
Príloha č.1

P.č.
Dátum
doruč.
sťažn.

Meno, priezvisko, adresa 
sťažovateľa

Predmet sťažnosti
Proti komu

sťažnosť smeruje
Sťažnosť pridelená na 

prešetrenie
komu a kedy

Výsledok  prešetrenia 
sťažnosti

Prijaté opatr.
Správa o plnení
opatr.doruč. dňa

Dátum 
odoslania

oznámenia
sťažovateľovi

1. 22.1. anonym zlá siuácia v DSS v Sabinove vedenie DSS

2. 16.2. postup odboru zdravotníctva Ú PSK odbor zdravotníctva Ú PSK HK opodstatnená do 13.4.2019 11.4.2019
vo veci šetrenia podnetu na lekáreň
BENU SK6, s r.o. v Poprade 16.2.2019 11.4.2019

3. 12.2. postup riaditeľky SZŠ v Prešove vedenie SZŠ v Prešove odbor školstva, mládeže, opodstatnená ihneď 20.3.2019
pri klasifikovaní žiačky TV a športu

27.2.2019

4. 6.3. postup riaditeľa SPŠE v Prešove vedenie SPŠE v Prešove odbor školstva, mládeže, neopodstatnená 16.5.2019
voči žiadosti o finančný príspevok TV a športu
na stravu 12.3.2019

5. 21.3. postup riaditeľky MŠ v Kežmarku MsÚ Kežmarok vecne nepríslušná 3.4.2019

3.4.2019

6. 25.4. správanie vodiča SAD Poprad, a.s.

7. 7.6. správanie pracovníčok sociálneho MsÚ Spišská Belá vecne nepríslušná 10.6.2019
odboru na MsÚ v Spišskej Belej

10.6.2019

8. 27.5. neschválenie žiadosti o príspevok ÚPSVaR Humenné vecne nepríslušná 10.6.2019
na kúpu motorového vozidla
s automatickou prevodovkou 10.6.2019

9. 11.6. odmietnutie lekárskeho ošetrenia MUDr. Babejová odbor zdravotníctva

Prešovský samosprávny kraj
Útvar hlavného kontrolóra

Centrálna evidencia vybavovania s ťažností za 1. polrok 2019

sťažnos ť odložená v zmysle ust.§ 6 odst. 1 a)  
zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

sťažnos ť odložená v zmysle ust.§ 6 odst. 1 a)  
zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

v štádiu šetrenia
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sťažnos ť odložená v zmysle ust.§ 6 odst. 1 a)  u lekára očná ambulancia Humenné
18.6.2019

10. 25.6. rozhodnutie riaditeľa školy vo veci riaditeľ školy SOŠ podnikania odbor školstva, mládeže,
ukončenia pracovného pomeru v Prešove TV a športu

28.6.2019

V Prešove, 19.7.2019

v zákonom stanovenej lehote

v štádiu šetrenia
v zákonom stanovenej lehote
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