
Vážený pán premiér vlády Slovenskej republiky Ing. Peter Pellegrini, 

niekoľkoročné systematické porušovanie zákonov a dokonca v niektorých zadokumentovaných 

prípadoch aj obhajovanie nezákonného konania primátorom a štatutárom mesta Sereď Ing. 

Martinom Tomčányim,  v uplynulý týždeň vyvrcholilo ďalším fatálnym zlyhaním mesta.  

Tento krát sa jednalo o odignorovanie štátneho smútku vyhláseného vládou SR na piatok 

15.11.2019 a následne štátneho sviatku dňa 17.11.2019. Ani počas jedného z týchto pre celú krajinu 

mimoriadne významného dňa  na plne funkčných stožiaroch nachádzajúcich sa z dvoch strán budovy 

Mestského úradu neboli osadené  žiadne štátne vlajky. Mesto Sereď si takto neuctilo ani obete 

tragickej dopravnej nehody pri Nitre a ani okrúhle výročie jedného z najvýznamnejších sviatkov 

novodobej histórie SR – 30. výročia Nežnej revolúcie. 

Ako je možné vidieť v diskusii pod dvomi materiálmi publikovanými v regionálnom médiu 

www.seredonline.sk a na sociálnej sieti, toto arogantné správanie sa vedenia mesta Sereď, za 

ktorého chod zodpovedá práve primátor Ing. Martin Tomčányi, pobúrilo občanov dostatočne na to, 

aby na vzniknutý stav reagovalo aj občianske združenie svojou činnosťou sa dlhodobo usilujúce 

o nastolenie demokracie, práva, spravodlivosti a transparentnosti v miestnych samosprávach. 

Týmto Vám vážený pán premiér dávame podnet na (ne) konanie primátora mesta Sereď Ing. 

Martina Tomčányiho vo veci nezabezpečenia zákonom stanovenej a teda aj pre samosprávu 

v Seredi povinnej výzdoby štátnymi vlajkami. 

Pre úplnosť informácie uvádzame, že ani po publikovaní dvoch článkov ešte počas predmetných 

sviatkov, samospráva nápravu nevykonala i keď tak urobiť mohla. Z tohto je teda zrejmé, že sa 

nejednalo o náhodu, ale svoje zákonom stanovené povinnosti minimálne počas štátneho sviatku 

samospráva odignorovala zámerne. Disponujeme dôkazmi, že všetky stožiare určené na vlajkovú 

výzdobu boli až do pondelka 18.11.2019 plne funkčné. V pondelok tri z nich spred Mestského úradu 

demontovali. 

 

Vážený pán premiér, 

sme presvedčení o tom, že takto flagrantné porušenie zákona a odignorovanie dvoch pre krajinu 

významných udalostí nenecháte bez povšimnutia a voči mimoriadne arogantnému primátorovi 

a štatutárovi mesta Sereď, verejnému činiteľovi Ing. Martinovi Tomčányimu zabezpečíte vyvodenie 

zodpovednosti v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky. 

V prílohách zasielame ako dôkazy fotografie z oboch dní, počas ktorých bolo umiestnenie vlajok 

v súlade s príslušnými predpismi na stožiaroch povinnosťou. 

O spôsobe vyriešenia veci prosíme byť informovaní písomnou formou, o čom budeme obyvateľov 

mesta Sereď publikovaním v médiách dostupných v meste. 

Za občianske združenie  Občan rozhodni, o.z. 

Miloš Majko 
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