
Útvar hlavného kontrolóra

Centrálna evidencia vybavovania s ťažností za 1. polrok 2018 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.doručená 
dňa

Dátum odoslania
oznámenia

sťažovateľovi

1. 15.12. anonym zlá dostupnosť do lekárne sťažnos ť odložená v zmysle ust.§ 6 odst. 1 a)  
Poprad - Matejovce zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

2. 16.1. anonym vyberanie poplatkov sťažnos ť odložená v zmysle ust.§ 6 odst. 1 a)  
ortoped. ambulancia Svit zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

3. 15.1. anonym situácia v DSS Sabinov sťažnos ť odložená v zmysle ust.§ 6 odst. 1 a)  
zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

4. 18.1. p. J.J ukončenie poskytovania sociálnej DSS AMOS Rokytov odbor soc. vecí a rodiny neopodstatnená 14.5.2018
služby v zariadení Humenné

19.1.2018

5. 23.1. p. L.S. objednávanie na lekárske ORL ambulancia opodstatnená ihneď 10.4.2018
ošetrenie Stará Ľubovňa

6. 22.1. anonym situácia v SOŠ Garbiarska odbor školstva, TV a športu sťažnos ť odložená v zmysle ust.§ 6 odst. 1 a)  
Kežmarok zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

25.1.2018

7. 31.1. Mgr. K. S. správanie a konanie SZŠ Prešov odbor školstva, TV a športu opodstatnená 30.4.2018 13.4.2018
riaditeľky školy 30.4.2018

9.2.2018

Prešovský samosprávny kraj
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8. 26.1. p. A.H. správanie lekára odbor zdravotníctva neopodstatnená 2.5.2018
vš.ambulancia Poprad

1.2.2018

9. 16.2. p. J.Š. nečinnosť odboru dopravy Ú PSK odbor dopravy Ú PSK HK opodstatnená ihneď 6.4.2018

26.2.2018

10. 9.2. p. J.K. nekonanie starostu obce vecne nepríslušná
postúpená OcÚ 

11. 27.2. ORPZ v Prešove odmietnutie spolupráce pri odbor zdravotníctva neopodstatnená 13.3.2018
vypracovaní lekárskej správy všeob. ambulancia 

Pečovská Nová Ves 28.2.2018

12. 21.2. anonym situácia u neverejného poskytova-LIRI n.o. Petrovany sťažnos ť odložená v zmysle ust.§ 6 odst. 1 a)  
teľa sociálnej služby zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

13. 5.2. p. J.G. odmietnutie uzatvorenia dohody lekári v územnom obvode odbor zdravotníctva neopodstatnená 14.5.2018
Podolinská 83 o poskytovaní všeobec. amb.
Toporec starostlivosti 14.2.2018

14. 20.3. p. M.R. postup vedenia školy Jazyková škola Poprad odbor školstva, TV a športu opodstatnená ihneď 14.5.2018
Pavlovova 4
Poprad 27.3.2018

15. 16.3. p. M.K. situácia v zariadení Zariadenie podporovaného odbor soc. vecí a rodiny neopodstatnená 10.5.2018
bývania Bardejov

26.3.2018
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16. 11.4. Ing. Mgr. A. M. výpoveď z organizačných SOŠ podnikania Prešov odbor školstva, TV a športu neopodstatnená 18.5.2018
dôvodov zo strany vedenia školy

19.4.2018

17. 27.4. p. J.Ž. postup lekára odbor zdravotníctva neukon čená
všeob. ambul. Brezovica

9.5.2018

18. 7.5. p. S.H. postup riaditeľky soc. zariadenia ZSS AKTIG Humenné odbor soc. vecí a rodiny vecne nepríslušná
postúpená Inšpektorátu práce v Prešove

17.5.2018

19. 25.6. p. A.N. vyberanie poplatkov odbor zdravotníctva neukon čená
všeob. amb. Lendak

9.7.2018

V Prešove, 24.7.2018
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