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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

A

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 22.06.2017 číslo 12017

K bodu: Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mesta

Liptovský Mikuláš

Mestské zastupiteľstvo

konštatuje, že

dňa 01 .06.2017 nadobudol účinnosť zákon Č. 94/2017 Z. z., ktorým sa mení a dop[ňa zákon Č.

9/2010 Zb. O sťažnostiach V znení neskorších predpisov.

II. schvaľuje

Zásady vybavovania sťažnosti a peticiI v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš, ktoré sú súčasťou

tohto uznesenia.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia:
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Dóvodová správa

Platný zákon o sťažnostiach, s ůčinnostou úd 01 februára 2010, bol novelizovaný doposiar trikrát, a
to v roku 2012, 2015 a 2016. Napriek tornu vznikla ďalšia potreba novelizovať jeho ustanovenia tak, aby sa
odstránili systémové a vecné nedostatky platného zákona o sťažnostiach, zistené na základe skúsenosti Z

aphkačnej praxe a zároveň, aby bob aktualizované jeho znenie na základe prijatých právnych noriem. ktoré
majú vplyv na postup, resp. spósob prešetrovania a vybavovania sťažností. Súčasne bob potrebné riešiť
nové problémy súvisiace s procesorn informatizácie spoločnosti a realizovaV úpravy smerujúce k
efektivnejšiemu vybavovaniu sťažností.

Účelom návrhu novely zákona o sVažnostiach je úprava spčsobu vybavovania sťažnosti proti
vybaveniu alebo odloženiu predchádzajúcich sVažností, možnosti podávania sVažnosti orgánom verejnej
správy prostrednictvom elektronických schránok, sp6sobu podávania stažnosti sVažovate(om osobne u
orgánov verejnej správy. Ďalej konkretizuje rozsah podaní1 ktoré nesp[ňajú podmienky sťažnosti podľa
zákona o sťažnostiach a tiež upravuje povinnosti sVažovateľa pre jeho zastupovanie v konaní o jeho
sVažnosti. Zmena súvisi s vymedzenim pojmu vybavovania sfažnosti, ktorým na účely zákona je prijimanie.
evidovanie, prešetrovanie a vybavenie sVažnosti a pojmu vybavením sťažnosti. ktorým na účely zákona je
vrátenie, odloženie, oznámenie výsledku prešetrenia sVažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania
správnosti vybavenia predchádzajúcej sVažnosti. Uvedené pojmy boli zavedené z dóvodu, že zákon o
sVažnostiach nezohľadňoval mé spösoby vybavenia sVažnosti, ako odoslaním pisomného oznámenia
výsledku jej prešetrenia sVažovateíovi. Ruší sa povinnosť, aby orgán verejnej správy podanie označené ako
sVažnosť, ktoré nie je sVažnosťou alebo ktoré nie je prislušný vybaviV podra osobitného predpisu, vrátil s
uvedenlm dĎvodu tornu, kto ho podal, ale musí podanie vybaviť abebo postúpiV na vybavenie alebo odložiť.
Taktiež sa ruší možnost‘ podania ústnej st‘ažnosti a možnosV podávania sťažností prostredníctvom telefaxu.
Sťažnosť musí byť podaná v pisomnej podobe, ato v listinnej alebo v elektroniokej podobe. Po novele
zákona o sVažnostiach, informácie z dokumentácie súvisiacej 5 vybavovaním sVažnosti, ktoré sú chránené
alebo ku ktorým je prístup obmedzený podra zákona o sbobode informácil, sa nespristupňujú. Ustanovenie
4 ods. 1 písm. a) zákona o sVažnostiach z vybavovania ako sVažnosti vylučuje podanie, ktoré má charakter
dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu abebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany
akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha.
V zmysle novely zákona o sVažnostiach predkladáme návrh Zásad vybavovania sVažnosti a petícií
v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš.
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Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade So zákonom Č. 36911990 Zb. o obecnom
zriadeni v zneni neskoršich predpísov, zákonom Č. 912010 Z.z. O sťažnostiach v zneni neskoršich
predpisov a zákonom Č. 8511990 Zb. O petičnom práve v zneni neskoršich predpisov schvaľuje tieto

ZÁSADY
vybavovania sťažnosti a petícíí v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš

PRVÁ ČASÝ

Čiánok I
Predmet úpravy a působnosť

Tieto Zásady upravujú postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažnosti fyzických
osób a právnických osób a vybavovanie a prešetrovanie petícii v podmienkach samosprávy mesta
Liptovský Mikuláš (ďalej len »Zásady“).

2. Podra týchto Zásad na území mesta Liptovský Mikuláš postupujú vo veci sťažností:
a) mesto Liptovský Mikuláš, ktorým sa pre účely týchto Zásad rozumejú

- orgány mesta (primátor mesta, mestské zastupiteístvo)
- hlavný kontrolór mesta
- mestská polícia
- mestský úrad

b) organizácie zriadené mestom1, tj. rozpočtové a príspevkové organizácie mesta
(ďalej len »organizácie zriadené mestom“ alebo spoločne s mestom Liptovský Mikuláš len ‚orgány
verejnej správy“, alebo »orgány územnej samosprávy“, alebo „OVS‘).

3. Podra týchto Zásad na území mesta Liptovský Mikuláš postupujú vo ved petícii:
mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len »orgány verejnej moci“ resp. ‚orgány územnej samosprávy), ktorými
sa rozumejú:

- orgány mesta (primátor, mestské zastupiterstvo)

Článok 2
Sťažnosť

1. Na účely týchto zásad
a) vybavovanie st‘ažnosti je prijimanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie st‘ažnosti,
b) vybavením sťažnosti je vrátenie sťažnosti, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia

st‘ažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej
sťažnosti.

2. Sťažnosť podra týchto zásad je podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len »sťažovateí“), ktorým:
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, O ktorých sa domnieva, že boli

porušené činnosťou alebo nečinnostou OVS,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je

v působnosti Ovs.
3. Sťažnosťou podra týchto zásad nie je podaníe, ktoré

a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu;
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti OVS, ktorých odstránenie alebo vybavenie je

upravené osobitným predpisom, napríklad Správny súdny poriadok, zákon Č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve v znení neskorších predpisov;

c) je sťažnosťou podra osobitného predpisu, napríklad 5 218a až 218c zákona Národnej rady
Slovenskej republiky Č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a eXekuČnej Činnosti (EXekuČný
poriadok) a o zmene a doplnení ďalšich zákonov v zneni zákona Č. 280/1999 Z. z., 548 ods. 1 písm.
e) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe prislušníkov Policajněho zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej a justiČnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej policie v zneni zákona
č. 623/2005 Z. z., 5 65da ods. 2 zákona Č. 4/200 1 Z. z. o Zbore vázenskej a justiČnej stráže v znení
zákona č. 386/2015 Z. z., 5 59 ods. 1 písm. h) a 5 65 zákona Č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni zákona č. 301/2016 Z. z.;

d) smeruje proti rozhodnutiu OVS vydanému v konaní podía osobitného predpisu, napriklad 5 46
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),

napr. zákon Č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln. niekt. zákonov v platnom znenĺ
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5 63 zákona Č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov;

e) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohíadu, dozoru alebo inšpekcie podra osobitného predpisu,
alebo

fl obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti
podra tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podfa osobitného predpisu, zákon
Č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorš[ch predpisov.

4. Stažnosťou nie je ani podanie
a) orgánu verejnej správy v ktorom upozorňuje na nedostatky v Činnosti mého orgánu verejnej správy,
b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

5. Každé podanie pre účely určenia, či podanie je sťažnosťou v zmysle zákona o sťažnostiach a V zmysle
týchto zásad, sa vždy posudzuje podra jeho obsahu bez ohradu na jeho označenie.

Článok 3
Peticia

1. Za peticiu sa podľa zákona o petičnom práve pokladá každá žiadosť, návrh alebo st‘ažnost‘ (ďalej len
peticia“), ktorou sa fyzické alebo právnické osoby obracajú vo veciach verejného alebo mého
spoloČného záujmu na orgány verejnej moci, pokiaí splňa zákonné náležitosti určené zákonom Č.
85/1 990 Zb. o petičnom práve v znení neskoršlch predpisov(ďalej len zákon o petiČnom práve‘).

2. Podía zákona o petičnom práve petíciou sa nesmie vyzývať k porušeniu ústavy a zákonov a právne
závázných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo mých
práv. Vo výkone petiČného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byt‘ nikomu na
ujmu.

DRUHÁ ČASt

Článok4
Podávanie sťažností

1. Sťažnosť sa podáva orgánu verejnej správy písomne, ato v listinnej alebo v elektronickej podobe.
2. Ak sa sťažovater dostaví na Ovs osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú písomne,

zamestnanec OVS sťažovateľa prijme a umožni mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil.
3. Ak sa na OVS dostaví osoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila

sama, za túto osobuju vyhotoví zamestnanec OVS.
4. Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej

určeně, komu z nich sa majú doruČovať, OVS zašle sťažovateFovi ktorý ako prvý uvádza údaje podía
5 ods. 2 zákona o sťažnostiach a článku 5 ods.1 týchto Zásad.

5. Ak si sťažovater zvoli zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí byt‘
pisomné splnomocnenie s úradne osvedČeným podpisom2 zastupovať sťažovateFa pri podanl sťažnosti
a pri úkonoch súvisiacich s vybavovanim st‘ažnosti. Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej podobe,
postupuje sa pri zastupovaní st‘ažovateía podra osobitného predpisu3

6. Ak zástupca k st‘ažnosti splnomocnenie s osvedčeným podpisom nepriloží, obec st‘ažnost‘ odloží podľa
5 6 ods. 1 písm. c) zákona o sťažnostiach. Povinnosť priloženia splnomocnenia s osvedčeným
podpisom sa nevztahuje na zastupovanie sťažovateľa advokátom podľa osobitného predpisu.4

7. V prípade utajenia totožnosti st‘ažovatefa sa postupuje podľa 5 8 zákona o sťažnostiach.
8. SVažnosV adresovaná mestu Liptovský Mikuláš, Mestskému úradu Liptovský Mikuláš (ďalej len „MstY),

primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta, mestskému zastupiteístvu (ďalej len „MsZ“), hlavnému
kontrolórovi mesta, náčelníkovi mestskej polície (ďalej len MsP), zamestnancovi mesta alebo
organizáciám zriadeným mestom, je sťažnosťou podanou orgánu verejnej správy.

2 5g ods. I zákona Č. 323/1992 Zb. o notároch a notárske Činnosti (Notársky poriadok) v znení neskoršich predpisov.
* 23 ods. I zákona Č. 305/20 13 Z. z. o elektronickej podobe výkonu působnosti orgáiov verejnej moci a o zmene a doplneni

niektorých zákonov (zákon o c-Govenimenk)v zneni zákona Č. 273/2015 Z. i)
Zákon Č. 586/2003 Z.z. o advokácii no zmene a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosienský zákon)

v znení neskoršich predpisov.

5



Článok S
Náležitosti st‘ažnosti

1. Sťažnosť musí obsahovat‘
a) ak ju podáva fyzická osoba - meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovateía;
b) ak ju podáva právnická osoba - názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

2. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteFná, z jej obsahu musí byt‘ jednoznačné proti komu smeruje, na
aké nedostatky poukazuje, čoho sa st‘ažovateí domáha.

3. Sťažnosť
a) v listinnej podobe musí obsahovat‘ vlastnoručný podpis sťažovateía
b) v elektronickej podobe musí byt‘ sťažovaterom autorizovaná kvalifikovaným elektronickým podpisom.

4. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podía osobitného predpisu5 ani
odoslaná prostrednfcwom pristupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentiřikáciu sťažovatera,
sťažovater ju musí do piatich pracovných dní Od jej podania potvrdiť a to vlastnoručným podpisom, jej
autorizáciou podía osobitného predpisu6 alebo jej odoslanim prostredníctvom pristupového miesta,
ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovatera, inak sa sťažnosť odloží. O odloženi sťažnosti a
dbvodoch jej odloženia Ovs pisomne upovedomi sťažovateľa do 15 pracovných dni od odloženia.
Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia
potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje mé údaje ako sťažnosť podaná v elektronickej
podobe, OVS sťažnosť podanú v elektronickej podobe odloží.

5. Ak sťažnosť v písomnej podobe ako aj v elektronickej podobe neobsahuje náležitosti podra zákona
a podra týchto zásad, OVS ju odloží podra 56 ods. 1 pism. a) zákona o sťažnostiach.

Čiánok 6
Vybavenie podaní, ktoré nie sú sťažnosťami

Podanie,ktoré
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti OVS, ktorých odstránenie alebo vybavenie je

upravené osobitným predpisom,
c) smeruje proti rozhodnutiu OVS vydaněmu v konaní podía osobitného predpisu,
d) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu,

alebo
e) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti

podía tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočnosti podľa osobitného predpisu
a je označené ako sťažnosť, OVS odloží o čom toho, kto podanie podal pisomne upovedomí do 15
pracovných dni Od doručenia podania s uvedením důvodu odloženia podania. Ak je OVS prislušná
podanie vybaviť podľa osobitného predpisu, tak podanie vybaví podía prislušného osobitného
predpisu.

2. Podanie, ktoréje sťažnosťou podra osobitného predpisu, OVS vybaví podra osobitného predpisu. Ak na
jeho vybavenie nie je príslušný, podanie postúpi OVS, ktorý je na jeho vybavenie prislušný a súčasne to
oznámi tornu, kto podanie podal.

3. Podanie ktoré smeruje proti rozhodnutiu OVS, ktoré nie je právoplatné, OVS vybaví podľa osobitného
predpisu. Ak na vybavenie podania nie je prislušná postúpi takěto podanie do piatich pracovných dní
orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o čom upovedomí toho, kto podanie podal.

4. Ak podanie poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti OVS bez toho, aby boll dotknuté individuálne
práva a právom chránené záujmy sťažovatera, ale zjeho obsahu je zrejmé, že je podané vo veci
verejného alebo mého spoločného záujmu, ovs síce podanie odloží podía 5 4 ods. 3 zákona
o sťažnostiach, ale v oznámeni o jeho odloženi podávajúceho poučí, že za splnenia podmienok
upravených petičným zákonom, může byť podanie vybavované ako peticia.

Článok 7
Prijimanie sťažností

Orgán verejnej správy je povinný prijimať sťažnosti od fyzických osób a právnických osób, podané
všetkými spósobmi podra zákona o sťažnostiach (Čl. 4 týchto Zásad).

* 23 zákona Č. 305/2013 Z. z.
6 23 zákon Č. 305/2013 Z. z.
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2. Fyzické osoby a právnické osoby v pripade, že sťažnost‘ nezasielajú poštou, podávajú pisomné
sťažnosti, adresované:
a) orgánom verejnej správy uvedeným v Či. 1 ods. 2 písm. a) týchto Zásad do podaterne Mestského

úradu v Liptovskom Mikuláši (ďalej len podateíňC),
b) orgánom verejnej správy uvedeným v Či. 1 ods.2. písm. b) týchto Zásad priamo týmto orgánom

prostrednictvom ich podatefnf, resp. organizačných zložiek určených na prímanie pisomností (ďalej
len podaterňa‘).

3. V prlpade, že písomná sťažnosť bola prevzatá od fyzickej osoby alebo Od zástupcu právnickej osoby
mým zamestnancom orgánu verejnej správy, alebo mým útvarom, ako je uvedené v predchádzajúcom
odseku, tento je povinný predložiť ju na zaevidovanie do podaterne bezodkladne, najneskór však v
nasledujúci pracovný deň.

4. Pňjatú sťažnosť, na ktorej vybavenie orgán verejnej správy nie je prislušný, postúpi najneskůr do
desiatich pracovných dni od jej dowčenia orgánu verejnej správy prislušnému na jej vybavenie a
zároveň o tom upovedomí sfažovateía; v pripade sťažnosU doručenej mestu, resp. MsU, aj útvar
hlavného kontrolére (ďalej len „UHK‘).

5. V prípadoch, ak nie je jednoznačné, či podanie je alebo nie je sťažnosťou v zmysle zákona
O sťažnostiach a týchto Zásad, posúdenie jeho obsahu vykoná a následne o vecí rozhodne UHK.

6. Orgán verejnej správy nepostúpi sťažnosť, v ktorej sťažovater požiadal O utajenie svojej totožnosti, ale
ju najneskór do desiatich pracovných dni od jej doručenia vrátí sťažovateľovi s uvedením důvodu.

7. Vykonanie úkonov podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku Zásad zabezpeči v súlade
5 príslušnými ustanoveniami zákona o sťažnostiach orgán verejnej správy podra prislušnosti, uvedenej
vČl. 11 týchto Zásad.

Článok 8
Centrálna evidencia st‘ažností

1. V podmienkach mesta Liptovský Mikuláš je centrálna evidencia sťažnosti pratých orgánmi verejnej
správy podra týchto Zásad vedená na UHK. V podmienkach organizácii zhadených mestom centrálnu
evidenciu sťažnosti vedie riaditeí, resp. ním poverený zamestnanec. Táto evidencia je vedená v súiade
s ustanovením 10 zákona o sťažnostiach.

2. Každě podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby označené ako sťažnosť a)ebo podanie, z obsahu
ktorého je zrejmé, že je sťažnosťou v zmysle zákona o st‘ažnostiach a bob zaregistrované podateľňou,
musí byť najneskůr v nasledujúci pracovný deň po dni prijatia postúpené na zaevidovanie do centrálnej
evidencie.

3. V prípade, že sťažnosť je adresovaná mestu Liptovský Mikuláš alebo orgánom mesta Liptovský Mikuláš
(primátorovi mesta a mestskému zastupite[stvu), predloží ju zodpovedný zamestnanec najskór
primátorovi mesta, ktorý zabezpečí jej predloženie bezodkladne na zaregistrovanie do centrálnej
evidencie stažnosti.

4. V prlpade, že sťažnosť je adresovaná MsÚ, prednostovi MsÚ alebo náčeinlkovi MsP, predloži ju
podateíňa najskór prednostovi úradu, ktorý zabezpečí jej predloženie prostredníctvom zodpovedného
zamestnanca v čo najkratšom čase na zaregistrovanie do centrálnej evidencie st‘ažnosti.

5. Centrálne evidencia je vedená oddelene Od evidencie ostatných pisomnosti. Každému podaniu, ktoré je
v centrálnej evidencie zaevidované, Sa pridelí evidenčně číslo pozostávajúce z poradového čísla
a daného kalendámeho roka. Do centrálnej evidencie sťažnosti sa zapisujú tie podania, ktoré splňajú
pojmové znaky st‘ažnosti podía zákona o st‘ažnostiach a týchto Zásad. Zapisujú sa sem aj tie st‘ažnosti,
ktoré Ovs prijal a následne postúpil na vybavenie prisiušnému OVS v súlade se zákonom
o sťažnostiach ako aj tle sťažnosti, u ktorých vznkol důvod na ich odloženie podľa zákona
o sťažnostiach.

6. Centrálna evidencia obsahuje nasledovné údaje:
a) poradové číslo sťažnosti (podania),
b) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej

sťažnosti do evidencie,
c) spisové číslo sťažnosti pridelené podateíňou,
d) meno. priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu st‘ažovateía. Ak sťažnost‘

podáva právnická osoba, musi obsahovaV jej název a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej
za ňu konať,

e) predmet sťažnosti,
Q dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
g) výsledek prešetrenia sťažnosti,
h) prijaté opatrenia a terminy ich splnenia,
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i) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,
j) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,
k) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie a označenie prislušného

orgánu,
1) dátum odloženia stažnosti a dóvody odloženia sVažnosti,
m) poznámka.

7. Organizácie zriadené mestom postupujú v zmysle ods. 5. a 6. tohto článku obdobne.
6. Hlavný kontrolór mesta zabezpečí bezodkladne zaevidovanie podania do centrálnej evidencie a

najneskór do dvoch pracovných dní od prijatia podania na zaevidovanie ho postúpi prednostovi MsU,
náčelníkovi MsP alebo riaditeíovi organizácie zriadenej mestom a súčasne elektronickou poštou zašle
na vedomie primátorovi mesta.

9. Pokiar ide o sťažnosť na školu alebo školské zariadenie, hlavného kontrolůra, prednostu M5Ú,
náčelníka MsF alebo riaditeía organizácie zriadenej mestom, hlavný kontrolór mesta postúpi sVažnosV
po zaevidovaní v centrálnej evidencfl primátorovi mesta.

10. Ak sa hlavněmu kontrolórovi mesta odstúpená sťažnosť opakovane vráti a v tej súvislosti vznikne spor
O prislušnosV na vybavenie, na jeho podnet rozhodne primátor mesta o tom, komu bude sVažnosV
phdelená na vybavenie.

11. Pre účely vedenia centrálnej evidencie a kontroly vybavovania sťažností musí ten, kto sťažnosV
vybavoval, predložiť hlavnému kontrolórovi mesta bezodkladne po vyhotoveni rovnopis dokumentácie
preukazujúcej údaje vedené v centrálnej evidencfl, ktoré sú uvedené v ods. 6. pism. g) až m) tohto
článku Zásad.

Článok 9
Odloženie sťažnosti

1. Pri odloženi sťažnosti Ovs postupuje podľa 5 6 ods. 1 až 4 zákona o sťažnostiach. O odloženi
sťažnosti OVS informuje sVažovateía (Príloha č. 1) ado spisu vyhotoví záznam (Príloha č. 2).

2. O odloženi sťažnosti a dčvodoch jej odloženia sa vykoná záznam v spise, ktorého rovnopis je
predložený do centrálnej evidencie sťažnostl.

3. vo veci sVažnosti podia Čl. 1 ods. 2. písm. a) Zásad, dokumentáciu v sůvislosti s odložením sVažnosti
vypracuje prislušný organizačný útvar a schvaíuje ju podpisom primátor mesta (Čl. 11 ods. 2. pism. b)
Zásad), prednosta MsU (Čl. 11 ods, 2. písm. c) a d) Zásad); Ak je sVažnosV vo vecnej príslušnosti MsP,
takúto dokumentáciu vypracuje a schvaíuje svojim podpisom náčelník MaP (Čl. 11 ods. 2 písm. e)
Zásad).

4. vo veci sVažnosti podia Čl. 1 ods. 2 písm. b) Zásad, dokumentáciu schvaluje podpisom riaditeí
organ izácie.

5. O odloženi sVažnosti a dóvodoch jej odloženia podra 5 6 ods.1. písm. b), c), d), fl a g) - zákona
o sVažnostiach poverený zamestnanec orgánu verejnej správy sVažovateia pisomne upovedoml
v lehote podra 5 13 zákona o sVažnostiach; v prlpade že sVažnosV bola pred jej odložením
zaregistrovaná v centrálnej evidencfl sVažnosti, predloži jedno vyhotovenie tohto upovedomenia
prislušnému zamestnancovi, ktorý túto evidenciu vedie. V odóvodnených prlpadoch, keď dóvody
odloženia sVažnosti sú zrejmé hneď po jej doručení, je možné úkony podia predchádzajúcej vety, tj.
predloženie sVažnosti na zaregistrovanie a predloženie oznámenia o odložení ved do centrálnej
evidencie, spojiV,

Článok IQ
Prešetrenie stažnosti

Pri prešetrovanl sVažnosti poverený zamestnanec, resp. zamestnanci OVS. postupujú tak, aby bol
zistený skutočný stav ved a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne závŠznými právnymi predpismi. Pri
prešetrovaní použivajú postupy a metódy kontrolnej činnosti, napr. zisťovanie z pisomných dokladov,
osobně zisVovanie, miestne obhliadky, vypočutie dotknutých osób, posudky, vyjadrenia a pod.
Výsledkom uplatnenia týchto postupov budú objektivne a pravdivé zistenia vo veci.

2. Ak sa prešetrenim sVažnosti nedá overiV skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne
záväznými právnymi predpismi (napr. jej predmetom sú nepreukázateiné skutočnosti, ide o tvrdenie
proti tvrdeniu, ktorého pravdivosť sa nedá dokázat‘), prešetrujúci zamestnanec, resp. zamestnanci ovs
to uvedú v zápisnici o prešetrenl sťažnosti a oznámia sVažovateiovi (Priloha č.9).

3. Poverený zamestnanec, resp. zamestnanci prešetria iba tie časti sVažnosti, na ktorých vybavenie je
ovs prlslušný, ostatné časti st‘ažnosti postúpi podIa zákona o sťažnostiach OVS príslušnému na ich
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vybavenie. Časti, které nie sú sťažnosťou, Ovs neprešetruje, o čom sťažovatera upovedomí v
oznámen! výsledku prešetrenia sťažnosti, s uvedením dóvodov ich neprešetrenia.

4. Sťažnosť je prešetrená prerokovanim zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno prerokovať,
sťažnosťje prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetreni sťažnosti.

Článok Ii
Príslušnosť na prešetrenie a vybavenie sťažnosti

1. Sťažnosti pri prenesenom výkone štátnej správy:
a) Na vybavenie sťažnosti podanej proti primátorovi mesta v súvislosti S činnosťou mesta pri výkone

štátnej správy je prislušný najbližši orgán verejnej správy, ktorému zákon zveril kontrolnú
působnosť podra osobitného predpisu7.

b) Proti vedúcim zamestnancom a zamestnancom orgánu verejnej správy obdobne ako pri
samosprávnej činnosti.

2. Sťažnosti pri samosprávnej činnosti orgánov mesta a zamestnancov mesta prešetruje a
vybavuje:
a) Komisia, ktorú zriadi mestské zastupiterstvo ad hoc

- proti činnosti primátora mesta,
- proti činnosti hlavného kontrolóra,
- proti činnosti jednotlivých poslancov.
Zriadenie komisie iniciuje primátor. Na procesný postup prešetrovania a vybavenia sťažnosti
komisiou sa vzťahuje zákon o sťažnostiach ako aj primerane tieto Zásady. Komisia, ktorá sťažnosť
prešetruje, spíše zápisnicu o prešetrenl sťažnosti. O výsledku prešetrenia sťažnosti 5 prihliadnutím
na plynutie zákonných lehbt na vybavenie sťažnosti komisia informuje mestskě zastupiterstvo, ktoré
je orgánom prislušným na vybavenie sťažnosti (komisia mu odporúča prijať uznesenie
o opodstatnenosti/neopodstatnenosti sťažnosti, resp. mé opatrenia). Plsomné oznámenie o výsledku
prešetrenia a vybavenia st‘ažnosti podpisuje primátor mesta a zabezpečí jeho zaslanie
sťažovateľovi.

b) Primátor mesta
- proti činnosti prednostu MsÚ,
- proti Činnosti náčetnika MsP,
- proti činnosti riaditeľa organizácie zriadenej mestom,
- proti odloženiu sťažnosti,
- proti vybaveniu sťažnosti.

c) Prednosta úradu
- proti činnosti vedúcich zamestnancov odborov, oddelení mesta a útvaru (okrem útvaru hlavného
kontrolóra).

d) Vedůci zamestnanci odborov
- proti činnosti zamestnancov v priamej podriadenosti, do působnosti ktorého patri činnost, o ktorej

sa stažovateí domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy.
e) Náčelník MsP

- proti činnosti prislušníkov MsP.
f) Riaditeľ organízácie zriadenej mestom

- proti činnosti zamestnancov v jeho priamej podriadenosti, do působnosti ktorého patrí činnosť,
o ktorej sa stažovater domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené
záujmy.

3. Na vybavenie stažnosti a petici! občanov a zákonných zástupcov det! a žiakov škál a školských
zariadeni v zriaďovaterskej působnosti mesta na základe 6 ods.17 zákona č, 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich
predpisov je príslušný primátor mesta. Uvedené sa nevztahuje na stažnosti a peticie podané voči
úrovni pedagogického riadenia, úrovni výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok,
vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovaterom je mesto.
Na vybavenie týchto sťažnosti a petici! je prislušná štátna školská inšpekcia.

4. Stažnost nesmie byt pridelená na prešetrenie alebo vybavenie osobe, proti ktorej stažnost smeruje, ani
osobe v jej riadiacej p6sobnosti. Prešetrením sťažnosti může byt poverený nadriadený osoby, proti

napr. zákon Č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územně plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplneni zákona Č.
50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskoršich predpisov v platnom zneni, zákon Č.
135/1961 Zb. cestný zákon v platnom zneni. zákon Č. 154/1994 Zb. o matrikách v platnom mení
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ktorému st‘ažnost smeruje, resp. iný vedúci zamestnanec, pokiaľ sa stažnosť v nijakej časti netýka aj
jeho osoby, resp. jeho činnosti.

5. Z vybavovania a prešetrovania stažností je vylúčený:
a) zamestnanec orgánu verejnej správy, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom stažnosti,
b) zamestnanec mého orgánu verejnej správy a má osoba, ktorá sa zúčastnila na činnosti, ktorá je

predmetom stažnosti,
c) ten, o koho nepredpojatosti možno mat‘ pochybnosti vzhľadom na jeho vztah k stažovateľovi, jeho

zástupcovi, k zaniestnancovi orgánu samosprávy proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu
stažnosti.

6. Ak vznikne spor o tom, ktorý z orgánov Štátnej správy je príslušný na vybavenie sťažnosti, príslušnosť
urči primátor mesta. V takomto prlpade je potrebné predložit vec bezodkladne na rozhodnutie
primátorovi mesta a upovedomiť o tom stažovateía.

7. Ak vznikne spor o tom, ktorý z orgánov verejnej správy je pr(slušný na vybavenie stažnosti, postupuje
sa podfa príslušných ustanovení 511 zákona o sťažnostiach.

8. Každý zamestnanec mesta, prislušný na prešetrenie a vybavenie sťažnosti, může spolupracovat
s odborom právnym, ktorý bude povinný poskytnúť mu právnu pomoc.

9. Dokumentácia súvisiaca s postúpenim sťažnosti je zaznamenaná v centrálnej evidencii stažnosti.

Článok 12
Lehoty na vybavenie sťažností

1. Orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti je podía 513 zákona o st‘ažnostiach povinný
vybaviť sťažnost vybaviť do 60 pracovných dni.

2. Ak je sVažnost náročná na prešetrenie, může primátor mesta a štatutárny orgán (riaditeI) organizácie
zriadenej mestom lehotu podľa ods.1 tohto článku Zásad pred jej uplynutím predlžit o 30 pracovnýchdni. Lehotu nemůže pred[žit splnomocnený zástupca, ktorý st‘ažnost prešetruje.

3. Predlženie lehoty na vybavenie sVažnosti poda predchádzajúceho odseku sa vykonáva formou
písomného rozhodnutia o udeleni súhlasu k predíženiu lehoty, vydaného oprávnenou osobou podra
odseku 2 tohto článku Zásad na základe predchádzajúcej pisomnej žiadosti toho, kto sVažnost
vybavuje. Predíženie lehoty musí byt sťažovateíovi bezodkladne oznámené písomne s uvedenímdůvodu ešte pred uplynutím lehoty, uvedenej v ods. 1. tohto článku Zásad; táto skutočnost jezaznamenaná v centrálnej evidencü stažností. (Príloha č. 4)

4. Lehota na vybavenie sVažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia
a konči uplynutím posledného dňa lehoty.
V pripade sporu o príslušnosť táto lehota začne plynúV prvým pracovným dňom nasledujúcim po dnidoručenia rozhodnutia, ktorým sa urči príslušnost na vybavenie sVažnosti podra 5 11 zákona
o sťažnostiach (článok 11 Zásad).

5. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa vzVahujú rovnako aj na vybavenie opakovanej sVažnosti,ďalšej opakovanej sťažnosti a sVažnosti proti vybaveniu sVažnosti v zmysle zákona o stažnostiach (Čl.17 a 18 týchto Zásad).

Článok 13
Oboznamovanie s obsahom sťažnosti,

spolupráca a súčinnosť pri vybavovaní sťažnosti

1. Orgán samosprávy prlslušný na vybavenie sVažnosti je povinný bezodkladne oboznámit toho, proti komu
sťažnost smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmarit‘.
Zároveň mu umožní vyjadrit‘ sa k sVažnosti, predkladat‘ doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné
na vybavovanie sVažnosti.

2 Orgán samosprávy prislušný na vybavenie sVažnosti je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu pisomnevyzvat sťažovateía na spoluprácu s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo jejneposkytnutie v stanovenej lehote, sVažnost odloží podía 5 6 ods. 1 písm. i) zákona o stažnostiach.(Priloha Č.
3. SVažovateí může v odóvodnených prlpadoch písomne požiadaV O predlženie lehoty ak preukáže, želehota 10 pracovných dni od doručenia výzvy sťažovatefovi, nie je dostatočná. Ak st‘ažovater preukáže,

že nemohol z objektívnych dóvodov v stanovenej lehote spoluprácu poskytnúť, může mu byť určenánová lehota. (Priloha č.6)
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4. Pri vybavovaní stažnosti sú orgánom samosprávy povinné poskytnúť potrebnú súčinnost orgány
verejnej správy v rozsahu a lehotách podra 5 17 zákona o sťažnostiach. Potrebnú súčinnosť možno
požadovat aj od mých osůb s ich sůhlasom, ak osobitný predpis8 neustanovuje inak.

5. Pri oboznamovaní sa s obsahom sťažnosti, pri vyžiadani spolupráce stažovateía ako aj pri vyžiadaní
sůčinnosti Ovs postupuje podía 515 až 517 zákona o sťažnostiach. (Prilohy č.7 a 8).

Článok 14
Utajenie totožnosti st‘ažovateľa

1. Totožnost stažovateía je OVS povinný utajit. ak o to sťažovateľ požiada. OVS móže utajit totožnost
sťažovatera, ak je to v záujme vybavenia sfažnosti. Pri prešetrovan[ takejto stažnosti sa použiva jej
odpis, alebo, ak je to možné, jej kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali sťažovatera. Každý.
komu je totožnost‘ sťažovatera známa, je povinný o nej zachovat mlčanlivosť.

2. Ak sťažovateí požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej prešetrenie
bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, orgán verejnej správy o tom sťažovatera bezodkladne
upovedomi. Súčasne ho poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej
lehote písomne udelí súhlas s uvedením potrebného údaja O svojej osobe, inak sťažnost odloží podľa 5
6 ods.1 písm. j) zákona o stažnostiach.

3. St‘ažnost, v ktorej sťažovateí požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie orgán verejnej
správy nie je príslušný, najneskór do desiatich pracovných dni Od jej doručenia vráti sťažovateľovi S
uvedením dóvodu. Dokumentáciu v súvislosti s vrátením takejto stažnosti v rámci príslušnosti na
prešetrenie a vybavenie sťažnosti v zmysle Či. 11 Zásad, schvaruje podpisom primátor
mestaiprednosta M5U/ náčelník MsPlriaditeí organizácie zriadenej mestom.

Článok 15
Zápisnica O prešetrení st‘ažnosti

1. O phebehu a výsledku prešetrenia sťažnosti vyhotoví ten, kto stažnosť prešetruje, zápisnicu
o prešetreni sťažnosti v rozsahu prlloh č. 10 a 11.

2. Zápisnica musí obsahovať náležitosti (519 ods. I zákona o sťažnostiach):
a) označenie orgánu verejnej správy, ktorý sťažnosť vybavuje,
b) predmet sťažnosti,
c) označenie subjektu, v ktorom sa st‘ažnost‘ prešetrovala,
d) obdobie prešetrovania sťažnosti,
e) preukázané zistenia,
fl dátum vyhotovenia zápisnice,
g) mená, phezviská a podpisy osöb, ktoré stažnosť prešetrovali.
h) meno, phezvisko a podpis vedúceho subjektu (organizačného útvaru), v ktorom se sfažnost

prešetrovala alebo nim splnomocneného zástupcu,
i) povinnosť vedúceho ovs, ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním splnomocneného

zástupcu, v pripade zistenia nedostatkov v lehote určenej ovs, ktorý stažnost prešetroval,
1. prijat opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pričin ich vzniku,
2. určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,
3. predložit prijaté opatrenia orgánu prešetrujúcemu st‘ažnost,
4. predložiť orgánu prešetrujúcemu stažnosť správu o splneni opatrení a uplatnení právnej

zodpovednosti,
5. ak nie je totožnost sťažovateía utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia; ak je totožnost utajená,

oznámit mu prijaté opatrenia prostrednictvom ovs, prislušnému na vybavenie sťažnosti,
j) potvrdenie o odovzdani a prevzatí dokladov,

3. Ak sa vedúci subjektu, V ktorom se stažnosť prešetrovala, alebo ním splnomocnený zástupce odmietne
oboznámit so zápisnicou alebo ak zápisnicu odmietne podpísať, uvedú sa tieto skutočnosti v zápisnici.

4. Jedno vyhotovenie zápisnice o prešetrení stažnosti sa odovzdá subjektu, v ktorom se pri prešetrovani
zistili nedostatky.

5. Zápisnica sa vyhotovuje aj v tom prípade, kde prešetrenim bob zistené, že sa jedná o neopodstatnenú
stažnost.

8 napr. zákon Č. 2 15/2004 Z.z. o ochrnne utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom zneni . zákon
Č. 122/20 13 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v plamom znení. zákon Č. 483/2001 Z.z. o
bankách a o zmene a doplnení niektoiých zákonov v platnom zneni
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Článok 16
Vybavenie sťažnosti a oznámenie výsledku prešetrenia

Sťažnost je vybavená odoslanlm písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia stažovaterovi. Oznámenie
musí obsahovat údaj o tom, či je stažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená ako aj odóvodnenie
výsledku prešetrenia, vychádzajúce za zápisnice o prešetreni stažnosti. Ak je st‘ažnost opodstatnená, v
oznámení sa uvedie, že subjektu, v ktorom sa sťažnost prešetrovala, boli uložené povinnosti podra Čl. 15
ods.2. písm. i) týchto Zásad. Ak sa sťažnost skladá z viacerých samostatných bodov, musí pisomné
oznámenie obsahovat výsledok prešetrenia o každom z nich. Ak je podanie stažnostou ba v časti, výsledok
prešetrenia sa písomne oznamuje iba k tejto časti. Oznámenie o výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi
vypracuje príslušný organizačný útvar a schvaruje ju podpisom podra príslušnosti v zmysle Čl. 11 Zásad
primátor mesta/prednosta M5U/náčelník MsP alebo riaditeí organizácie zriadenej mestom. Najneskór do
konca príslušnej lehoty na vybavenie stažnosti, rovnopis zápisnice bude predložený do centrálnej evidencie
sťažnosti.

Článok 17
Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

1 Opakovaná stažnost a ďalšia opakovaná sťažnosť je stažnost‘ toho istého st‘ažovateía, v tej istej veci,
ak V nej neuvádza nové skutočnosti.

2. Na vybavenie opakovanej sťažnosti prijatej orgánmi verejnej správy podra týchto Zásad je prislušný
primátor mesta, resp. nim poverený zamestnanec mesta, ak to nie je v rozpore s 5 12 zákona
o stažnostiach (Čl. 11 ods. 4 a 5 Zásad). Vybavenie opakovanej sVažnosti spočíva v prekontrolovani
správnosti vybavenia predchádzajúcej sVažnosti, o čom sa vyhotoví záznam; Pre obsah tohto záznamu
se použije primerane ustanovenie Čl. 15 týchto Zásad. Opakovanú stažnosť je orgán samosprávy
povinný vybavit v lehote podra 513 zákona o sVažnostiach (Čl. 12 Zásad).

3. Ak postupom podľa predchádzajúceho odseku bob zistené, že pčvodná sVažnost‘ bola vybavená
správne, táto skutočnost sa oznámi stažovatefovi s poučením, že ďalšie opakované sVažnosti budú
odložené. Ak sa zistí. že predchádzajúca sVažnosť nebola vybavená správne, opakovaná sVažnost sa
prešetri a vybaví.

4, Správnost vybavenia opakovanej sVažnosti Ovs opätovne neprekontroluje a ďalšiu opakovanú
sVažnost odloží podra 56 ods. 1 písm. e) zákona o sVažnostiach, o čom sVažovatera neupovedoml.

Článok 18
Sťažnost‘ proti vybaveniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti

1. SVažnost, v ktorej sVažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovanlm predchádzajúcej sVažnosti (tj. so
spósobom vybavovania abebo výsledkom preŠetrenia) alebo s odložením svojej predchádzajúcej
sVažnosti je novou stažnostou proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sVažnosti alebo pri
odloženi st‘ažnosti.

2. Na vybavenie sVažnosti podía ods. 1. tohto článku Zásad je prlslušný primátor mesta, resp. nim
poverený zamestnanec mesta, ak to nie je v rozpore s 5 12 zákona o sVažnostiach (Čl. 11 ods. 4 a 5
Zásad); lehota na vybavenie je podra 513 zákona o stažnostiach (Čl. 12 týchto Zásad).

3. Pri vybavovaní stažnosti podía ods.1. tohto článku sa primerane použijú prísbušné ustanovenia týchto
Zásad.

4. Ďalšiu sVažnosV proti vybavovaniu sVažnosti, ktorá boba vybavená podFa ods. 1 tohto článku Zásad, ovs
odloží podra 5 6 ods. 1 písm g) zákona o sVažnostiach, o čom sVažovatera plsomne upovedomí. Na
vybavenie sVažnosti sa príslušnosV určí v zmysle 522 ods. 5 zákona o sťažnostiach.

Článok 19
Archivácia dokladov o vybaveni st‘ažnosti

1. Archivovanie dokladov (spisov) vybavených sVažností musí byt‘ zabezpečené v súlade s registratúrnym
poriadkom a registratúrnym plánom.

2. Orgán verejnej správy po ukončeni vybavovania sVažnosti bezodkladne predboží kompletný spisový
materiál UHK a v organizáciách zriadených mestom riaditeíovi za účebom jeho archivácie. všetky
pisomnosti sa predkladajú ako originálne doklady abebo ich rovnocenné vyhotovenia.
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Článok 20
Kontrola vybavovania sťažností

1. Primátor mesta na základe tejto smernice poveruje prednostu MsU v rámci mestského úradu
a náčelníka M5P v rámci mestskej policie vykonávaním kontroly prijimania, evidovania, prešetrovania
a plnenia opatreni prijatých na nápravu v zmysle zákona o sťažnostiach. Poverené osoby majú
povinnost kontrolovat, či opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a pričin jdi viniku pr(slušné
organizačně útvary plnia.

2. Vykonávanie kontroly primania, evidovania, prešetrovania a plnenia opatrení prijatých na nápravu
v zmysle zákona o stažnostiach. v rámci organizácii zriadených mestom je v plnej kompetencii riaditeía
organizácie. O výsledku plnenia opatrení podáva priebežnú pisomnú informáciu hlavnému kontrolórovi
mesta.

3. Za nesprávne vybavenie sťažnosti sú primátor mesta a riaditer organizácie zriadenej mestom povinní
vyvodiť dósledky voči zodpovedným zamestnanom alebo uplatnit právnu zodpovednosť za porušenie
povinnosti podra zákona o sťažnostiach.

4. Kontrolu procesu vybavovania sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach a týchto Zásad vykonáva hlavný
kontrolór mesta ktorý jedenkrát ročne predkladá správu o výsledku tejto kontroly na rokovanie
Mestskému zastupiteístvu v Liptovskom Mikuláši v súlade s 5 lSd zákona č. 369/1 990 Zb. o obecnom
zriadeni v znení neskoršich predpisov.

TRETIA ČASt

Článok 21
Petície

1. Mesto Liptovský Mikuláš týmito Zásadami stanoví interný postup pri vybavovaní peticií, ktorě sú
určené orgénom mesta, a to so zámerom zabezpečiť včasně a vecné reakcie volených orgánov
samosprávy na podnety, názory a požiadavky občanov, ktorě sú adresovaně na mesto vo forme pet(cie.
Na celý výkon petičného práva sa v plnom rozsahu vzťahuje zákon č. 85/1 990 Zb. o petičnom práve
v znení neskoršich predpisov.

2. Požadovaně náležitosti petlcie, spůsoby podpory peticie a zhromažďovanie podpisov pod peticiu sů
uvedené v 54 a 4a zákona o petičnom práve.

Čiánok 22
Rozsah pósobenia petičného práva vo vzťahu k samospráve

1. Tieto Zásady sa vztahujú na každů peticiu, ktorá je určená orgánom územnej samosprávy, ktoré sa
podľa zákona o petičnom práve považujú za orgán verejnej moci, ktorý je povinný petíciu prijat
a vybaviť v zákonom stanovených lehotách.

2. Pod orgánmi územnej samosprávy, ktoré sú adresátom peticie, je nutné rozumieť primátora mesta
a/alebo mestské zastupiterstvo. Tá stá petícia móže byť adresovaná súčasne obidvom orgánom mesta.

3. Osobitná právna úprava peticii v súvislosti s výkonom samosprávy je tiež upravená v zákone č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskoršlch predpisov a v zákone č. 18012014 Z.z.
O podmienkach výkonu volebněho práva a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

4. Prislušnosť na vybavenie petícií medii orgánmi mesta (primátorom mesta a M5Z) je určená v zmysle
vyhradených právomoci podra prislušných ustanovení zákona o obecnom zriadeni a štatútu mesta9, tj.:
a) M5Z je príslušné na vybavenie petície, z obsahu ktorej vyplýva, že má byť rozhodnutě o základných

otázkach života mesta, tj. najm o nakladaní s majetkom mesta a 5 majetkom štátu, ktorý mesto
užíva a o schvaľovani najdóležitejšich úkonov, týkajúcich sa tohto majetku, O schva[ovarti rozpočtu
mesta, o schvaíovani územného plánu mesta alebo jeho častí, o koncepcii rozvoja jednotlivých
oblasti života mesta, o zavedeni a zrušení miestnej dane a ukladaní miestneho poplatku, o určovaní
náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a o rozhodovaní o prijati úveru
alebo póžičky, o vyhlásení miestneho referenda o najdóležitejšich otázkach života a rozvoja mesta,
o zvolávaní zhromaždenia obyvateíov mesta, zriadenl, zrušeni a kontrole organizácií v
zriaďovateľskej pósobnosti mesta a pod., teda MsZ je prislušné na vybavenie peticie vo všetkých
prípadoch, ak ide o kľúčové záležitosti, ktorě základným spósobom ovplyvňujú samosprávu mesta,

II, I la, 13. 13a zákonu Č. 369/1990 Zb. o obecnom niudeni v nrnni neskoršich predpisov
Čl. 17 a 18 Štatútu mesta Liptovský Mikuláš
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b) primátor mesta je prislušný na vybavenie pet[cii V tých pripadoch, keď sa má rozhodnúť vo všetkých
veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému
zastupiterstvu.

Článok 23
Prijimanie, evidencia a prešetrenie petícii

1. Peticia musí byt písomná, označená slovom petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo mého
spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petlcii meno, priezvisko a adresu pobytu,
zástupca pripoji V peticii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis.

2. Každá peticia, ktorá je adresovaná jednému z dvoch orgánov mesta, musí byt‘ vždy prijatá, ato buď
osobne do podateľne, alebo prevzatím listovej zásielky, která peticiu obsahuje a bola odoslaná na
poštovú prepravu.

3. Poda 5 ods. 2 zákona o petíčnom práve písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je
petícia podaná prostrednícNom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná
kvalifikovaným elektronickým podpisom1° osoby podávajúcej peticiu.

4. Zamestnanec, ktorý má na starosti evidenciu došlej pošty, vyznačí do tejto evidencie prijatú petíciu, a to
v deň, kecly bola na mesto doručená a zároveň na peticii vyznačl čisto evidencie a dátum jej doručenia
tak, aby neprišlo k poškodeniu alebo zmene akéhokorvek údaju a informácie obsiahnutej v petfcü.
Peticiu bezodkladne doručí na ÚHK, ktorý vedie centrálnu evidenciu prijatých petícii. Hlavný kontrolór
mesta po jej zaevidovaní v centrálnej evidencii postúpi peticiu primátorovi mesta na určenie
zodpovednej osoby na priame vybavenie petície, resp. prešetrenie náležitosti podanej peticie (bez
ohradu na to, ktorému orgánu samosprávy bota pet(cia adresovaná, resp. ktorý orgán je v zmysíe
zákona o petičnom práve príslušný petíciu vybavíť).

5. DeĎ vyznačený na petícfl sa považuje za deň jej doručenia a od tohto dňa sa počítajú všetky zákonné
lehoty, ktoré sú viazané na doručenie peticie, a to bez ohradu na to, ktorému orgánu mesta je petícia
určená.

6. Ak je na vybavenie petície prislušné MsZ, zodpovedná osoba oznámi formou e-mailovej správy
všetkým členom mestského zastupiterstva doručenie peticie a zašle im rozsah údajov (tie, ktoré sú
z petície a v danom čase jej prijatia k dispozicfl) uvedených v ods. 7 tohto článku Zásad, najneskór do
troch pracovných dní P9 tom, ako bota petícia doručená.

7. Určený zamestnanec UHK, ktorý vedie centrálnu evidenciu petície je povinný viesť evidenciu petícii
v nasledovnom rozsahu:
a) dátum dowčenia petície,
b) meno, priezvisko a adresa pobytu každého z členov petičného výboru, ak je zriadený,
c) meno, priezvisko a adresa pobytu iástupcu, ktorý je určený ako zástupca pre styk S orgánom mesta,
d) predmet verejného alebo mého spoločného záujmu, pre ktorý sa petícia podáva,
e) dátum vybavenia petície,
fl výsledok vybavenia pet[cie vrátane pratých záverov a terminov ich splnenia,
g) dátum odoslania výsledku vybavenia petície,
h) dátum zverejnenia výsledku vybavenia peticie na webovom sídle mesta a na elektronickej úradnej

tabuli,
i) dátum postúpenia peticie alebo jej časti, ak sa tak stalo.

8. V prípade postupu podía či. 22 ods. 4 písm. a) týchto Zásad je výsledkom vybavenia peticie uznesenie
MsZ. V prípade postupu podra č. 22 ods. 4 písm. b) je výsledkom vybavenša peticie zápisnica o
prešetreni peticie ktorá primerane obsahuje náležitosti uvedené v osobitnom predpise11

9. Zamestnanec, ktorý je zodpovedný za prípravu podkladov na prešetrenie peticie je povinný zabezpečíť
zverejnenie vybavenia petície na webovom sídle mesta a na elektronickej úradnej tabuli, ato do
desiatich pracovných dní od jej vybavenia. Povinnosti podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.12

‚° zákon Č. 272/2016 Z.z. döveryhodných službách pre elektronické trwsakcie na vnútomom trhu a o zmene a doplneni niektorých
zákonov (zákon o důveniiodných službách) v znení neskorších predpisov

* 19 zákon Č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znen( neskorších predpisov
napr. zákon Č. 215/2001 ii o ochrane utajovaných skuLoČnuszi a o zmene a doplneni niekloiých zákonov v p1. zit, II zákon Č.

563/2009 Z.z. o správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplneni niektorch zákonov vpl. rn., zákon Č. 122t2013 Z.z. o ochrane
osobných ůdajov a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom meni.
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Čiánok 24
Určenie zodpovednej osoby a priprava podkladov na prešetreníe peticíe

1. Primátor mesta Urči Zo zamestnancov toho, ktorý bude mať doručenú petíciu prešetrW zodpovednú
osobu) a zistiť, ktorý orgán verejnej moci je prislušný peticiu vybaviť. Podra zistenej prislušnosti na
vybavenie petície pripravl pre primátora mesta alebo MsZ všetky podklady potrebné na jej prešetrenie
a vybavenie.
Ak je na vybavenie peticie pr[slušné MsZ, zodpovedná osoba oznámí jednotlivým členom tohto orgánu
mesta, že bola určená ako zodpovedná osoba na plnenie úloh podra Zákona O petičnom práve a týchto
Zásad, ato najneskór spolu s oznámením podľa Čl. 23 ods. 6. týchto Zásad.

2. Úlohou zodpovednej osoby je v zmysle Ustanovení 5 5 a nasl. Zákona O petičnom práve preskúmať
doručenú peticiu, čije obsahovo a formálne v súlade s príslušnými ustanoveniami petičného zákona.
Ph tom móže spolupracovať s odborom právnym, ktorý bude povinný poskytnúť právnu pomoc.

3. Ak je na vybavenie petície príslušné MsZ a táto peticia nie je v súlade So zákonom O petičnom práve,
zodpovedná osoba zabezpečí komunikáciu so zástupcom alebo podávateíom peticie 5 cierom odstrániť
nedostatky peticie, ato v lehotách a spósobom, ako to určuje Zákon O petičnom práve. O výsledku tohto
procesu informuje zodpovedná osoba členov MsZ.

4. Ak je podra 5 5d ods. 2 zákona o petičnom práve petícia určená MsZ, je zastupiteFsNo povinné peticiu
prerokovať na svojom zasadnutí a umožníť vystúpiť počas prerokovania petĺcie zástupcovi a členom
petičného výbow.13 Orgán verejnej moci nie je povinný prerokovať peticiu, ak jej obsahu vyhovie
v pinem rozsahu.

5. Ak doručená petícia spÍňa náležitosti a podmienky určené na další postup podía osobitných predpisov14
postupuje sa po doručeni takejto peticie ďalej tak, ako to určuje tento právny predpis.

6. Zodpovedná osoba po tom, ako sú splnené všetky určené podmienky v zmysle zákona o petičnom
práve a týchto Zásad, pripraví podklady na rokovanie MsZ, kde bude prerokovaná petícia, ktorá je
určená tomuto orgánu.

7. Ak petfcia nemá náležitosti podľa 5 5 ods. 1 zákona o petičnom práve, zodpovedná osoba do desiatich
pracovných dni od jej doručenia p[somne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá peticiu podala, aby
odstránila nedostatky petície najneskůr do 30 pracovných dni od doručenia výzvy s poučením
o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky peticie neodstránia, mesto
v súlade s 5 5 ods. 4 zákona o petičnom práve petlciu odloži.

8. Ak osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca) neposkytne
nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní peticie, orgán verejnej moci v zmysle 5 Ba ods. 1 zákona
o petičnom práve nie je povinný peticiu vybavíť. O tomto následku musí byt zástupca písomne poučený
už vo výZve na poskytnutie súčinnosti ph vybavovaní petície.

9 Ak vznikne sporo prĺslušnosť na vybavenie petície, v zmysle 5 Sa Zákona o petičnom práve ‚ primátor
mesta ju do desiatich pracovných dni odo dňa, keď sa o spore dozvedel. postúpi na rozhodnutie Úradu
vlády Slovenskej republiky.

10. Celý proces určený zákonom o petičnom práve a týmito Zásadami podlieha kontrole zo strany hlavného
kontrolóra mesta.

11. Ak zákon o petičnom práve neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa phmerane postupuje podía
osobitného predpisu.15

ŠWRTÁ ČASt

Článok 25
Spoločné ustanovenia

1. Vedúci orgánu územnej samosprávy, v ktorom sa prešetwje a vybavuje sťažnosť alebo pet[cia, je
povinný vytvárať vhodné matehálne a personálne podmienky na správne a včasné prešetrenie
a vybavenie.

2. Trovy, ktoré vzniklí v súvislosti s prešetrovaním a vybavovaním sťažnosti alebo peticie orgánu územnej
samosprávy, znáša tento orgán.

3. Trovy, které vznikli v súvisiost1 s prešetrovaním a vybavovanim stažnosti alebo petice, znáša
sťažovater alebo ten, kto podal petíciu (napr cestovné, ušlá mzda, právne zastupovanie a pod.).

Sd zákon Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení ncskorších predpisov
14 napr. I la zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v pl.zn., zákon Č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorch zákonov, * 6 zákona Č. 84/1990 Zb. o zhromažd‘ovacom práve v znení neskorších predpisov

zákon Č. 9/20 10 Zb. o sťažnostiach v znenĺ neskoršich predpisov

15



4. Zodpovedné osoby sú povinné o skutočnostiach, ktoré Sa dozvedeli pri vybavovaní sťažností
alebo petícií, zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ich móže prsomne oslobodiť ten, v koho
záujme majú túto povinnosť.

5. Ínformácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca $ vybavovanim sťažnosti alebo peticii, sa
nezverejňujú.

Článok 26
Záverečné ustanovenia

1. V pripadoch, ktoré nie sú uvedené v týchto Zásadách sa postupuje v súlade S prislušnými
ustanoveniami zákona Č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení a zákona Č. 85/1990 Zb.
O petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov,

2, Zamestnanci mesta a zamestnanci organizácií zriadených mestom postupujú podía týchto Zásad a pri
elektronickom výkone verejnej moci postupujú aj pod[a zákona O e-Governmente a súvisiacich
intemých predpisov.

3. Tieto Zásady boli schválené Mestským zastupiteístvom Liptovský Mikuláš dňa a nadobúdajú
účinnosť dňom schválenia.

4. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Zásad sa rušia Zásady postupu vybavovania sťažností a peticií v
podmienkach mesta Liptovský Mikuláš zo dňa 17.03.2016.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta

Priíohy
1. Odloženie sťažnosti - upovedomenie
2. Záznam o odložení sťažnosti
3. Postúpenie sťažnosti
4. Pred(ženie lehoty — oznámenie
5. Výzva na spoluprácu
6. Výzva na spoluprácu — určenie novej lehoty
7. Poskytnutie súčinnosti
8. Prerušenie plynutia lehoty na vybavenie sťažnosti — oznámenie
9. Nemožnosť prešetrenia stažnosti
10. Zápisnica o prešetreni sťažnosti 1
11. Zápisnica o prešetreni sťažnosti 2
12. Oznámenie O výsledku vybavenia sťažnosti
13. Výzva na odstránenie nedostatkov peticie
14. Zápisnica o výsledku prešetrenia peticie
15. Príklad uznesenia MsZ o prerokovan[ petície
16. Oznámenie výsledku prešetrenia petície
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Príloha Č. I
Mesto Liptovský Mikuláš

.

(meno a priezvisko sťažovatera)

Váš spis Č. Spis č. Vybavuje Dátum

VEC:
Qdloženie sťažnosti — upovedomenie

Dňa

________________

boIs mestu Liptovský Mikuláš

_________________________

doručená Vaša
sťažnosť vo veci

Po posůdenl Vašej sťažnosti bob zistené, že

(Uviesf text prisluŠného ustanovenia zákona o sťažnostiach, na základe ktorého dochádza k odloženiu
sťažnosti)

Z uvedeného dóvodu mesto Liptovský Mikuláš Vašu sťažnosť odkladá v sůlade 5 6 ods. 1 písm. (uviesť
príslušné písmeno) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

meno, priezvisko a podpis
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Priloha Č. 2
Mesto Liptovský Mikuláš

Váš spis č. Spis č, Vybavuje Dátum

Záznam o odložení st‘ažnosti

Mesto Liptovský Mikuláš

______________________________

v súlade s 5 6 ods. 1 písm. (uviesťpríslušné
písmeno) zákona Č. 9/2010 Z. Z. O sťažnostiach v z.n.z.

odkladá

sťažnosť sťažovatefa

_________________________________________________________

V ktorej

z dóvodu, že predmetná sťažnosť

(Uviesť text prísiušného ustanovenia:
a) neobsahuje náležItosti podia 5 5 ods. 2, a ak ide o sťažnosťpodanú V elektronickej podobe aj podfa

5 5 ods. 4 aiebo ods. 5,
b) zistí, že vo ved, ktorá je predmetom sťažnosti, konal aiebo koná súd, prokuratúra, iný orgán činný v

trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy,
c z/stí, že sťažnosť sa týka lne] osoby, než ktorá ju podala a n/e je pr/ložené splnomocnenie podra 5 5

ods. 9,
d) od udaiosti, Morel sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručen/a v/ac ako pät‘ rokov,
e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podia 5 21 ods. 6,
7 ideo sťažnosť proti vybavovaniu stažnostipodľa 522 ods. 3,
g) ideo ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnostipodľa 522 ods. 5,
h) mu bola zaslaná na vedomie,
1) sťažovaterneposkytol spoluprácu podfa 5 16 ods. 1, aiebo ak spoiuprácu neposkytol V iehote podfa

516 ods. 2 alebo
» sťažovater neudelii súhlas podra 5 Ü ods. 2.)

Záznam vyhotovil:

_________________________________

(meno, priezvisko a podpis)
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Prfloha Č. 3
Mesto Liptovský Mikuláš

.

(orgán verejnej správy)

Váš spis č. Spis č. Vybavuje Dátum

VEC:
Postúpenie sťažnosti

Mestu Liptovský Mikuláš

_________________

bola dňa doručená sťažnosť Od
st‘ažovateľa

______________

(uviesťsťažovatera), v ktorej poukazuje na

____________________________

(uviesťpredmet
sťažnostQ.

Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vz.n.zVám predmetnú sťažnost postupujeme na
vybavenie ako orgánu príslušnému na jej vybavenie v súlade s

________

zákona č. 9/2010 Z. z.
o stažnostiach.

(uvedie se konkrétne ustanovenie na základe ktorého sa sľažnosť postupuje orgánu verejnej správy)

o postúpeni sťažnosti upovedomujeme sťažovateía v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
V zni.

meno, priezviskc a podpis

Príloha
Sťažnosť
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Priloha Č. 4

Mesto Liptovský Mikuláš

(meno a priezvisko sťažovatefa)
.

Váš spis Č. Spis Č. Vybavuje Dátum

VEC:
Predlženie lehoty - oznámenie

Dňa

_______________

bola mestu Liptovský Mikuláš_________________________ doručená Vaše
sťažnost‘ vo veci

Pri prešetrovanl Vašej st‘ažnosti bob zistené, že Vaša sťažnosť je náročná na prešetrenie a preto Vám
oznamujem predíženie zákonnej lehoty na jej prešetrenie o 30 pracovných dní.

Pred[ženie zákonnej lehoty je nevyhnutné z dóvodu

(uved/e sa důvod, napr. že je nutné predvolať svedkov, žeje nutné získať listinné důkazy, že zamestnanec
obce, ktoný prešetrovai sťažnosťje dlhodobo práceneschopný apod.)

meno, priezvisko a podpis
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Príloha Č. 5

Mesto Liptovský Mikuláš

(meno a priezvisko sťažovatefa)

Váš spis Ó. Spis č. Vybavuje Dátum

VEC:
Výzva na spoluprácu

Dňa

________________

bola mestu Liptovský Mikuláš_________________________ doručená Vaša
sťažnosť vo veci

NakoFko vo Vašej sťažnosti chýbajú informácie potrebné na prešetrenie sťažnosti a rovnako je potrebné
vysvetlenie niektorých skutečností, ktoré ve svojej sťažnosti uvádzate, vyzývam Vás na spoluprácu pii
vybavovaní Vašej sťažnosti. Spósob poskytnutia spolupráce je:

a) doplnenie Vašej sťažnosti o tieto informácie:

2.

________________________________________________

3.

________________________________________________

b) poskytnutie doplňujúcich informácii na stretnutí, ktoré sa uskuteční na Mestskom úrade v Liptovskom
Mikuláši, v kancelárii /pňmátoralprednostu/zamestnanca/_________ dňa

_________

O

________

hod.

lnformácie potrebné pre doplnenie Vašej sťažnosti nám zašIjte na adresu Mestského úradu v lehote desať
pracovných dní od doručenia tejto výzvy na spoluprácu.

Zároveň Vám oznamujem, že podfa zákona o sťažnostiach v čase Od odoslania výzvy na poskytnutie
spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

Ak spoluprácu neposkytnete alebo ju neposkytnete v stanovenej lehote, sťažnosť odložlme podra 5 6 ods. 1
písm. i) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.z.

meno, priezvisko a podpis
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Prfloha Č. 6

Mesto Liptovský Mikuláš

(meno a priezWsko sťažovatera)

Váš spis č. Spis Č. Vybavuje Dátum

VEC:
Výzva na spoluprácu - určenie novej lehoty

Dňa

_______________

bola mestu Liptovský Mikuláš_________________________ doručená Vaša
sťažnosť ve veci

Nakorko ve Vašej sťažnosti chýbali informácie potrebné na prešetrenie sťažnosti a rovnako balo potrebné
vysvetlenie niektorých skutečností, které ve svoje] sťažnosti uvádzate, listom

_____________

Zo dňa

____________

sme Vás vyzvali na spoluprácu pri vybavovaní Vaše] st‘ažnosti s určením spósobu poskytnutia
spolupráce.

Oznámili sme Vám lehotu na poskytnutie informácií potrebných pre doplnenie Vaše] sťažnesti - desať
pracovných dní Od doručenia tejto výzvy na spolupráou.

Listem ze dňa

___________

ste nám oznámili vážne důvody, pre které nebudete mócť poskytnúť nami
požadované informácie v požadovanej lehote a požiadali ste nás o určenie novej lehoty. (můžete uviesť
o aké důvody išlo)

Vaše] žiadosti vyhovujeme a určujeme Vám novú lehotu na poskytnutie informácii

_____________________

(uvediete lehotu)

Zároveň Vám oznamujeme. že podía zákona o sťažnostiach V čase od odoslania výzvy na poskytnutie
spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.
Ak spoluprácu neposkytnete alebo ju neposkytnete v stanovenej Iehote, sťažnosť odložíme podfa 6 ods. 1
písm. i) zákona č. 9/2010 Z.z. sťažnostiach v z.n.z.

meno, priezvisko a podpis
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Príloha Č. 7

Mesto Liptovský Mikuláš

(orgán verejnej správy)
.

Váš spis č. Spis č. Vybavuje Dátum

VEC:
Poskytnutie súčinnosti

Dňa

_______________

bola mestu Liptovský Mikuláš_________________________ doručená sťažnosť

sťažovateía

________________________

vo veci

Vo ved vybavenia stažnosti je potrebná Vaša súčinnosť; spósob poskytnutia súčinnosti - poskytnutie
dokladov:

1.

_____________________________________________________________

2.

________________________________________________

3.

________________________________________________

a vyjadrenia vo veci

Súčinnosť v požadovanej ved Vás žiadam poskytnúť najneskór do desiatich pracovných dni od doručenia
tejto žiadosti.

meno, priezvisko a podpis
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Priioha Č. 8
Mesto Liptovský Mikuláš

(meno a priezvisko stažovatera)
.

Váš spis Č. Spis Č. Vybavuje Dátum

VEC:

Prerušenie plynutia lehoty na vybaveníe sťažnosti — oznámenie

Mesto Liptovský Mikuláš

_____________

v zmysle * 17 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.z. (ďalej

len ‚zákon o sťažnostiach“) požiadala Ovs (uviesť presne o ktorý Ovs ide) listom Č.

___________

Zo dňa

______________

o poskytnutie vyjadrenia aRo aj dokladov, potrebných na vybavenie Vašej sťažnosti:

1.

_____________________________________________________________

2.

________________________________________________

3.

________________________________________________

OVS

_____________________

je povinný poskytnúť obci súČinnosť pri vybavovaní sťažnosti do 10
pracovných dní Od doruČenia žiadosti O súČinnosť.

Na základe uvedeného Vám oznamujeme, že podra 17 ods. 4 zákona o sťažnostiach v Čase od odoslania

žiadosti o poskytnutie súČinnosti do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.

meno, priezvisko a podpis
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Príloha Č. 9
Mesto Liptovský MikuIá

.

(mono a póezvisko stäžovatefa)

Váš spis Č. Spis Č. Vybavuje Dátum

VEC:
Nemožnosť prešetrenia sťažnosti

Dňa

________________

bole mestu Liptovský Mikuláš

_________________________

doručená sťažnosť

sťažovatera

________________________

vo veci

______________________________________

Pri prešetrovaní Vašej st‘ažnosti sa zistilo, že nie je možné Vašu sťažnost‘ prešetriť. Dčvodom nemožnosti
prešetrenia Vašej sťažnosti je

(uvedů Sa
konkrétne důvody prečo nie je možné zistiť skutečný stav voci a]eho súlad so všeobecne závaznými
pré vnymi predpismi, napr. že ide tvrdenie proti tvrdeniu a niet lne] skutoČnosti potvrdzujúcej pra vdivosť
tvrdení uvedených v sťažnosti, že nie sů listinné dókazy, ktoré by preukazovali skutočnosť, ktorú sťažovater
uvádza apod.).
Dövod nemožnosti prešetrenia Vašej sťažnosti Vám oznamujeme v zmysle 18 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z.
Z. O sťažnostiach v z.n.z.

meno, pňezvisko a podpis
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Prfloha Č. 10

Váš spis č.

1. OVS príslušný na vybavenie sťažnosti:

Mesto Liptovský Mikuláš

Spis Č. Vybavuje

Zápisnica O prešetreni sťažnosti

2. Predmet sťažnosti, proti komu smeruje:

3. OVS V ktorom Sa sťažnost‘ prešetrovala

4. Miesto a spósob prešetrenia:

5.Obdobie prešetrovania:

5. Preukázané zistenia:

6. Mená, priezviská, funkcie a podpisy zamestnancov, ktorí vykonávali prešetrenie:

7. Meno, priezvisko a podpis štatutára, ním splnomocneného zástupcu, pnp. ďalšich zamestnancov,
ktoných sa zistenia týkajú a ktonÍ boll oboznámené s obsahom zápisnice:

6. Údaje o vykonaní oboznámenia s obsahom sťažnosti toho proti komu sťažnosť smeruje (čas,
spósob, rozsah)

7. Obsah vyjadrenia k sťažnosti toho, proti komu sťažnosť smeruje (ak bob podané)

8. Povinnosti, ktoré sa ukladajú v lehote do

___________________

a. pnijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a pničin ich vzniku,
b. unčiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,
c. pnedložiť pnijaté opatrenia zamestnancovi prešetrujůcemu sťažnosť,
d. pnedložiť zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť správu o splneni opatren[ a uplatnen(

právnej zodpovednosti,
(uviesť v prÍpade zistenia nedostatkov, t. J. opodstatnenosti sťažnostQ:

9. Údaj o odmietnuti zúčastnených zamestnancov a mých osób oboznámiť sa s obsahom zápisnice, splniť
povinnosti podľa uvedeného bodu alebo podpisať zápisnicu (uviesť v prípade ak dójde k tejto skutočnostz)

10. Potvrdenie O odovzdani dokladov

_______________

11. Deň vyhotovenia zápisnice:

______

12. Podpis osoby, ktoná vyhotovila zápisnicu:
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13 Zápisnica bola vypracovaná v 3 rovnopisoch, ktoré budú doručené:

__________________________

Údaje o prerokovani zápisnice:

Zápisnica Q prešelren sťažnosti bola prerokovaná dňa

_________________

Dátum a miesto prerokovania

__________________________________________________

Zúčastnenl zamestnanci a mé osoby (mená, priezviská, funkcíe)

Údaje o priebehu a výsledkoch prerokovanřa, pnp. vyjadrenia zúčastnených zamestnancov a mých osób

Podpisy zúčastnených zamestnancov a mých osób
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Priloha Č. 11

Mesto Liptovský Mikuláš

Váš spis č. Spis Č. Vybavuje Dátum

Zápisnica o prešetreni sťažnosti

Dňa

________________

bob mestu LM doručené podanie od sťažovateľa

_____________________

(uved/eta mano, priezvisko, adresa sťažovatera), ktoré bob obcou dňa zaevidované v centrálnej
evidencii sťažnosti a prideleně na vybavenie zamestnancovi

___________________

(uvediete komu bola sťažnosťpddelená na vybaven/e),

Sťažovateľ vo svojej sťažnosti uvádza

_________________________________________________

(uved/eta
predmet sťažnosti a uvediete proti komu sľažnosťsmeruje)

Prešetrovanie sťažnosti sa uskutočnilo v

______________

Prešetrovanie sťažnosti vykonali:

____________________

Termín prešetrovania sťažnosti:

_______________________

S obsahom sťažnosti bol oboznámený dňa

_________

zamestnanec obce

________________________________

(uved/eta zemestnanca voČi ktorému smeru]e sťažnost)

Počas prešetrovania sťažnosti bol zistený skutkový stav, ktorý bol preukázaný nasledovnými dokladmi:

(uved/eta Čo ste prešetrovan(m zistUi a na základe Čoho akých dokladov ste to z/st/li).

Prešetren[m sťažnosti bob preukázané, že činnosti nečinnosť obce:

a) boba v súlade So všeobecne záväznými právnymi predpismi - sťažnosť je neopodstatnená,

b) bola v rozpore So všeobecne záväznými právnymi predpismi (uvedú se konkrétne ustanoven/a všeobecne
záväzného pré vneho predpisu) - sťažnosť je opodstatnená.

c) pri zisťovani, Či činnosťinečinnosť obce bola v súlade alebo v rozpore so všeobecne závaznými právnymi
predpismi, bob zistené, že sťažnosť nie je možné prešetriť, pretože nebobo možné zistit a overiť Vami
uvádzanú skutočnosť ajej súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi abebo nebole zistená
skutoČnosť, potvrdzujúca pravdivosť tvrdenia sťažovatera voči Wrdeniu dotknutej osoby

St‘ažnosť nebobo možné prešetriť z dóvodu

_________________________________________

(uved/ata dá vody
napr. skartované materiály, odmietnutá spoiupráca, odmietnutá súčinnosť alebo mé objektívne pr/činy)

(ak bole sťažnosť opodstatnená uvediete....)

Primátor mesta je povinný v lehote do

____________________

a) prijat‘ opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
b) určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,
c) predbožiť prijaté opatrenia zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť,
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d) predložiť zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť správu o splneni opatren( a uplatnení právnej
zodpovednosti,

Doklady odovzdané k prešetreniu sVažnosti boji odovzdané dňa

______________

prevzaté dňa

Zápisnice bola prerokovaná dňa

(uveďte dátum prernkovania, pil neopodstatnenej sťažnosti se uvádza ako dátum prerokovania det)
podpísania zápisnice)

Starosta
a) sa odmietol oboznámiV So ZápisniCoU,

b) odmietol splníť povinnosti podía 519 ods. 1 p[sm.1) zákona o sVažnostiach,
c) odmietol zápisnicu podpísaV.

Dátum

____________

(uveďte vzniknutů situáciu v alternatlvach, ked zápisnicu starosta odmietol podpísat uvedie se det)
odmietnutia podplsania zápisnice)
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Priloha č. 12
Mesto Liptovský Mikuláš

•

(sťažovatel)

S

Váš spis Č. Spis Č. Vybavuje Obec
Dátum

VEC
Oznámenie výsledku vybavenia sťažnosti

Mestu Liptovský Mikuláš

_________________

boIs dňa doručená sfažnosť úd
stažovatera

_____________

(uviesťsťažovateľa), v ktorej poukazuje na

____________________________

(uviesťpredmet
sťažn ústi).

Šetrením st‘ažnosti dňa

____________________

bob zistené, že Vaša st‘ažnosťje

(uvediete Či opodstatnená aIebo neopodstatnená)

Odbvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti:

(Uvediete konkrétne zistenia a súiad resp. nesúIad so všeobecne záväznými právnymi predpismi, prIpadne
Čo bo/o odstránené v priebehu šetrenia- podia zápisnice. V prípade opodstatnenej sťažnosti uviesť, že bo/i
uložené povinnosti podfa 1 ods. I písm. 1),)

meno, priezvisko a podpis
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Priloha Č. 13

Mesto Liptovský Mikuláš

.

(zástupca alebo osoba, ktorá podala petlciu)
.

Petícia Č. Vybavujellinka Dátum
zodpovedná osoba určená

primátorom mesta

VEC: Výzva na odstránenie nedostatkov peticie.

Dňa bola Mestu Liptovský Mikuláš doručená petícia (uviesť jej názov) ktorou sa má
riešiť
(opísat‘ predmet peticie)

PetÍcia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1 990 Zb. o petičnom práve v znení neskoršlch
predpisov a bob zistené, že petícia nemá náležitosti v zmysle 5 citovaného zákona

(uviesť konkrétne nedostatky) preto je potrebné tieto nedostatky odstrániť najneskór do 30 pracovných dní
od doručenia tejto výzvy.

Pokiar stanovenú lehotu nedodržíte, v súlade s ust. 5 5 ods. 4 zákona o petičnom práve peticia bude
odložená.

meno, priezvisko a podpis primátora mesta

*Ivybratt
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Prfloha Č. 14
Mesto Liptovský Mikuláš

Zápisnica
o výsledku prešetrenia peticie

(uvedie sa meno, priezvisko, adresa pobytu osoby, určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej
moct (tzv. zástupca)

doručil dňa O hod
(uvedie sa napr. do podaterne MsÚ, kancelárie vedenie mesta a pod.)

peticiu, ktorej predmetom je
1. (uviest predmet petlcie, vec verejného, spoločného záujmu, ktorej sa peticia týka)
2. (uviesť spisové číslo pridelené podaterňou, poradové číslo podfa centrálnej evidencie petĺcii)

(uviesť zodpovednú osobu určenů primátorom mesta v zmysle Čl. 23 Zásad, ktorá sa podieľala na príprave
podkladov potrebných na ej prešetrenie a prijatie záverov k petícil)

Peticiu prešetrovali:

(uviesť orgán verejnej moci pod(a prlslušnosti na vybavenie petície, uviest dátum pridelenia petlcie na
prešetrenie

Na prešetrenie pet[cie boli prizvaní:

(uviesť mená, funkcie)

Pri prešetrovaní petície sa zistilo:

3. (uviesť 2istený stav veci, či petícia mala náležitosti v zmysle zákona o petičnom práve, ak nie, kedy a ako
bol zástupca vyzvaný na odstránenie nedostatkov, kedy ich odstránil a pod.

4. (uviesť eXistujúce skutočnosti s odvolan[m sa na prislušné doklady, materiály právne predpisy, vyjadrenia
zodpovedných osůb a pod.)

5. (ak sa zistili nedostatky, určiť pr(činy vzniku, kto, akým spůsobom a v akej lehote prtjme opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov a pričin ich vzniku):

Opatrenia na odstránenie nedostatkov:

(uviesť text opatrenia, zodpovednosť osoby, termín splnenia)

Prílohy zápisnice:

(uviesť všetky prílohy, ktoré sú súčasťou zápisnice a posudzujú skutečný stav predmetu petlcie)

Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. O petičnom práve v znení neskoršĺch
predpisov a bob zistené, že je v súlade // v rozpore /* s právnymi predpismi a verenými alebo mými
spoločnými záujmami, preto sa jej vyhovuje!! alebo nevyhovuje v plnom rozsahu liz časti .

Odóvodnenie výsledku prešetrenia petlcie

(uviesť konkrétne zistenia a súlad resp. nesúlad s príslušnými právnymi predpismi, prípadne čo bob
odstránené v priebehu šetrenia; ak petíciu nemožno vybaviť podfa 5 a nasl. zákona o petičnom práve,
uviesť konkrétne od6vodnenie.

S obsahom zápisnice boli oboznámeni:

(ak mal niekto zo zúčastnených námietky k výsledkom prešetrenia peticie, je potrebné ich uviesť; ak by
niekto z prltomných nesúhlasil s podpisanim zápisnice o výsledku prešetrenia petlcie, uviesť dóvody
odmietnutia v tejto zápisnici).
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Výsledok vybavenia petlcie bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Liptovský
Mikuláš.
Dátum vyhotovenia zápisnice, meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby

podpis primátora mesta

*IvybratF
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Prfloha Č. 15
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSWO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA

zodňa číslo

K bodu

Mestskě zastupiterstvo

konštatuje,že

(uviesf, kedy a kde sa doručila Petfcia pod názvom pod akým čislom v osobitnej evidencfl bola

zaevidovaná, uviesť členov petičného výboru, určeného zástupcu na zastupovanie v styku s orgánu

verejnej moci, koíko bob zozbieraných podpisov od občanov na korkých podpisových hárkoch,

počet platných podpisov, prislušnosť na prešetrenie petície (ktorý orgán mesta v zmysle zákona č.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znenl), či petícia bude prerokovaná So zástupcom

a členmi petičného výboru, či Peticia nemá také vecné nedostatky, ktoré by neumožnili jej

prešetrenie a vybavenie, že bola prešetrená V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 85/1 990 Zb.

o petičnom práve v znení neskoršich predpisov, prešetrením zistil skutočný stav veci, jeho súlad s

právnymi predpismi a s verejným abebo mým společným záujmom, a pod..)

II. berle na vedomie

(vystůpenie zástupcu a čienov petičného výboru, ktorých ůčasV na prerokovaní petlcie je v súlade 5

5 5d ods. 3 zákona č. 85/1 990 Zb. o petičnom práve v platnom znení a pod.)

II. schvaruje vybavenie petície

Mestské zastupiterstvo Liptovský Mikuláš ‚‚(,‚Petkou za ....................‘ Ivy h Ov Ui
e*/n e vy h ov uj e* z dóvodu (napr. rozporu s právnymi predpismi a verejným

záujmom)/ vyhovuj e*/)

iV. odporúča

(primátorovi mesta zabezpečiť realizáciu potrebných krokov na naplnenie tohto uznesenia).

*Ivybrať
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Priloha Č. 16

Mesto Liptovský Mikuláš

.

(zástupca alebo osoba, ktorá podala petlciu)
.

Petícia Č. Vybavujellinka Dátum
zodpovedná osoba určená

primátorom mesta

VEC
Oznámenie výsledku vybavenia peticie

DĎa bola mestu Liptovský Mikuláš doručená peticia (uviesť jej názov) ktorou sa má
riešiť
(opísať predmet peticie)

Petícia bola prešetrená v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zneni neskorších
predpisov a bob zistené, že je v súlade II v rozpore .I s právnymi predpismi a verenými abebo mými
spoločnými záujmami, preto sa jej vyhovuje// abebo nevyhovuje v plnom rozsahu Ilz Časti *•

Odóvodnenie výsledku prešetrenia peticie

(Uviest konkrétne zistenia a súlad resp. nesúlad s príslušnými právnymi predpismi, pripadne čo bob
odstránené v priebehu šetrenia - podľa zápisnice, ak je na vybavenie peticie prbslušný primátor mesta. Ak je
prlslušné MaZ - uvedů sa údaje z uznesenia MsZ. Ak pet[ciu nemožno vybaviť podía 5 a nasl. zákona
o petičnom práve, uvedie sa konkrétne odč‘vodnenše.)

Výsledok vybavenia petlcie bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Liptovský
Mikuláš.

meno, priezvisko a podpis
primátora mesta

*Ivybrať
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