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V II. polroku 2014 CULTUS – Ružinov a.s. vybavovali 2 sťažnosti: 

1/ Od p. Ing. Petra Mihaloviča sme  dňa  4. 11. 2014 obdržali sťažnosť na porušovanie zákona č. 

377/2004 Z. z. zákon  o ochrane nefajčiarov, ktorý porušoval správca SD Nivy p.  Pavol Zajasenský. 

 S menovaným pracovníkom bol vedený ústny pohovor  a bol  upozornený na nutnosť dodržiavania 

hore uvedeného zákona o ochrane nefajčiarov. 

2/ Dňa 3. 12. 2014 nám z kancelárie p. starostu mestskej časti Bratislava – Ružinov   preposlali podnet  

zo stránky www.odkazprestarostu.sk, týkajúci  sa  sťažnosti na Cirkus ALEŠ, poškodzovania nimi 

zabranej   trávnatej plochy a zablokovania chodníka.  

 Podnet  zo strany  sťažovateľa bol prešetrený  a odchodom cirkusu  bol   bezpredmetný. 

 

http://www.odkazprestarostu.sk/
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Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažnosti za II. polrok 2014 

          

 

V Bratislave 13.05.2015 

 

 

 

Spoločnosti Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s. (ďalej len 

„Spoločnosť“) bolo doručené Uznesenie č. 65/V/2015 zo dňa 28.04.2015 v ktorom Miestne 

zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov žiada prednostu Ing. Juraja Hagaru doplniť 

materiál „Informácia o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2014“ 

o informáciu organizácií, ktorých vyjadrenie nebolo predložené.  

Uvedenou organizáciou sa pravdepodobne myslela aj naša Spoločnosť. Dovoľujeme si 

v tejto veci uviesť, že predmetne uznesenie je nevykonateľné a v rozpore s príslušnou právnou 

normou. 

V prípade, že Informácia sa požaduje v nadväznosti na ustanovenia zákona  č. 9/2010 Z. z.  

o sťažnostiach, podľa ktorého je v § 2 v ods. (1) uvedené, že: 

 
(1) Podľa tohto zákona postupujú orgány verejnej správy, ktorými sú 

a) orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie,  

b) orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie,  

c) osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo 

povinnostiach iných osôb. 

 

V zmysle uvedeného postupujú orgány územnej správy a nimi zriadené organizácie. 

Spoločnosť bola založená  v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník a teda nie je zriadená organizácia v pôsobnosti orgánu územnej samosprávy. Na 

základe uvedeného sa Spoločnosť vo svojej činnosti neriadi ustanoveniami zákona č. 9/2010 

Z. z. o sťažnostiach. Z tohto dôvodu  vyplýva skutočnosť, že Spoločnosť nepostupuje podľa 

uvedeného zákona o sťažnostiach teda ani neprijíma, neeviduje a nevybavuje sťažnosti podľa 

jeho ustanovení. V zmysle čl. X a čl. XVIII Stanov Spoločnosti kontrolnú činnosť 

v Spoločnosti vykonáva Dozorná rada a hlavný kontrolór jediného akcionára. 

 

 

Vo vzťahu k zakladateľovi si dovoľujeme uviesť fakt, že Spoločnosť vykonáva svoju 

činnosť v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, pričom najvyšším orgánom 

Spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vydáva pri výkone svojej pôsobnosti Rozhodnutia 

jediného akcionára. Z uvedeného dôvodu teda ani uznesenie Miestneho zastupiteľstva nie je 

pre Spoločnosť záväzné a teda je nevykonateľné. 

 

V oblasti kontrolnej činnosti si dovoľujeme informovať, že Spoločnosť v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s 

oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo veci 
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Mlynské luhy 19 , 821 05 Bratislava 

 
 
 

zabezpečenia vnútorného systému vybavovania podnetov poverila zamestnanca strediska 

kontroly. K dnešnému dňu Spoločnosť neeviduje žiadny podnet v zmysle uvedeného zákona. 

 

 

Na základe uvedeného si dovoľujeme požiadať o zabezpečenie úpravy Uznesenia             

č. 65/V/2015 zo dňa 28.4.2015 podľa platnej právnej normy a vzatie predkladanej informácie 

Spoločnosti na vedomie. 

 

 

 

S úctou 

 

 

                  Ing. Milan Sokol 

             Predseda predstavenstva 

       

          

            

                    Ing. Ján Chudý 

                Člen predstavenstva 
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Informácia  

o prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností za II. polrok 2014  

 

 

Predkladá :  

Mgr. Igor Adamec, v. r.  

riaditeľ a konateľ TVR a RE, s.r.o. 

 

Spracovateľ : 

Mgr. Igor Adamec, v. r.  

riaditeľ a konateľ TVR a RE, s.r.o. 

 

apríl 2015  

 



 

 

TVR a RE, s.r.o.v postupuje pri prijímaní, evidovaní a vybavovaní sťažností v 
zmysle Zákona NR SR č. 152/1998Z.z. o sťažnostiach. V II. polroku 2014 
nevidujeme žiadne sťažnosti.  

 

 

 

                                                                 Mgr. Igor Adamec, v. r.  

                                                                 riaditeľ a konateľ TVR a RE, s.r.o. 
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