešenia (riešenie susedských sporov na príslušnom civilnom
súde alebo riešenie priestupkov proti občianskemu
spolunažívaniu mestskými policajtami alebo príslušníkmi PZ SR).

10/ "Sťažnosť" na suseda, ktorý má v
susedstve zarastený pozemok, o
ktorý sa nestará a v poslednej dobe
si cez neho spravili prechod vybraní
občania, ktorí prehadzujú na
sťažovateľov pozemok predmety a
robia hluk

JUDr. Tomáš Piovarči,
referent pre právne
zabezpečenie MsÚ v
Hlohovci

Zaslané vyjadrenie Mesta Hlohovec s uvedením, že nejde o
sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach a ponúknuté spôsoby
riešenia (riešenie susedských sporov na príslušnom civilnom
súde alebo riešenie priestupkov proti občianskemu
spolunažívaniu mestskými policajtami alebo príslušníkmi PZ SR).

11/ "Sťažnosť" na suseda, nakoľko
susedské spolunažívanie je
problematické, púšťa skoro ráno
hlasnú hudbu a viackrát sa sťažoval
sused na sťažovateľov kvôli
fajčeniu na balkóne, pričom aj on je
fajčiar

JUDr. Tomáš Piovarči,
referent pre právne
zabezpečenie MsÚ v
Hlohovci

Zaslané vyjadrenie Mesta Hlohovec s uvedením, že nejde o
sťažnosť v zmysle zákona o sťažnostiach a ponúknuté spôsoby
riešenia (podanie kvalifikovaného podnetu na začatie konania
do pokojného stavu podľa § 5 Občianskeho zákonníka alebo
riešenie susedských sporov na príslušnom civilnom súde).

Podnet občana na kvalitu vody v
jazierku pod šulekovským mostom

Ing. Kadlíček, osobná
obhliadka miesta

e-mail odpoveď - pri kontrole neboli zistené žiadne senzorické
zmeny vo farbe a zápachu

Podnet občana na parkovanie aut
na ulici Závalie a čistotu
komunikácie

Ing. Kadlíček, osobná
obhliadka miesta

Tel. odpoveď - vyznačenie parkovacích miest je v kompetencii
Ing. Hložku. Čistenie komunikácie sa vykonáva podľa
harmonogramu čistenia miestnych komunikácií v roku 2018.

Podnet občana na vyčistenie
verejného priestranstva na
Manckovičovej ulici po prívalových
dažďoch

Ing. Kadlíček, osobná
obhliadka miesta

Znečistené priestranstvo bolo vyčistené dodavateľsky na
objednávku firmou Ľubomír Kutan TKO Ekopres II dňa 11.7.2018

odbor životného prostredia
12/

13/

14/

7
15/

Podnet na riešenie sitácie pri
kontajneroch pri BD 69, Hlohovec

16/ Podnet na susedský spor pri BD
Nerudova 11
17/
poškodenie auta pri kosení na ul.
Podzámska - žiadosť o náhradu
škody
18/
škodová udalosť, poškodenie auta,
strom spadnutý pri víchrici
19/
škodová udalosť, poškodenie auta,
strom spadnutý pri víchrici

Ing. Petrovská, osobná
obhliadka

Vyriešené, majiteľ bytového domu sa prihlásil do systému
nakladania s KO v meste, boli mu pridelené zberné nádoby.

Ing. Štipčáková, osobná
obhliadka

Vyriešené telefonicky k spokojnosti oboch strán, podanie
žiadosti suseda o zberné nádoby

Ing. N.Foltinovičová, PhD.

žiadosť preposlaná na vybavenie spoločnosti Mestská zeleň
Hlohovec s.r.o. ako subjektu zodpovednému za náhradu škody v
prípade vzniku oprávneného nároku na náhradu škody
vyplývajúcej z výkonu činnosti

Ing. N.Foltinovičová, PhD.
+ odbor ekonomický
Ing. N.Foltinovičová, PhD.
+ odbor ekonomický

doklady zaslané v súčinnosti s odborom ekonomickým
Komunálnej poisťovni , a.s.
doklady zaslané v súčinnosti s odborom ekonomickým
Komunálnej poisťovni , a.s.

20/
Žiadosť o úhradu nákladov na
obnovu poškodených náhrobných
pomníkov - cintorín Šulekovo,
konáre odlomené pri víchrici

Ing. N.Foltinovičová, PhD.
+ odbor ekonomický

poškodenie auta pri kosení na ul.
Podzámska - žiadosť o náhradu
škody

Ing. N.Foltinovičová, PhD.

riešené v súčinnosti s odborom ekonomickým s príslušnou
poisťovňou

21/

22/
škodová udalosť, poškodenie auta,
strom spadnutý pri víchrici
23/
škodová udalosť, poškodenie auta,
strom spadnutý pri víchrici

Ing. N.Foltinovičová, PhD.
+ odbor ekonomický
Ing. N.Foltinovičová, PhD.
+ odbor ekonomický

žiadosť preposlaná na vybavenie spoločnosti Mestská zeleň
Hlohovec s.r.o. ako subjektu zodpovednému za náhradu škody v
prípade vzniku oprávneného nároku na náhradu škody
vyplývajúcej z výkonu činnosti
doklady zaslané v súčinnosti s odborom ekonomickým
Komunálnej poisťovni , a.s.
doklady zaslané v súčinnosti s odborom ekonomickým
Komunálnej poisťovni , a.s.

24/
Žiadosť o úhradu nákladov na
obnovu poškodených náhrobných
pomníkov - cintorín Šulekovo,
konáre odlomené pri víchrici
25/

26/

Ing. N.Foltinovičová, PhD.
+ odbor ekonomický
riešené v súčinnosti s odborom ekonomickým s príslušnou
poisťovňou

Úprava zelene na plánovanú
úpravu zelene pri chodníku do
Šulekova

Surňák

Informácia o tom, že väčšina zelene spadá pod VÚC - ako
prícestnej zelene.

Žiadosť o odstránenie
ohrozujúceho stromu v
predzáhradke rod. domu
obyvateľmi ulice

Surňák

Odpoveď - doporučenie obrátiť sa na vlastníka pozemku a
dreviny, ktorý musí súhlasiť s výrubom dreviny.

Surňák/Piovarči

odpoveď v rámci info zákona - riešené v spolupráci s právnym
oddelením, behom riešenia drevina padla

Surňák

zaslanie časti podnetu Vodárenskej spoločnosti Hlohovec a
preverenie stavu dreviny

Surňák

urovnanie sporu - sused odstránil dreviny

Surňák

odporúčanie obrátiť sa na suseda z danou žiadosťou ako
vlastníka drevín, prípadne súd.

Surňák/OU

Stanovená spoločná obhliadka drevín, v súčinnosti s OU. Mesto
Hlohovec nie je kompetentné viesť priestupky - poškodenie
drevín prebralo OU.

27/ Podnet týkajúci sa pasportizácie
drevín v Hlohovci
28/ Žiadosť o vyčistenie kanalizácie a
odstránenie dreviny
29/ Susedský spor - prerastanie drevín
na susedný pozemok
30/ Susedský spor - dreviny na
pozemku suseda
31/
Susedský spor - poškodenie drevín
na spoločnom pozemku podané na
Mesto a Okresný úrad
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32/ Žiadosť o prehodnotenie prednej

33/

prístupovej cesty na FMC dialyzačné stredisko, Podzámska 16
Hlohovec

Zlámala, referent pre
investície

vyhovelo sa

Žiadosť o odstránenie životu
nebezpečných závad v bytovom
dome Závalie č.9

Zlámala, referent pre
investície, ďalej rieši
OMM

čiastočne sa vyhovelo, ďalej v riešení OMM

Moravcová

riešené v súčinnosti s p. JUDr. Petríkovou, konzultácia s p.
riaditeľkou, učiteľkami, rodičom, stanovisko zriaďovateľa
písomne zaslané rodičovi i riaditeľke

odbor školstva
34/
Žiadosť iné- preloženie triedy ...
(vyhodnotené ako podnet)
35/

Vyjadrenie - nespokojnosť rodičov
(vyhodnotenie ako podnet)

Hlohovec dňa 28. 01. 2019

Moravcová

riešené v súčinnosti s p. JUDr. Petríkovou, následne prijaté
vyjadrenie od rodičov vyriešenie situácie

.......................................
Ing. Ján Brezovský
hlavný kontrolór mesta
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