
MESTSKÉ ZASTUPITEĽ.STVO LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽ.STV A 

zo dňa 22. júna 2017 číslo 54/2017 

K bodu: Návrh Zásad vybavovania sťažnosti a peticii v podmienkach mesta 
Liptovský Mikuláš 

Mestské zastupiteľstvo 

I. konštatuje, že 

dfla 01 .06.2017 nadobudol účinnosť zákon Č . 94/2017 Z. z .. ktorým sa meni a dopifIa zákon č . 

9/2010 Zb. o sťažnostiach v zneni neskor!;lch predpisov. 

II. schvafuje 

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

súčasťou tohto uznesenia. 

Ing. Ján Blchá ,PhD. 
primátor esta 

Dá/um podpisu uznesenia: 23.06.2017 



Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadeni v zneni neskoršich predpisov, zákonom Č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v zneni neskoršich 
predpisov a zákonom Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zneni neskoršich predpisov schvaľuje 
tieto 

ZÁSADY 
vybavovania sťažnosti a petícU v podmienkach mesta Liptovský Mikuláš 

PRVÁ ČASt 

Článok 1 
Predmet úpravy a pôsobnosť 

1. Tieto Zásady upravujú postup pri podávani, vybavovani a kontrole vybavovania st'ažnosll fyzických 
osOb a právnických osOb a vybavovanie a prešetrovanie pellci! v podmienkach samosprávy mesta 
Liptovský Mikuláš (ďalej len .Zásady'). 

2. Podla týchto Zásad na územi mesta Liptovský Mikuláš postupujú vo veci st'ažnosll: 
a) mesto Liptovský Mikuláš, ktorým sa pre účely týchto Zásad rozumejú 

- orgány mesta (primátor mesta, mestské zastupitelstvo), 
- hlavný kontrolór mesta, 
- mestská policia, 
- mestský úrad; 

b) organizácie zriadené mestom'. t.j. rozpočtové a prlspevkové organizácie mesta 
(ďalej len .organizácie zriadené mestom" alebo spoločne s mestom Liptovský Mikuláš len ,orgány 
verejnej správy", alebo ,orgány územnej samosprávy", alebo ,aVS"). 

3. Podla týchto Zásad na územi mesta Liptovský Mikuláš postupujú vo veci pellci!: 
mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len ,orgány verejnej moci' resp. ,orgány územnej samosprávy"), 
ktorými sa rozumejú: 

- orgány mesta (primátor, mestské zastupitelstvo). 

1. Na účely týchto zásad 

Článok 2 
Sťažnosť 

a) vybavovanie st'ažnosti je prijimanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie st'ažnosti, 
b) vybavenim st'ažnosti je vrátenie st'ažnosti, odloženie st'ažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia 

st'ažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej 
st'ažnosti. 

2. St'ažnost' podla týchto zásad je podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len ,st'ažovater), 
ktorým: 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, 
že boli porušené činnost'ou alebo nečinnost'ou avs, 

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najma na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie je v pOsobnosti avs. . 

3. St'ažnost'ou podla týchto zásad nie je podanie, ktoré: 
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu; 
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti avs, ktorých odstránenie alebo vybavenie je 

upravené osobitným predpisom, napriklad Správny súdny poriadok, zákon č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v zneni neskoršich predpisov; 

c) je st'ažnosťou podla osobitného predpisu, napriklad § 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 doplneni ďalšieh zákonov v zneni zákona č. 280/1999 Z. z., § 48 ods. 1 
plsm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe prlslušnlkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru vazenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a 2:elezničnej 
pollcie v zneni zákona č. 62312005 Z. z., § 65da ods. 2 zákona č. 412001 Z. z. o Zbore vazenskej 
a justičnej stráže v zneni zákona č. 386/2015 Z. z., § 59 ods. 1 plsm. h) a § 65 zákona č. 
400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnen I niektorých zákonov v zneni zákona č . 
301/2016 Z. z.; 

I napr. zákon č . 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a dopln. nickt. zákonov v platnom zneni 
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d} smeruje proti rozhodnutiu OVS vydanému v konani podra osobitného predpisu, napriklad § 46 
zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konani (správny poriadok) , § 63 zákona Č. 563/2009 Z. z. o 
správe dani (daňový poriadok) a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich 
predpisov; 

e} smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohradu, dozoru alebo inšpekcie podra osobitného 
predpisu, alebo 

f} obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavenim ako 
sťažnosti podra tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočnosti podra osobitného 
predpisu, zákon Č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplneni 
niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov. 

4. Sťažnosťou nie je ani podanie: 
a} orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného 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 podľa jeho obsahu bez ohradu na jeho označenie . 

Článok 3 
Pelicla 

1. Za petlciu sa podľa zákona o petičnom práve pokladá každá žiadosť, návrh alebo sťažnosť (ďalej 
len .petlcia"), ktorou sa fyzické alebo právnické osoby obracajú vo veciach verejného alebo iného 
spoločného záujmu na orgány verejnej moci, pokiar splňa zákonné náležitosti určené zákonom Č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v zneni neskoršich predpisov (ďalej len ,zákon o petičnom práve"). 

2. Podra zákona o petičnom práve petlciou sa nesmie vyzývať k porušeniu ústavy a zákonov a právne 
záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných 
práv. Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu 
na ujmu. 

DRUHA ČASŤ 
Článok 4 

Podávanie sťažnosti 

1. Sťažnosť sa podáva orgánu verejnej správy plsomne, a to v listinnej alebo v elektronickej podobe. 
2. Ak sa sťažovateľ dostav I na OVS osobne podať sťažnosť, ktorú nemá vyhotovenú plsomne, 

zamestnanec OVS sťažovatera prijme a umožni mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil. 
3. Ak sa na OVS dostavlosoba, ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe 

vyhotovila sama, za túto osobu ju vyhotovi zamestnanec OVS. 
4. Plsomnosti súvisiace s vybavovan Im sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovaterov spoločne a nie je v 

nej určené, komu z nich sa majú doručovať, OVS zašle sťažovateľovi , ktorý ako prvý uvádza údaje 
podra § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach a článku 5 ods.1 týchto Zásad. 

5. Ak si sťažovateľ zvoli zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musi byť 
plsomné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom2 zastupovať sťažovateľa pri podani 
sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovanlm sťažnosti. Ak sa sťažnosť podáva v elektronickej 
podobe, postupuje sa pri zastupovani sťažovatera podra osobitného predpisu.' 

6. Ak zástupca k sťažnosti splnomocnenie s osvedčeným podpisom nepriloži, obec sťažnosť odloži 
podra § 6 ods. 1 plsm. c} zákona o sťažnostiach . Povinnosť priloženia splnomocnenia s 
osvedčeným podpisom sa nevzťahuje na zastupovanie sťažovatera advokátom podra osobitného 
predpisu.' 

7. V prlpade utajenia totožnosti sťažovatera sa postupuje podla § 8 zákona o sťažnostiach . 
8. Sťažnosť adresovaná mestu Liptovský Mikuláš, Mestskému úradu liptovský Mikuláš (ďalej len 

,MsÚ"), primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta, mestskému zastupitelstvu (ďalej len 
,MsZ"), hlavnému kontrolórovi mesta, náčelnlkovi mestskej pollcie (ďalej len ,MsP"), 
zamestnancovi mesta alebo organizáciám zriadeným mestom, je sťažnosťou podanou orgánu 
verejnej správy. 

, § 58 ods. I zákona č . 32311992 Zb. o notároch a notárske činnosti (Notársky poriadok) v zneni neskorSlch predpisov. 
3 § 23 ods. I zákona e. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu päsobnosti orgánov verejnej moci II o zmene II doplneni 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v zneni zákona Č . 273/2015 Z. z.) 
, Zákon Č . 586/2003 Z.Z. o advokácii. o zmene a doplneni zákona Č. 45511991 Zb. o živnostenskom podnikani (živnostenský 
zákon) v zneni neskorSlch predpisov. 
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1. Sťažnosť musi obsahovať: 

Článok 5 
Náležitosti sťažnosti 

a) ak ju podáva fyzická osoba - meno, priezvisko, adresu pobytu sťažovatera ; 
b) ak ju podáva právnická osoba - názovasldlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu 

konať. 
2. Sťažnosť musi byt' čitaterná a zrozumiterná, z jej obsahu musi byt' jednoznačné proti komu 

smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovater domáha. 
3. Sťažnosť: 

a) v listinnej podobe musi obsahovať vlastnoručný podpis sťažovatera ; 
b) v elektronickej podobe musi byť sťažovaterom autorizovaná kvalifikovaným elektronickým 

podpisom. 
4. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podra osobitného predpisu' ani 

odoslaná prostrednlctvom prlstupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovatera , 
sťažovater ju musi do piatich pracovných dni od jej podania potvrdiť a to vlastnoručným podpisom, 
jej autorizáciou podra osobitného predpisu· alebo jej odosianim prostrednlctvom prlstupového 
miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovatera , inak sa sťažnosť odložI. O odloženl 
sťažnosti a dOvodoch jej odloženia OVS plsomne upovedoml sťažovatera do 15 pracovných dni 
od odloženia. Lehota na vybavenie sťažnosti začlna plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim 
po dni doručenia potvrdenia sťažnosti. Ak potvrdenie sťažnosti obsahuje iné údaje ako sťažnosť 
podaná v elektronickej podobe, OVS sťažnosť podanú v elektronickej podobe odložI. 

5. Ak sťažnosť v plsomnej podobe ako aj v elektronickej podobe neobsahuje náležitosti pod ra zákona 
a podra týchto zásad, OVS ju odloži podra § 6 ods. 1 plsm. a) zákona o sťažnostiach . 

Článok 6 
Vybavenie podani, ktoré nie sú st'ažnost'aml 

1. 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 vydanému v konani podra osobitného predpisu, 
d) smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohradu, dozoru alebo inšpekcie podra osobitného 

predpisu, alebo 
e) obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavenim ako 

sťažnosti pod ra tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočnosti pod ra osobitného 
predpisu 

a je označené ako sťažnosť, OVS odloži o čom toho, kto podanie podal plsomne upovedoml do 
15 pracovných dni od doručenia podania s uvedenlm dOvodu odloženia podania. Ak je OVS 
prlslušný podanie vybaviť podra osobitného predpisu, tak podanie vybavi podra prlslušného 
osobitného predpisu. 

2. Podanie, ktoré je sťažnosťou podra osobitného predpisu, OVS vybavi podra osobitného predpisu. 
Ak na jeho vybavenie nie je prlslušný, podanie postúpi OVS, ktorý je na jeho vybavenie prlslušný 
a súčasne to oznámi tomu, kto podan ie podal. 

3. Podanie ktoré smeruje proti rozhodnutiu OVS, ktoré nie je právoplatné, OVS vybavi podra 
osobitného predpisu. Ak na vybavenie podania nie je pri slušný postúpi takéto podanie do piatich 
pracovných dni orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o čom upovedoml toho, kto podanie 
podal. 

4. Ak podanie poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti OVS bez toho, aby boli dotknuté 
individuálne práva a právom chránené záujmy sťažovatera , ale z jeho obsahu je zrejmé, že je 
podané vo veci verejného alebo iného spoločného záujmu, OVS sice podanie odloži podra § 4 ods. 
3 zákona o sťažnostiach, ale v oznámeni o jeho odloženl podávajúceho pouči, že za splnenia 
podmienok upravených petičným zákonom, mOže byť podanie vybavované ako petlcia. 

Článok 7 
Prijimanie st'ažnosti 

1. Orgán verejnej správy je povinný prij lmať sťažnosti od fyzických osOb a právnických osOb, podané 
všetkými spOsobmi podra zákona o sťažnostiach (CI. 4 týchto Zásad). 

5 § 23 zákonn Č. 30512013 Z. z. 
• § 23 zákon Č . 30S12013 Z. z. 
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2. Fyzické osoby a právnické osoby v prlpade, že sťažnosť nezasielajú po~tou , podávajú plsomné 
sťažnosti , adresované: 
a) orgánom verejnej správy uvedeným v CI. 1 ods. 2 plsm. a) týchto Zásad do podatelne 

Mestského úradu v Liptovskom Mikulá~i (ďalej len ,podatel~a' ) , 
b) orgánom verejnej správy uvedeným v CI. 1 ods.2. plsm. b) týchto Zásad priamo týmto orgánom 

prostrednlctvom ich podatelnl, resp. organizačných zložiek určených na prijimanie plsomnostl 
(ďalej len ,podatel~a' ) . 

3. V prlpade, že plsomná sťažnosť bola prevzatá od fyzickej osoby alebo od zástupcu právn ickej 
osoby iným zamestnancom orgánu verejnej správy, alebo iným útvarom, ako je uvedené v 
predchádzajúcom odseku, tento je povinný predložiť ju na zaevidovanie do podatelne 
bezodkladne, najneskOr v~ak v nasledujúci pracovný de~ . 

4. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie orgán verejnej správy nie je prlslu~ný, postúpi najneskOr do 
desiatich pracovných dni od jej doručenia orgánu verejnej správy prlslu~nému na jej vybavenie a 
zárove~ o tom upovedom I sťažovatela ; v prlpade sťažnosti doručenej mestu, resp. MsÚ, aj útvar 
hlavného kontrolóra (ďalej len ,ÚHK"). 

5. V prlpadoch, 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 veci rozhodne ÚHK. 

6. Orgán verejnej správy nepostúpi sťažnosť, v ktorej sťažovatel požiadal o utajenie svojej totožnosti, 
ale ju naj neskOr do desiatich pracovných dni od Jej doručenia vráti sťažovaterovi s uveden Im 
dOvodu. 

7. Vykonanie úkonov podra predchádzajúcich odsekov tohto článku Zásad zabezpeč i v súlade 
s prlslu~nými ustanoveniami zákona o sťažnostiach orgán verejnej správy podla pri slušnosti , 
uvedenej v CI. 11 týchto Zásad. 

Článok 8 
Centrálna evidencia sfažnosti 

1. V podmienkach mesta Liptovský Mikulá~ je centrálna evidencia sťažnosti prijatých orgánmi 
verejnej správy podra týchto Zásad vedená na ÚHK. V podmienkach organizácii zriadených 
mestom centrálnu evidenciu sťažnosti vedie riaditel, resp. nim poverený zamestnanec. Táto 
evidencia je vedená v súlade s ustanoven Im § 10 zákona o sťažnostiach . 

2. Každé podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby označené ako sťažnosť alebo podanie, z 
obsahu ktorého je zrejmé, že je sťažnosťou v zmysle zákona o sťažnostiach a bolo zaregistrované 
podatel~ou , musi byť naj neskOr v nasledujúci pracovný de~ po dni prijatia postúpené na 
zaevidovanie do centrálnej evidencie. 

3. V prlpade, že sťažnosť je adresovaná mestu liptovský Miku lá~ alebo orgánom mesta Liptovský 
Mikuláš (primátorovi mesta a mestskému zastupitelstvu), predloži ju zodpovedný zamestnanec 
najskOr primátorovi mesta, ktorý zabezpeči jej predloženie bezodkladne na zaregistrovanie do 
centrálnej evidencie sťažnosti. 

4. V prlpade, že sťažnosť je adresovaná MsÚ, prednostovi MsÚ alebo náčelnlkovi MsP, predloži ju 
podatel~a najskOr prednostovi úradu, ktorý zabezpeči jej predloženie prostrednlctvom 
zodpovedného zamestnanca v čo najkrat~om čase na zaregistrovanie do centrálnej evidencie 
sťažnostI. 

5. Centrálna evidencia je vedená oddelene od evidencie ostatných plsomnostl. Každému podaniu, 
ktoré je v centrálnej evidencii zaevidované, sa prideli evidenčné člslo pozostávajúce z poradového 
člsla a daného kalendárneho roka. Do centrálnej evidencie sťažnosti sa zapisujú tie podania, ktoré 
spl~ajú pojmové znaky sťažnosti podra zákona o sťažnostiach a týchto Zásad. Zapisujú sa sem aj 
tie sťažnosti , ktoré OVS prijal a následne postúpil na vybavenie prlslušnému OVS v súlade so 
zákonom o sťažnostiach ako aj tie sťažnosti, u ktorých vznikol dOvod na ich odloženie podla zákona 
o sťažnostiach . 

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

sťažnosti do evidencie, 
c) spisové člslo sťažnosti pridelené podatel~ou , 
d) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného poby1u sťažovatela . Ak 

sťažnosť podáva právnická osoba, musi obsahovať jej názovasldlo, meno a priezvisko 
osoby oprávnenej za ~u konať, 

e) predmet sťažnosti, 
f) dátum pridelenia sťažnosti na pre~etren ie a komu bola pridelená, 
g) výsledok pre~etrenia sťažnosti , 
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h) prijaté opatrenia a termlny ich splnenia, 
i) dátum vybavenia sťažnosti , opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďa lšej opakovanej 

sťažnosti , 
il výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej 

sťažnosti , 
k) dátum postúpenia sťažnosti orgánu prlslušnému na jej vybavenie a oznaeenie pri slušného 

orgánu, 
I) dátum odloženia sťažnosti a dOvody odloženia sťažnosti , 
m)poznámka. 

7. Organizácie zriadené mestom postupujú v zmysle ods. 5. a 6. tohto elánku obdobne. 
B. Hlavný kontrolór mesta zabezpee! bezodkladne zaevidovanie podania do centrálnej evidencie a 

najneskOr do dvoch pracovných dni od prijatia podania na zaevidovanie ho postúpi prednostovi 
MsÚ, náeelnlkovi MsP alebo riaditerovi organizácie zriadenej mestom a súeasne elektronickou 
poštou zašle na vedomie primátorovi mesta. 

9. Pokiar ide o sťažnosť na školu alebo školské zariadenie, hlavného kontrolóra, prednostu MsÚ, 
náeelnlka MsP alebo riaditera organizácie zriadenej mestom, hlavný kontrolór mesta postúpi 
sťažnosť po zaevidovanl v centrálnej evidencii primátorovi mesta. 

10. Ak sa hlavnému kontrolórovi mesta odstúpená sťažnosť opakovane vráti a v tej súvislosti vznikne 
spor o prlslušnosť na vybavenie, na jeho podnet rozhodne primátor mesta o tom, komu bude 
sťažnosť pridelená na vybavenie. 

11 . Pre úeely vedenia centrálnej evidencie a kontroly vybavovania sťažnosti musi ten, kto sťažnosť 
vybavoval, predložiť hlavnému kontrolórovi mesta bezodkladne po vyhotoveni rovnopis 
dokumentácie preukazujúcej údaje vedené v centrálnej evidencii, ktoré sú uvedené v ods. 6. plsm. 
g) až m) tohto elán ku Zásad. 

Článok 9 
Odloženie sťažnosti 

1. Pri odloženl sťažnosti OVS postupuje podra § 6 ods. 1 až 4 zákona o sťažnostiach . O odloženl 
sťažnosti OVS informuje sťažovatera (Prlloha e. 1) a do spisu vyhotovi záznam (Prlloha e. 2). 

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

3. Vo veci sťažnosti pod ra Čl. 1 ods. 2. plsm. a) Zásad, dokumentáciu v súvislosti sodloženim 
sťažnosti vypracuje prlslušný organizaený útvar a sch varuje ju podpisom primátor mesta (Č l. 11 
ods. 2. plsm. b) Zásad), prednosta MsÚ (Čl. 11 ods. 2. plsm. c) a d) Zásad); Ak je sťažnosť vo 
vecnej prlslušnosti MsP, takúto dokumentáciu vypracuje a schvaruje svojim podpisom náeelnlk 
MsP (Čl. 11 ods. 2 plsm. e) Zásad). 

4. Vo veci sťažnosti podra Čl. 1 ods. 2 plsm. b) Zásad, dokumentáciu schvaruje podpisom riaditer 
organizácie. 

5. O odioženi sťažnosti a dOvodoch jej odloženia podra § 6 ods.1. plsm. b), cl , dl, f) ag) - zákona 
o sťažnostiach poverený zamestnanec orgánu verejnej správy sťažovatera pisomne upovedomi 
v lehote podra § 13 zákona o sťažnostiach ; v prlpade že sťažnosť bola pred jej odloženlm 
zaregistrovaná v centrálnej evidencii sťažnosti, predloži jedno vyhotovenie tohto upovedomenia 
prlslušnému zamestnancovi, ktorý túto evidenciu vedie. V odOvodnených prlpadoch, keď dOvody 
odloženia sťažnosti sú zrejmé hneď po jej dorueenl, je možné úkony podra predchádzajúcej vety, 
t. j. predloženie sťažnosti na zaregistrovanie a predloženie oznámenia o odioženi veci do centrálnej 
evidencie, spojiť. 

Článok 10 
Prešetrenie sťažnosti 

1. Pri prešetrovanl sťažnosti poverený zamestnanec, resp. zamestnanci OVS, postupujú tak, aby bol 
zistený skutoený stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne závaznými právnymi predpismi. 
Pri prešetrovanl použlvajú postupy a metódy kontrolnej einnosti, napr. zisťovanie z p!somných 
dokladov, osobné zisťovanie, miestne obhliadky, vypoeutie dotknutých osOb, posudky, vyjadrenia 
a pod. Výsledkom uplatnenia týchto postupov budú objektlvne a pravdivé zistenia vo veci. 

2. Ak sa prešetrenlm sťažnosti nedá overiť skutoený stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne 
závaznými právnymi predpismi (napr. jej predmetom sú nepreukázaterné skutoenosti, ide 
o tvrdenie proti tvrdeniu, ktorého pravdivosť sa nedá dokázať) , prešetrujúci zamestnanec, resp. 
zamestnanci OVS to uvedú v zápisnici o prešetrenl sťažnosti a oznámia sťažovaterovi (Prlloha 
e.9). 
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3. Poverený zamestnanec, resp. zamestnanci pre~etria iba tie časti sťažnosti , na ktorých vybavenie 
je avs prlslu~ný, ostatné časti sťažnosti postúpi podra zákona o sťažnostiach avs prlslu~nému 
na ich vybavenie. Casti, ktoré nie sú sťažnosťou, avs nepre~etruje , o čom sťažovatera upovedom I 
v oznámeni výsledku pre~etrenia sťažnosti , s uveden Im dOvodov ich neprešetrenia. 

4. Sťažnosť je prešetrená prerokovanim zápisnice o prešetren l sťažnosti . Ak ju nemožno prerokovať, 
sťažnosť je prešetrená doručenlm jedného vyhotovenia zápisnice o prešetren l sťažnosti. 

Článok 11 
Prislušnosť 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 prlslušný najbližši orgán verejnej správy, ktorému zákon zveril 
kontrolnú pOsobnosť pod ra 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, ktoru zriadi mestské zastupiteľstvo 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, spiše zápisnicu o prešetrenl sťažnosti. a výsledku prešetrenia sťažnosti 
s prihliadnutim na plynutie zákonných lehOt na vybavenie sťažnosti , komisia informuje mestské 
zastupiterstvo, ktoré je orgánom prlslušným na vybavenie sťažnosti (komisia mu odporúča prijať 
uznesenie o opodstatnenosti/neopodstatnenosti sťažnosti , resp. iné opatrenia). Plsomné 
oznámenie o výsledku prešetrenia a vybavenia sťažnosti podpisuje primátor mesta a zabezpeči 
jeho zaslanie sťažovaterovi. 

b) Primátor mesta: 
proti činnosti prednostu MsÚ, 
proti činnosti náčeln lka MsP, 
proti činnosti riaditera organizácie zriadenej mestom, 
proti odloženiu sťažnosti , 
proti vybaveniu sťažnosti. 

c) Prednosta úradu: 
proti činnosti vedúcich zamestnancov odborov, oddeleni mesta a útvaru (okrem útvaru 

hlavného kontrolóra). 
d) Vedúci zamestnanci odborov: 

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

e) Náčelnlk MsP: 
- proti činnosti prlslušnlkov MsP. 

f) Rladlter organizácie zriadenej mestom: 
- proti činnosti zamestnancov v jeho priamej podriadenosti, do pOsobnosti ktorého patri 

činnosť, o ktorej sa sťažovate r domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom 
chránené záujmy. 

3. Na vybavenie sťažnosti a petlcil občanova zákonných zástupcov deti a žiakov škOl a školských 
zariadeni v zriaďovaterskej pOsobnosti mesta na základe § 6 ods.17 zákona Č. 596/2003 Z. z. o 
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni 
neskoršich predpisov je prlslušný primátor mesta. Uvedené sa nevzťahuje na sťažnosti a petlcie 
podané voči úrovni pedagogického riadenia, úrovni výchovy a vzdelávania a materiálno
technických podmienok, vrátane praktického vyučovan ia v školách a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovaterom je mesto. Na vybavenie týchto sťažnosti a petlci! je prlslušná štátna školská 
inšpekcia. 

7 napr. zákon č . 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre uzcmné plánovanie. stavebný poriadok a bývanie a o zmene il doplneni 
zákon. Č . 50/ \ 976 Zb. o územnom plllnov""\ a st.vebnom poriadl.u (stavebný zákon) v zneni neskarSIch predpisov v pl.tnom 
zneni, zákon Č . \351\ 96 \ Zb. cestný zákon v platnom zneni, zákon Č . \5411994 Zb. o matrikách v pl.tnom zneni 
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4. Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrenie alebo vybavenie osobe, proti ktorej sťažnosť 
smeruje, ani osobe v jej riadiacej pOsobnosti. Prešetrenlm sťažnosti mOže byť poverený nadriadený 
osoby, proti ktorému sťažnosť smeruje, resp. iný vedúci zamestnanec, pokiaľ sa sťažnosť v nijakej 
časti netýka aj jeho osoby, resp. jeho činnosti. 

5. Z vybavovania a prešetrovania sťažnosti je vyl účený 
a) zamestnanec orgánu verejnej správy, ak sa zúčastn i l na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti, 
b) zamestnanec iného orgánu verejnej správy a iná osoba, ktorá sa zúčastn i la na činnosti , ktorá je 

predmetom sťažnosti , 
c) ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k sťažovate ľovi, 

jeho zástupcovi, k zamestnancovi orgánu samosprávy proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k 
predmetu sťažnosti. 

6. Ak vznikne spor o tom, ktorý z orgánov štátnej správy je prlslušný na vybavenie sťažnosti, 
prlslušnosť urči primátor mesta. V takomto prlpade je potrebné predložiť vec bezodkladne na 
rozhodnutie primátorovi mesta a u povedomil' o tom sťažovatera . 

7. Ak vznikne spor o tom, ktorý z orgánov verejnej správy je prlslušný na vybavenie sťažnosti, 
postupuje sa podľa prlslušných ustanovenI § 11 zákona o sťažnostiach . 

B. Každý zamestnanec mesta, prlslušný na prešetrenie a vybavenie sťažnosti, mOže spolupracovať 
s odborom právnym, ktorý bude povinný poskytnúť mu právnu pomoc. 

9. Dokumentácia súvisiaca s postúpenlm sťažnosti je zaznamenaná v centrálnej evidencii sťažnosti . 

Článok 12 
Lehoty na vybavenie sťažnosti 

1. Orgán verejnej správy prlslušný na vybavenie sťažnosti je podla § 13 zákona o sťažnostiach 
povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dnI. 

2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, mOže primátor mesta a štatutárny orgán (riad itel) 
organizácie zriadenej mestom lehotu podľa ods.1 tohto článku Zásad pred jej uplynut1m predlžiť o 
30 pracovných dni. Lehotu nemOže predlžiť splnomocnený zástupca, ktorý sťažnosť prešetruje. 

3. Predlženie lehoty na vybavenie sťažnosti podla predchádzajúceho odseku sa vykonáva formou 
plsomného rozhodnutia o udeleni súhlasu k predlženiu lehoty, vydaného oprávnenou osobou podla 
odseku 2 tohto článku Zásad na základe predchádzajúcej plsomnej žiadosti toho, kto sťažnosť 
vybavuje. Predlženie lehoty musi byť sťažovatelovi bezodkladne oznámené plsomne s uveden Im 
dOvodu ešte pred uplynut1m lehoty, uvedenej v ods. 1. tohto článku Zásad; táto skutočnosť je 
zaznamenaná v centrálnej evidencii sťažnosti . (Prlloha č. 4) 

4. Lehota na vybavenie sťažnosti začlna plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej 
doručenia a konči uplynut1m posledného dňa lehoty. 
V pri pa de sporu o prlslušnosť táto lehota začne plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po 
dni doručen ia rozhodnutia, ktorým sa urči prlslušnosť na vybavenie sťažnost i podla § 11 zákona 
o sťažnostiach (článok 11 Zásad). 

5. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa vzťahujú rovnako aj na vybavenie opakovanej 
sťažnosti , ďalšej opakovanej sťažnosti a sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti v zmysle zákona o 
sťažnostiach (CI. 17 a 1 B týchto Zásad). 

Článok 13 
Oboznamovanie s obsahom sťažnosti, 

spolupráca a súčinnosť pri vybavovani sťažnosti 

1. Orgán samosprávy prlslušný na vybavenie sťažnosti je povinný bezodkladne oboznám iť toho, proti 
komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo 
zmariť. Zároveň mu umožni vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať doklady, plsomnosti, informácie a 
údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti. 

:h Orgán samosprávy prlslušný na vybavenie sťažnosti je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu plsomne 
vyzvať sťažovatela na spoluprácu s poučenlm , že v prlpade neposkytnutia spolupráce alebo jej 
neposkytnutie v stanovenej lehote, sťažnosť odloži podla § 6 ods. 1 plsm. i) zákona o sťažnostiach . 

(Prlloha č. 5) 
3. Sťažovatel mOže v odOvodnených prlpadoch plsomne požiadať o predlženie lehoty ak preukáže, 

že lehota 10 pracovných dni od doručenia výzvy sťažovateľovi, nie je dostatočná . Ak sťažovateľ 

preukáže, že nemohol z objektlvnych dOvodov v stanovenej lehote spoluprácu poskytnúť, mOže 
mu byť určená nová lehota. (Prlloha č.6) 
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4. Pri vybavovani sťažnosti sú orgánom samosprávy povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť orgány 
verejnej správy v rozsahu a lehotách podra § 17 zákona o sťažnostiach . Potrebnú súčinnosť možno 
požadovať aj od iných osOb s ich súhlasom, ak osobitný predpis· neustanovuje inak. 

5. Pri oboznamovani sa s obsahom sťažnosti , pri vyžiadani spolupráce sťažovatera ako aj pri 
vyžiadani súčinnosti OVS postupuje podra §15 až §17 zákona o sťažnostiach . (Prllohy č .7 a B) 

Článok 14 
Utajenie totožnosti sťažovateľa 

1. Totožnosť sťažovatera je OVS povinný utajiť , ak o to sťažovater požiada. OVS mOže utajiť 
totožnosť sťažovatera, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Pri prešetrovanl takejto sťažnosti sa 
použlva jej odpis, alebo, ak je to možné, jej kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali 
sťažovatera . Každý, komu je totožnosť sťažovatera známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť. 

2. Ak sťažovater požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnost i neumožňuje jej 
prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, orgán verejnej správy o tom 
sťažovatera bezodkladne upovedom!. Súčasne ho pouči , že vo vybavovan i sťažnosti bude 
pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote plsomne udeli súhlas s uveden Im potrebného údaja o 
svojej osobe, inak sťažnosť odloži podra 
§ 6 ods. 1 plsm. j) zákona o sťažnostiach. 

3. Sťažnosť, v ktorej sťažovater požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie orgán 
verejnej správy nie je prlslušný, najneskOr do desiatich pracovných dni od jej doručen ia vráti 
sťažovaterovi s uveden Im dOvodu. Dokumentáciu v súvislosti s vrátenlm takejto sťažnosti v rámci 
prlslušnosti na prešetrenie a vybavenie sťažnosti v zmysle CI. 11 Zásad, schvaruje podpisom 
primátor mesta/prednosta MsÚ/náčeln lk MsP/riaditer organizácie zriadenej mestom. 

Článok 15 
Zápisnica o prešetreni sťažnosti 

1. O priebehu a výsledku prešetrenia sťažnosti vyhotovi ten, kto sťažnosť prešetruje, zápisnicu 
o prešetrenl sťažnosti v rozsahu prlloh č . 10 aii . 

2. Zápisnica musi obsahovať náležitosti (§ 19 ods. 1 zákona o sťažnost iach) : 
a) označenie orgánu verejnej správy, ktorý sťažnosť vybavuje, 
b) predmet sťažnosti, 
c) označen ie subjektu, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, 
d) obdobie prešetrovania sťažnosti , 
e) preukázané zistenia, 
f) dátum vyhotovenia zápisnice, 
g) mená, priezviská a podpisy osOb, ktoré sťažnosť prešetrovali, 
h) meno, priezvisko a podpis vedúceho subjektu (organ izačného útvaru), v ktorom sa sťažnosť 

prešetrovala alebo nIm splnomocneného zástupcu, 
i) povinnosť vedúceho OVS, ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo nim splnomocneného 

zástupcu, v prlpade zistenia nedostatkov v lehote určenej OVS, ktorý sťažnosť prešetroval, 
1. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a prlčin ich vzniku, 
2. určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky, 
3. predložiť prijaté opatrenia orgánu prešetrujúcemu sťažnosť, 
4. predložiť orgánu prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnen i opatrenI a uplatneni právnej 

zodpovednosti, 
5. ak nie je totožnosť sťažovatera utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia; ak je totožnosť 

utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia prostrednlctvom OVS, prlslušnému na vybavenie 
sťažnosti , 

j) potvrdenie o odovzdanI a prevzati dokladov. 
3. Ak sa vedúci subjektu, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo nim splnomocnený zástupca 

odmietne oboznámiť so zápisnicou alebo ak zápisnicu odmietne podpisať, uvedú sa tieto 
skutočnosti v zápisnici. 

4. Jedno vyhotovenie zápisnice o prešetrenl sťažnosti sa odovzdá subjektu, v ktorom sa pri 
prešetrovanl zistili nedostatky. 

8 napr. zákon č , 21 5/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočnost i íl o zmene íl doplneni niektorých zákonov v platnom zneni. 
zákon Č . 122/20 13 Z.z. o ochrane osobných údajov n o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom zneni, zákon č . 

483/2001 Z.z. o banklich a o zmene a doplneni niektorých zákonov v platnom znenI 
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5, Zápisnica sa vyhotovuje aj v tom prlpade, kde prešetrenlm bolo zistené, že sa jedná o 
neopodstatnenú sťažnosť, 

Článok 16 
Vybavenie sťažnosti a oznámenie výsledku prešetrenia 

Sťažnosť je vybavená odosianim plsomného oznámenia výsledku jej prešetren ia sťažovaterovi. 
Oznámenie musi obsahovať údaj o tom, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená ako aj 
odOvodnenie výsledku prešetrenia, vychádzajúce zo zápisnice o prešetrenl sťažnosti. Ak je sťažnosť 
opodstatnená, v oznámeni sa uvedie, že subjektu, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, boli uložené 
povinnosti podra CI. 15 ods,2, plsm, i) týchto Zásad, Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných 
bodov, musi plsomné oznámenie obsahovať výsledok prešetrenia o každom z nich, Ak je podanie 
sťažnosťou iba v easti, výsledok prešetrenia sa plsomne oznamuje iba k tejto čast i. Oznámenie 
o výsledku jej prešetrenia sťažovaterovi vypracuje prlslušný organizačný útvar a schvaruje ju podpisom 
podľa prlslušnosti v zmysle CI. 11 Zásad primátor mesta/prednosta MsÚ/náčeln lk MsP alebo riadite ľ 
organizácie zriadenej mestom, NajneskOr do konca prlslušnej lehoty na vybavenie sťažnosti , rovnopis 
zápisnice bude predložený do centrálnej evidencie sťažnost I. 

1, 

2. 

3, 

4, 

1, 

2, 

3, 

4, 

1. 

2. 

Článok 17 
Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť 

Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa , v tej istej 
veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti. 

Na vybavenie opakovanej sťažnosti prijatej orgánmi verejnej správy pod ra týchto Zásad je prlslušný 
primátor mesta, resp, nim poverený zamestnanec mesta, ak to nie je v rozpore s § 12 zákona 
o sťažnostiach (CI. 11 ods, 4 a 5 Zásad), Vybavenie opakovanej sťažnosti spočlva v 
prekontrolovani správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti , o čom sa vyhotovi záznam; pre 
obsah tohto záznamu sa použije primerane ustanovenie CI. 15 týchto Zásad, Opakovanú sťažnosť 
je orgán samosprávy povinný vybaviť v lehote podľa § 13 zákona o sťažnostiach (CI, 12 Zásad), 
Ak postupom podľa predchádzajúceho odseku bolo zistené, že pOvodná sťažnosť bola vybavená 
správne, táto skutočnosť sa oznámi sťažovaterovi s poučenlm, že ďalšie opakované sťažnosti budú 
odložené, Ak sa zisti, že predchádzajúca sťažnosť nebola vybavená správne, opakovaná sťažnosť 
sa prešetri a vybavI. 
Správnosť vybavenia opakovanej sťažnosti OVS opatovne neprekontroluje a ďalšiu opakovanú 
sťažnosť odloži podľa § 6 ods. 1 plsm, e) zákona o sťažnostiach, o čom sťažovateľa neupovedoml. 

Článok 18 
Sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti a sťažnosť proti odloženiu sťažnosti 

Sťažnosť, v ktorej sťažovater vyjadruje nesúhlas s vybavovan Im predchádzajúcej sťažnosti (t.j, so 
spOsobom vybavovania alebo výsledkom prešetrenia) alebo s odložen lm svojej predchádzajúcej 
sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovan i sťažnosti alebo 
pri odloženl sťažnosti. 
Na vybavenie sťažnosti podľa ods, 1, tohto článku Zásad je pri slušný primátor mesta, resp. nim 

poverený zamestnanec mesta, ak to nie je v rozpore s § 12 zákona o sťažnostiach (CI. 11 ods, 4 
a 5 Zásad); lehota na vybavenie je podľa § 13 zákona o sťažnostiach (CI. 12 týchto Zásad), 
Pri vybavovani sťažnosti podľa ods,1 , tohto článku sa primerane použijú prlslušné ustanovenia 
týchto Zásad, 
Clalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti , ktorá bola vybavená podľa ods, 1 tohto článku Zásad, 
OVS odloži podra § 6 ods, 1 plsm, g) zákona o sťažnostiach , o čom sťažovateľa plsomne 
upovedom I. Na vybavenie sťažnosti sa prlslušnosť urči v zmysle § 22 ods, 5 zákona 
o sťažnostiach . 

Článok 19 
Archivácia dokladov o vybaveni sťažnosti 

Archivovanie dokladov (spisov) vybavených sťažnosti musi byť zabezpečené v súlade 
s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom, 
Orgán verejnej správy po ukončeni vybavovania sťažnosti bezodkladne predloži kompletný spisový 
materiál ÚHK a v organizáciách zriadených mestom riaditerovi za účelom jeho archivácie, Všetky 
plsomnosti sa predkladajú ako originálne doklady alebo ich rovnocenné vyhotovenia, 
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Článok 20 
Kontrola vybavovania st'ažnosti 

1. Primátor mesta na základe tejto smernice poveruje prednostu MsÚ v rámci mestského úradu 
a nätelnlka MsP v rámci mestskej poHcie vykonávan Im kontroly prijlmania, evidovania, 
prešetrovania a plnenia opatrenI prijatých na nápravu v zmysle zákona o sťažnostiach . Poverené 
osoby majú povinnosť kontrolovať, či opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a prlčin ich 
vzniku prlslušné organizačné útvary plnia. 

2. Vykonávanie kontroly prijlmania, evidovania, prešetrovania a plnenia opatrenI prijatých na nápravu 
v zmysle zákona o sťažnostiach . v rámci organizácii zriadených mestom je v plnej kompetencii 
riaditera organizácie. O výsledku plnenia opatrenI podáva priebežnú plsomnú informáciu hlavnému 
kontrolórovi mesta. 

3. Za nesprávne vybavenie sťažnosti sú primátor mesta a riad iteľ organizácie zriadenej mestom 
povinn I vyvodiť dOsledky voči zodpovedným zamestnanom alebo uplatniť právnu zodpovednosť za 
porušenie povinnostr podra zákona o sťažnostiach . 

4. Kontrolu procesu vybavovania sťažnosti podra zákona o sťažnostiach a týchto Zásad vykonáva 
hlavný kontrolór mesta, ktorý jedenkrát ročne predkladá správu o výsledku tejto kontroly na 
rokovanie Mestskému zastupiterstvu v Liptovskom Mikuláši v súlade s § 18d zákona č . 369/1990 
Zb. o obecnom zriadenI v znenI neskoršIch predpisov. 

TRETIA ČASŤ 

Článok 21 
Peticle 

1. Mesto liptOVSký Mikuláš týmito Zásadami stanovI interný postup pri vybavovanI petre il, ktoré sú 
určené orgánom mesta, a to so zámerom zabezpečiť včasné a vecné reakcie volených orgánov 
samosprávy na podnety, názory a požiadavky občanov , ktoré sú adresované na mesto vo forme 
petreie. Na celý výkon petičného práva sa v plnom rozsahu vzťahuje zákon č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v zneni neskoršIch predpisov. 

2. Požadované náležitosti petrcie, spOsoby podpory petrcie a zhromažďovanie podpisov pod petreiu 
sú uvedené v § 4 a 4a zákona o petičnom práve. 

Článok 22 
Rozsah pôsobenia petičného práva vo vzťahu k samospráve 

1. Tieto Zásady sa vzťahujú na každú petreiu, ktorá je určená orgánom územnej samosprávy, ktoré 
sa podra zákona o petičnom práve považujú za orgán verejnej moci , ktorý je povinný petreiu prijať 
a vybaviť v zákonom stanovených lehotách. 

2. Pod orgánmi územnej samosprávy, ktoré sú adresátom petrcie, je nutné rozumieť primátora mesta 
a/alebo mestské zastupiterstvo. Tá istá petrcia mOže byť adresovaná súčasne obidvom orgánom 
mesta. 

3. Osobitná právna úprava petrcii v súvislosti s výkonom samosprávy je tiež upravená v zákone č . 
369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v znenI neskoršich predpisova v zákone č. 180/2014 Z.z. 
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnenI niektorých zákonov. 

4. Prlslušnosť na vybavenie petrcil medzi orgánmi mesta (primátorom mesta a MsZ) je určená 
v zmysle vyhradených právomocI podra prlslušných ustanovenI zákona o obecnom zriadenI 
a štatútu mesta", t.j.: 
a) MsZ je prlslušné na vybavenie petreie, z obsahu ktorej vyplýva, že má byť rozhodnuté 

o základných otázkach života mesta, t.j. najmä o nakladanI s majetkom mesta a s majetkom 
štátu, ktorý mesto užlva a oschvarovanl najdOležitejšlch úkonov, týkajúcich sa tohto majetku, 
o schvarovanI rozpočtu mesta, o schvarovanI územného plánu mesta alebo jeho častr , 
o koncepcii rozvoja jednotiivých oblastr života mesta, o zavedenI a zrušenI miestnej dane 
a ukladanI miestneho poplatku, o určovanI náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku 
a verejnej dávky a o rozhodovanI o prija tr úveru alebo pOžičky , o vyhlásenI miestneho referenda 
o najdOležitejšlch otázkach života a rozvoja mesta, o zvolávanI zhromaždenia obyvaterov 
mesta, zriadenI, zrušenI a kontrole organizácii v zriaďovaterskej pOsobnosti mesta a pod., teda 

' § ll. § lia, § 13. § l3a zákon. č. 36911 990 Zb. o obecnom zri.denl v zneni neskarSIch predpisov 
čl. 17 a 18 Št.tútu mesta Liptovský Mikuláš 
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MsZje prlslušné na vybavenie peUcie vo všetkých prlpadoch, ak ide o krúčové záležitosti, ktoré 
základným spOsobom ovplyvňujú samosprávu mesta, 

b) primátor mesta je prlslušný na vybavenie petlcil v tých prlpadoch, keď sa má rozhodnúť vo 
všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené 
mestskému zastupiterstvu. 

Článok 23 
Prijímanie, evidencia a prešetrenie petlcli 

1. PeUcia musi byť plsomná, označená slovom .petlcia" a musi obsahovať predmet verejného alebo 
iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petlcii meno, priezvisko a adresu 
pobytu, zástupca pripoji v petlcii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis. 

2. Každá peUcia, ktorá je adresovaná jednému z dvoch orgánov mesta, musi byť vždy prijatá, a to 
buď osobne do podaterne, alebo prevzaUm listovej zásielky, ktorá peUciu obsahuje a bola odoslaná 
na poštovú prepravu. 

3. Podľa § 5 ods. 2 zákona o petičnom práve plsomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak 
je peUcia podaná prostrednlctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podplsaná 
kvalifikovaným elektronickým podpisom'o osoby podávajúcej peUciu. 

4. Zamestnanec, ktorý má na starosti evidenciu došlej pošty, vyznačl do tejto evidencie prijatú petlciu, 
a to v deň, kedy bola na mesto dorutená a zároveň na peUcil vyznatl tislo evidencie a dátum jej 
dorutenia tak, aby neprišlo k poškodeniu alebo zmene akéhokoľvek údaju a informácie obsiahnutej 
v petlcii. Petlciu bezodkladne dorutl na ÚHK, ktorý vedie centrálnu evidenciu prijatých petlcii. 
Hlavný kontrolór mesta po jej zaevidovanl v centrálnej evidencii postúpi petlciu primátorovi mesta 
na ureenie zodpovednej osoby na priame vybavenie petlcie, resp. prešetrenie náležitosti podanej 
petlcie (bez ohradu na to, ktorému orgánu samosprávy bola petlcia adresovaná, resp. ktorý orgán 
je v zmysle zákona o petitnom práve prlslušný petlciu vybaviť) . 

5. Deň vyznatený na petlcii sa považuje za deň jej dorutenia a od tohto dňa sa potltajú všetky 
zákonné lehoty, ktoré sú viazané na dorutenie petlcie, a to bez ohradu na to, ktorému orgánu 
mesta je petlcia urtená. 

6. Ak je na vybavenie petlcie prlslušné MsZ, zodpovedná osoba oznámi formou e-mailovej správy 
všetkým členom mestského zastupiterstva doručenie petlcie a zašle im rozsah údajov (tie, ktoré sú 
z petlcie a v danom ta se jej prijatia k dispozicii) uvedených v ods. 7 tohto tlánku Zásad, najneskOr 
do troch pracovných dni po tom, ako bola petlcia doručená. 

7. Urtený zamestnanec ÚHK, ktorý vedie centrálnu evidenciu petlcie je povinný viesť evidenciu petlcil 
v nasledovnom rozsahu : 
a) dátum dorutenia petlcie, 
b) meno, priezvisko a adresa pobytu každého z tlenov petitného výboru , ak je zriadený, 
c) meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu, ktorý je určený ako zástupca pre styk s orgánom 

mesta, 
d) predmet verejného alebo iného spolotného záujmu, pre ktorý sa petlcia podáva, 
e) dátum vybavenia petlcie, 
f) výsledok vybavenia petlcie vrátane prijatých záverov a termlnov ich splnenia, 
g) dátum odoslania výsledku vybavenia petlcie, 
h) dátum zverejnenia výsledku vybavenia petlcie na webovom sldle mesta a na elektronickej 

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

8. V prlpade postupu podra tI. 22 ods. 4 plsm. a) týchto Zásad je výsledkom vybavenia petlcie 
uznesenie MsZ. V prlpade postupu podra t . 22 ods. 4 plsm. b) je výsledkom vybavenia petlcie 
zápisnica o prešetrenl peUcie, ktorá primerane obsahuje náležitosti uvedené v osobitnom 
predpise." 

9. Zamestnanec, ktorý je zodpovedný za pri prav u podkladov na prešetrenie petlcie je povinný 
zabezpetiť zverejnenie vybavenia petlcie na webovom sldle mesta a na elektronickej úradnej 
tabuli, a to do desiatich pracovných dni od jej vybavenia. Povinnosti podra osobitných predpisov 
tým nie sú dotknuté.'2 

IO zákon č. 27212016 Z.z. dóveryhodn)'ch službóch pre elektronické transakcie nn vnútornom trhu a o zmene a doplneni 
nicktol)'ch zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v zneni neskoršIch predpisov 
II § 19 zákon Č. 912010 Z.z. o sťažnostiach v zneni neskoršich predpisov 
12 napr. zákon č . 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene II doplneni niektorých úkonov v pI. zn .• § II 
zákon Č . 56312009 Z.z. o správe d:ml (dwlový poriadok). o zmene a doplneni niektol)'ch zákonov v pI. zn., zákon č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene ti doplneni niektorých zákonov v platnom zneni, 
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Článok 24 
Určenie zodpovednej osoby a príprava podkladov na prdetrenie petlcle 

1. Primátor mesta urči zo zamestnancov toho, ktorý bude povinný doručenú petlciu prešetriť 
(zodpovednú osobu) a zistiť , ktorý orgán verejnej moci je prlslušný petlciu vybaviť. Podľa zistenej 
prlslušnosti na vybavenie petlcie pripravi pre primátora mesta alebo MsZ všetky podklady potrebné 
na jej prešetrenie a vybavenie. 
Ak je na vybavenie petlcie prlslušné MsZ, zodpovedná osoba oznámi jednotlivým členom tohto 
orgánu mesta, že bola určená ako zodpovedná osoba na plnenie úloh podľa zákona o petičnom 
práve a týchto Zásad, a to najneskOr spolu s oznámenlm podľa Čl. 23 ods. 6. týchto Zásad. 

2. Úlohou zodpovednej osoby je v zmysle ustanovenI § 5 a nasl. zákona o petičnom práve preskúmať 
doručenú petlciu, či je obsahovo a formálne v súlade s prlslušnými ustanoveniami petičného 
zákona. Pri tom mOže spolupracoval' s odborom právnym, ktorý bude povinný poskytnúť právnu 
pomoc. 

3. Ak je na vybavenie petlcie prlslušné MsZ a táto petlcia nie je v súlade so zákonom o petičnom 
práve, zodpovedná osoba zabezpeči komunikáciu so zástupcom alebo podávateľom petlcie 
s cieľom odstrániť nedostatky petlcie, a to v lehotách a spOsobom, ako to určuje zákon o petičnom 
práve. O výsledku tohto procesu informuje zodpovedná osoba členov MsZ. 

4. Ak je podľa § 5d ods. 2 zákona o petičnom práve petlcia určená MsZ, je zastupite ľstvo povinné 
petlciu prerokovať na svojom zasadnutl a umožniť vystúpiť počas prerokovania petlcie zástupcovi 
a členom petičného výboru." Orgán verejnej moci nie je povinný prerokovať petlclu, ak jej obsahu 
vyhovie v plnom rozsahu. 

5. Ak doručená petlcia spll\a náležitosti a podmienky určené na ďalš I postup pod ľa osobitných 
predpisov" postupuje sa po doručenI takejto petlcie 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, pripravI podklady na rokovanie MsZ, kde bude prerokovaná petlcia, ktorá je 
určená tomuto orgánu. 

7. Ak petlcia nemá náležitosti podľa § 5 ods. 1 zákona o petičnom práve, zodpovedná osoba do 
desiatich pracovných dnI od jej doručen ia plsomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petlciu 
podala, aby odstránila nedostatky petlcie najneskOr do 30 pracovných dnI od doručenia výzvy 
s poučenlm o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petlcie 
neodstránia, mesto v súlade s § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve petrciu odložI. 

B. Ak osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďa l ej len .zástupca") 
neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovanI petlcie, orgán verejnej moci v zmysle § 6a ods. 
1 zákona o petičnom práve nie je povinný petlciu vybav iť. O tomto následku musI byl' zástupca 
plsomne poučený už vo výzve na poskytnutie súčinnosti pri vybavovanI petlcie. 

9. Ak vznikne spor o prlslušnosť na vybavenie petlcie, v zmysle § 5a zákona o petičnom práve , 
primátor mesta ju do desiatich pracovných dnI odo dl\a, 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 prešetrenl petlcie sa primerane postupuje podľa 

osobitného predpisu.'s 

ŠTVRTÁ ČAsf 

Článok 25 
Spoločné ustanovenia 

1. Vedúci orgánu územnej samosprávy, v ktorom sa prešetruje a vybavuje sťažnosť alebo petreia, je 
povinný vytváral' vhodné materiálne a personálne podmienky na správne a včasné prešetrenie 
a vybavenie. 

2. Trovy, ktoré vznikli v súvislosti s prešetrovanlm a vybavovan Im sťažnosti alebo petlcie orgánu 
územnej samosprávy, znáša tento orgán. 

II § Sd zákon t . 85/1 990 Zb. o petitnom pnlve v zneni neskorSlch predpisov 
14 napr. § II. zákon. t. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v pl.zn., zákon U 80/201 4 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 
práVD a o zmene a doplneni niektorých zákonov, § 6 zákona Č . 84/1990 Zb. o zhromažďovacom prá\'C v mcnl neskoršich 
predpisov 
IS zákon C. 912010 Zb. o SI'ilŽJ\ostiach v zneni neskorSlch predpisov 
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3. Trovy, ktoré vznikli v súvislosti s prešetrovanlm a vybavovan Im sťažnosti alebo petlcie, znaša 
sťažovatel alebo ten, kto podal petlciu (napr. cestovné, ušla mzda, pravne zastupovanie a pod.). 

4. Zodpovedné osoby sú povinné o skutočnostiach , ktoré sa dozvedeli pri vybavovani sťažnosti 
alebo petlci! , zachovaval' mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ich mOže plsomne oslobodiť ten , v koho 
zaujme majú túto povinnosť. 

5. Informacie, ktoré obsahuje dokumentäcia súvisiaca s vybavovan Im sťažnosti alebo petlcil, sa 
nezverej~ujú . 

Článok 26 
Záverečné ustanovenia 

1. V prlpadoch, ktoré nie sú uvedené v týchto Zasadach sa postupuje v súlade sprlslušnými 
ustanoveniami zakona č . 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znen i a zákona Č. 85/1990 Zb. 
o petičnom prave v zneni neskoršich zmien a doplnkov. 

2. Zamestnanci mesta a zamestnanci organizaci! zriadených mestom postupujú podla týchto Zasad 
a pri elektronickom výkone verejnej moci postupujú aj podla za kona o e-Governmente 
a súvisiacich interných predpisov. 

3. Tieto Zasady boli schvalené Mestským zastupitelstvom Liptovský Mikuläš dňa ....... a nadobúdajú 
účinnosť d~om schvalenia. 

4. D~om nadobudnutia účinnosti týchto Zásad sa rušia Zasady postupu vybavovania sťažnosti a 
petlci! v podmienkach mesta Liptovský Mikuläš zo d~a 17.03.2016. 

Prílohy 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

'"g ~B~ "PhD primáj~f mesta 

Odloženie sťažnosti - upovedomenie 
Zaznam o odloženl sťažnosti 
Postúpenie sťažnosti 
Predlženie lehoty - oznamenie 
Výzva na spolupräcu 
Výzva na spolu pracu - určenie novej lehoty 
Poskytnutie súčinnosti 
Prerušenie plynutia lehoty na vybavenie sťažnosti - oznamenie 
Nemožnosť prešetrenia sťažnosti 
Zapisnica o prešetrenl sťažnosti 1 
Zápisnica o prešetrenl sťažnosti 2 
Oznámenie o výsledku vybavenia sťažnosti 
Výzva na odstränenie nedostal kov petlcie 
Zapisnica o výsledku prešetrenia petlcie 
Priklad uznesenia MsZ o prerokovani petlcie 
Oznamenie výsledku prešetrenia petlcie 
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Prl/oha Č. 1 
Mesto Liptovský Mikuláš 

• 

• 

(meno a priezvisko sťažovateľa) 

• 

• 

VM spisč. Spis č . Vybavuje Dátum 

VEC: 
Odloženie sťainosti- upovedomenie 

D~a bola mestu Liptovský Mikuláš _________ _ doručená 

Vaša sťažnosť vo veci 

Po posúdeni Vašej sťažnosti bolo zistené, že 

(Uviesť text prls/ullného ustanovenia zákona o sťažnostiach, na základe ktorého dochádza k odloženiu 
sťažnosti) 

Z uvedeného dOvodu mesto Liptovský Mikuláš Vašu sťažnost' odkladá v súlade s § 6 ods. 1 plsm. 
(uviesť prlslullné plsmeno) zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach . 

meno, priezvisko a podpis 

14 



PrI/aha Č. 2 
Mesto Liptovský Mikuláš 

Váš spis e. Spis e. Vybavuje Dátum 

Záznam o odložen! sťažnosti 

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s § 6 ods. 1 p!sm. (uviesť 
prlslu$né plsmeno) zákona e. 9/2010 Z. z. o st"ažnostiach v z.n.z. 

odkladá 

st"ažnost" sťažovatera 
v ktorej ____________________________ _ 

z dOvodu, že predmetná sťažnost" 

(Uviesť text prls/u$ného ustanovenia: 
a) neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2, a ak ide o statnosť podanú v elektronickej podobe aj 

podra § 5 ods. 4 alebo ods. 5, 
b) zisll, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd. prokuratúra. iný orgán 

činný v trestnom konani alebo koná iný orgán verejnej správy, 
c) zisti, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie 

podra § 5 ods. 9, 
d) od udalosti. ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doru()enia viac ako pať rokov, 
e) ide o ďal$iu opakovanú sťažnosť podra § 21 ods. 6, 
f) ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podra § 22 ods. 3, 
g) ide o ďal$iu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5, 
h) mu bola zaslaná na vedomie. 
i) sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1, alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote 

podľa § 16 ods. 2 alebo 
j) sťažovater neudelil súhlas podľa § B ods. 2.) 

Záznam vyhotovil: (meno, priezvisko a podpis) 
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Pri/aha C!. 3 
Mesto Liptovsky Mikuláš 

• • 
(orgán verejnej správy) 

• • 

Váš spis č . Spis č. Vybavuje Dátum 

VEC: 
Postúpenie sťažnosti 

Mestu liptovský Mikuláš _____ _ bola d~a doručená sfažnosf od 
sfažovatera 

(uviesť sťažovateľa), V ktorej poukazuje na ___________ _ 

(uviesť predmet 
sťažnosti). 

Pod ra zákona Č. 9/2010 Z. z. o sfažnostiach v z.n.z.Vám predmetnú sťažnosť postupujeme na 
vybavenie ako orgánu prlslušnému na jej vybavenie V súlade s ____ zákona Č . 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach . 

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

O postúpenl sťažnosti upovedomujeme sfažovatera v súlade so zákonom Č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v z.n.z. 

Prlloha 
Sfažnosf 

meno, priezvisko a podpis 
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Prl/oha~. 4 

Mesto Liptovský Mikuláš 

• 

• 
(meno a priezvisko sťažovateľa) 

• 

Váš spis č. Spis č. Vybavuje 

VEC: 
Predlženie lehoty - oznámenie 

Dňa 
st"ažn-o-s""t"-v-o-v-ec-:i---

bola mestu Liptovský Mikuláš, _________ _ 

• 

Dátum 

doručená Vaša 

Pri prešetrovanl Vašej st"ažnosti bolo zistené, že Vaša st"ažnost" je náročná na prešetrenie a preto Vám 
oznamujem predlženie zákonnej lehoty na jej prešetrenie o 30 pracovných dnI. 

Predlženie zákonnej lehoty je nevyhnutné z dôvodu 

(uvedie sa dOvod, napr. ze je nutné predvolať svedkov, ze je nutné z/skať listinné dOkazy, ze 
zamestnanec obce, ktorý preSetreval sťažnosť je dlhodobo práceneschopný apod.) 

meno, priezvisko a podpis 
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Príloha č. 5 

Mesto Liptovský Mikuláš 

• 
• 

(meno a priezvisko sťatovateľa) 
• 

• 

Váš spis t. Spis t. Vybavuje Dátum 

VEC: 
Výzva na spoluprácu 

Dňa 
sfažn -o-s-::f-v-o-v-e""'ci,----

bola mestu Liptovský Mikuláš _________ _ dorutená Vaša 

Nakoľko vo Vašej sťažnosti chýbajú informácie potrebné na prešetrenie sfažnosti a rovnako je potrebné 
vysvetlenie niektorých skutotnostl, ktoré vo svojej sfažnosti uvádzate, vyzývam Vás na spoluprácu pri 
vybavovani Vašej sťažnosti. SpOsob poskytnutia spolupráce je: 

a) doplnenie Vašej sfažnosti o tieto informácie: 

1. 

2. 

3. 

b) poskytnutie doplňujúcich informácii na stretnuti, ktoré sa uskutotnl na Mestskom úrade v Liptovskom 
Mikuláši, v kancelárii ... .. .Iprimátora/prednostu/zamestnanca/ dňa o hod. 

Informácie potrebné pre doplnenie Vašej sťažnosti nám zašlite na adresu Mestského úradu v lehote 
desaf pracovných dni od dorutenia tejto výzvy na spoluprácu. 

Zároveň Vám oznamujem, že podra zákona o sfažnostiach v tase od odoslania výzvy na poskytnutie 
spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sfažnosti neplynie. 

Ak spoluprácu neposkytnete alebo ju neposkytnete v stanovenej lehote, sťažnosf odložime podra § 6 
ods. 1 plsm. i) zákona t . 9/2010 Z. z. o sfažnostiach v z.n.z. 

meno, priezvisko a podpis 
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Pri/oha é. 6 

Mesto Liptovský Mikuláš 

• 

• 

(meno a priezvisko sťažovateľa) 

• 

Váš spis č . Spis č. Vybavuje 

VEC: 
Výzva na spoluprácu - určenie novej lehoty 

Dňa 
sťažn-o-s-::ť-v-o-v-ec""'i---

bola mestu Liptovsky Mikuláš, _ ________ _ 

• 

Dátum 

doručená Vaša 

Nakorko vo Vašej sťažnosti chybali informácie potrebné na prešetrenie sťažnosti a rovnako bolo 
potrebné vysvetlenie niektorých skutočnosti , ktoré vo svojej sťažnosti uvádzate, listom ::--,-_-:--:
zo dňa sme Vás vyzvali na spoluprácu pri vybavovani Vašej sťažnosti s určen lm spOsob u 
poskytnutia spolupráce. 

Oznámili sme Vám lehotu na poskytnutie informácii potrebnych pre doplnenie Vašej sťažnosti - desať 
pracovnych dni od doručenia tejto vyzvy na spoluprácu. 

Listom zo dňa ste nám oznámili vážne dOvody, pre ktoré nebudete mOcI' poskytnúť nami 
požadované informácie v požadovanej lehote a požiadali ste nás o určenie novej lehoty. (mOžete uviesť 
o aké d6vody ill/o) 

Vašej žiadosti vyhovujeme a určujeme Vám novú lehotu na poskytnutie informácii 
_______ (uvediete lehotu) 

Zároveň Vám oznamujeme, že podra zákona o sťažnostiach v čase od odoslania vyzvy na poskytnutie 
spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie. 

Ak spoluprácu neposkytnete alebo ju neposkytnete v stanovenej lehote. sťažnosť odložime podra § 6 
ods. 1 plsm. il zákona Č. 9/2010 Z.z. sťažnostiach v z.n.z. 

meno, priezvisko a podpis 
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Prl/oha Č. 7 

Mesto Liptovský Mikuláš 

• 

• 

(orgán verejnej správy) 

• 

• 

Váš spis č. Spis č . Vybavuje Dátum 

VEC: 
Poskytnutie súčinnosti 

D~a _______ bola mestu Liptovský Mikuláš __________ doručená 

sťažnosť sťažovateľa __________ vo veci 

Vo veci vybavenia sťažnosti je potrebná Vaša súčinnosť; spOsob poskytnutia súčinnosti - poskytnutie 
dokladov: 

1. 

2. 

3. 

a vyjadrenia vo veci _____________________ _ 

Súčinnosť v požadovanej veci Vás žiadam poskytnúť najneskOr do desiatich pracovných dni od 
doručen ia tejto žiadosti. 

meno, priezvisko a podpis 
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Príloha~. 8 
Mesto Liptovský Mikuláš 

• 

• 

(meno a priezvisko sťafovalefa) 

• 

• 

Váš spis č. Spis č . Vybavuje Dátum 

VEC: 
Prerušenie plynutia lehoty na vybavenie sťažnosti - oznámenie 

Mesto Liptovský MikulM 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 klorý OVS ide) listom Č. _-:-~..,....., 
zo dňa o poskytnutie vyjadrenia ako aj dokladov, potrebných na vybavenie Va~ej 
sťažnosti : 

1. 

2. 

3. 

OVS je povinný poskytnúť obci súčinnosť pri vybavovani sťažnosti do 10 
pracovných dni od doručen ia žiadosti o súčinnosť. 

Na základe uvedeného Vám oznamujeme, že pad ľa § 17 ads. 4 zákona o sťažnostiach v čase od 
odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti da jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie. 

mena, priezvisko a podpis 
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Pri/aha Č. 9 
Mesto Liptovský Mikuláš 

• 

• 

(meno a priezvisko sťažovateľa) 
• 

• 

Váš spis č. Spis č. Vybavuje Dátum 

VEC: 
Nemožnosť prešetrenia sťažnosti 

Dňa bola mestu Liptovský Mikuláš _________ _ doručená 

sťažnosť sťažovatefa _________ _ VD veci ______________ _ 

Pri prešetrovanl Vašej sťažnosti sa zistilo , že nie je možné Vašu sťažnosť prešetriť. DOvodom 
nemožnosti prešetrenia Vašej sťažnosti je 

_~~~~~~-~~~-~~~~~~~-~~~~~~~~---~~vedú 
sa konkrétne dOvody prečo nie je možné zistiť skutotný stav veci a jeho sú/ad so v!ieobecne závSznými 
právnymi predpismi. napr. že ide tvrdenie proti tvrdeniu a niet inej skutotnosti potvrdzujúcej pravdivosť 
tvrdenl uvedených v sťažnosti. že nie sú listinné dOkazy. ktoré by preukazovali skutotnosť. ktorú 
sťažovateľ uvádza apod.). 
DOvod nemožnosti prešetrenia Vašej sťažnosti Vám oznamujeme v zmysle § 16 ods. 2 zákona Č. 912010 
Z. z. o sťažnostiach v z.n.z. 

meno. priezvisko a podpis 
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Príloha é. 10 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Vá~ spis č. Spisč. Vybavuje Obec 
Dátum 

Zápisnica o prešetreni sťažnosti 

1. OVS prlslu~ný na vybavenie sťažnosti: 

2. Predmet sl'ažnosti, proti komu smeruje: 

3. OVS v ktorom sa sl'ažnosl' prešetrovala _________ _ 

4. Miesto a spOsob pre~etrenia: 

S.Obdobie pre~etrovania : 

5. Preukázané zistenia: ________________________ _ 

6. Mená, priezviská, funkcie a podpisy zamestnancov, ktorl vykonávali pre~etrenie : 

7. Meno, priezvisko a podpis štatutára, nim splnomocneného zástupcu, prlp. dal~ lch 
zamestnancov, ktorých sa zistenia týkajú a ktorl boli oboznámené s obsahom zápisnice: 

6. Údaje o vykonani oboznámenia s obsahom sl'ažnosti toho proti komu sl'ažnosl' smeruje (čas , 
spOsob, rozsah) 

7. Obsah vyjadrenia k sl'ažnosti toho, proti komu sl'ažnosl' smeruje (ak bolo podané) 

8. Povinnosti, ktoré sa ukladajú v lehote do -,-----,--;---:--;----,---,,.-:: 
a. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a prlčin ich vzniku, 
b. určil' osobu zodpovednú za zistené nedostatky, 
c. predložil' prijaté opatrenia zamestnancovi prešetrujúcemu sl'ažnosl', 
d. predložil' zamestnancovi pre~etrujúcemu sl'ažnosl' správu o splneni opatren i a 

uplatneni právnej zodpovednosti , 
(uviesť v pr/pade zistenia nedostatkov , t. j. opodstatnenosti sťažnosti): 

9. Údaj o odmietnuti zúčastnených zamestnancov a iných osOb oboznámil' sa s obsahom zápisn ice, 
splnil' povinnosti podra uvedeného bodu alebo podplsal' zápisnicu (uviesť v pr/pade ak dôjde k tejto 
skutočnosti) 

10. Potvrdenie o odovzdan I dokladov _______ _________ _ 
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11 . De~ vyhotovenia zápisnice : 

12. Podpis osoby. ktorá vyhotovila zápisnicu: 

13. Zápisnica bola vypracovaná v 3 rovnopisoch. ktoré budú doručené : 

Údaje o prerokovani zápisnice: 

Zápisnica o prešetrenl sťažnosti bola prerokovaná d~a ______ _ 

Dátum a miesto prerokovania ____________________ _ 

Zúčastnenl zamestnanci a iné osoby (mená. priezviská. funkcie) 

Údaje o priebehu a výsledkoch prerokovania. prlp. vyjadrenia zúčastnených zamestnancov a iných 
osOb 

Podpisy zúčastnených zamestnancov a iných osOb 
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PrI/aha Č. 11 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Váš spis t . Spis t . Vybavuje Dátum 

Zápisnica o prešetrenl sťažnosti 

D~a _______ bolo mestu LM dorutené podanie od sťažovatera ________ _ 

(uvediete meno, priezvisko, adresa sťažovateľa), ktoré bolo obcou d~a ____ zaevidované 
v centrálnej evidencii sťažnost[ a pridelené na vybavenie zamestnancovi ______ _ 
(uvediete komu bola sťažnosť pridelená na vybavenie), 

Sl'ažovater vo svojej sl'ažnosti uvádza __________________ _ 

.,.-_--;---:---::--:----:-:--_--::--:-_"".,.,:--_--::--:---:: _ _ ...,....,:--__________ .(uvedie 
te predmet sťažnosti a uvediete proti komu sťažnosť smeruje) 

Prešetrovanie sl'ažnosti sa uskutotnilo v _____ _ 

Prešelrovanie sl'ažnosti vykonali: ______ _ 

Termin prešetrovania sl'ažnosti: _______ _ 

S obsahom sl'ažnosti bol oboznámeny d~a zamestnanec obce 
_ ____________ (uvediete zamestnanca voti ktorému smeruje statnosť) 

Potas prešetrovania sl'ažnosti bol zisteny skutkovy stav, ktorý bol preukázany nasl edov ny mi dokladmi: 

(uvediete čo ste pre$etrovanlm zistili a na základe čoho akých dokladov ste to zistili) . 

Prešetrenlm sl'ažnosti bolo preukázané, že tinnosl'l netinnosI' obce: 

a) bola v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - sl'ažnosl' je neopodstatnená, 

b) bola v rozpore so všeobecne závaznými právnymi predpismi (uvedú sa konkrétne ustanovenia 
v$eobecne záviJzného právneho predpisu) - sťaž nosI' je opodstatnená. 

c) pri zisl'ovanl , či tinnosl'/netinnost' obce bola v súlade alebo v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, bolo zistené, že sl'ažnosl' nie je možné prešetril', prelože nebolo možné zisiiI' 
a overil' Vami uvádzanú skutotnosl' a jej súlad so všeobecne závaznými právnymi predpismi alebo 
nebola zistená skutotnosť, potvrdzujúca pravd ivosť tvrdenia sl'ažovatera voti tvrdeniu dotknutej osoby 

Sl'ažnosl' nebolo možné prešetril' z dOvodu (uvediete 
dOvody napr. skartované materiály, odmietnutá spolupráca, odmietnutá súčinnosť alebo iné objektlvne 
prlčiny) 

(ak bola sťažnosť opodstatnená uvediete "" ) 

Primátor mesta je povinny v lehote do --:-.,---;-,----:----:---::-_ 
a) prijal' opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a prltin ich vzniku , 
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b) určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky, 
c) predložiť prijaté opatrenia zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť, 
d) predložiť zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť správu o splneni opatreni a uplatneni 

právnej zodpovednosti, 

Doklady odovzdané k prešetreniu sťažnosti boli odovzdané dňa _____ _ prevzaté dňa 

Zápisnica bola prerokovaná dňa ___ _ 

(uveďte dátum prerokovania, pri neopodstatnenej sťažnosti sa uvádza ako dátum prerokovania deti 
podplsania zápisnice) 

Starosta 
a) sa odmietol oboznámiť so zápisnicou, 
b) odmietol splniť povinnosti podra § 19 ods. 1 plsm.1) zákona o sťažnostiach, 
c) odmietol zápisnicu podpisať. 

Dátum _____ _ 

(uveďte vzniknutú situáciu valternatlvach, keď zápisnicu starosta odmietol podplsať, uvedie sa deti 
odmietnutia podplsania zápisnice) 
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Mesto Liptovský Mikuláš 

• 

• 

Váš spis č. Spis č . 

VEC 
Oznámenie VÝsledku vybavenia sťažnosti 

Mestu Liptovský Mikuláš _____ _ bola dňa 
st'ažovatera 

(sťazovate/J 

Vybavuje 

Pri/oha Č. 12 

Obec 
Dátum 

• 

• 

doručená st'ažnost' od 

(uviesť sťazovateľa) , v ktorej poukazuje na ___________ _ 

sťaznosti). 

$etrenlm st'ažnosti dňa ________ bolo zistené, že Vaša st'ažnost' je 

(uvediete či opodstatnená alebo neopodstatnená) 

Odôvodnenie výsledku prešetrenia st'ažnosti: 

(uviesť predmet 

(Uvediete konkrétne zistenia a súlad resp. nesúlad so vSeobecne závilznými právnymi predpismi, 
pr/padne čo bolo odstránené v priebehu Setrenia- podľa zápisnice. V pr/pade opodstatnenej sťaznosti 
uviesť. ze boli u/otené povinnosti podľa § 19 ods. 1 plsm. i). ) 

meno, priezvisko a podpis 
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PrI/aha Č. 13 

Mesto Liptovský Mikuláš 

• 

(zástupca alebo osoba, ktorá podala petlciu) 

• 

Peticia č, 

VEC: Výzva na odstránenie nedostatkov peticie. 

Vybavuje/linka 
zodpovedná osoba určená 

primátorom mesta 

Dátum 

D~a .......................... bola Mestu Liptovský Mikuláš doručená petlcia (uvies!' jej názov) ktorou 
sa má rieši!' ...................................................................................................................... . 
(oplsaľ predmet petlcie) 

• 

• 

Petlcia bola prešetrená v zmysle zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zneni neskoršich 
predpisov a bolo zistené, že petlcia nemá náležitosti v zmysle § 5 citovaného zákona 

(uvies!' konkrétne nedostatky) preto je potrebné tieto nedostatky odstráni!' najneskOr do 30 pracovných 
dni od doručenia tejto výzvy. 

Pokiar stanovenú lehotu nedodržIte. v súlade s ust. § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve petlcia 
bude odložená. 

meno, priezvisko a podpis primátora mesta 

'/vybrať 
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Príloha 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 moci (tzv. zástupca) 

doručil dňa ................. 0 ....... hod ............................................................................................................. . 
(uvedie sa napr. do podateľne MsÚ, kancelárie vedenie mesta a pod.) 

petlciu , ktorej predmetom je ............................................................................................................... .. 
1. (uviesť predmet petlcie, vec verejného, spoločného záujmu, ktorej sa petlcia týka) 
2. ( uviesť spisové člslo pridelené podaterňou , poradové člslo podra centrálnej evidencie petlcil) 

( uviesť zodpovednú osobu určenú primátorom mesta v zmysle CI. 23 Zásad, ktorá sa podierala na 
prlprave podkladov potrebných na ej prešetrenie a prijatie záverov k petlcil) 

Petlciu prešetrovali: 

( uviesť orgán verejnej moci - podra prlslušnosti na vybavenie petlcie, uviesť dátum pridelenia petlcie 
na prešetrenie 

Na prešetrenie petlcie boli prizvan I: 

(uviesť mená, funkcie) 

Pri prešetrovanl petlcie sa zistilo: 

3. ( uviesť zistený stav veci, či petlcia 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 Im sa na prlslušné doklady, materiály právne predpisy, 
vyjadrenia zodpovedných osOb a pod.) 

5. (ak sa zistili nedostatky, určiť prlčiny vzniku , kto, akým spOsobom a v akej lehote prijme opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov a prlčin ich vzniku): 

Opatrenia na odstránenie nedostatkov: 

(uvi esť text opatrenia, zodpovednosť osoby, termin splnen ia) 

Prllohy zápisnice: 

( uviesť všetky prllohy, ktoré sú súčasťou zápisnice a posudzujú skutočný stav predmetu petlcie) 

Petlcia bola prešetrená v zmysle zákona Č. 85/1 990 Zb. o petičnom práve v znen i neskoršich 
predpisov a bolo zistené, že je v súlade /I v rozpore /" s právnymi predpismi a verenými alebo inými 
spoločnými záujmami , preto sa jej vyhovuje /I alebo nevyhovuje v plnom rozsahu /I z časti ". 

OdOvodnenie výsledku prešetrenia pet1cie 

( uviesť konkrétne zistenia a súlad resp. nesúlad s pri slušnými právnymi predpismi, pripadne čo bolo 
odstránené v priebehu šetrenia; ak petlciu nemožno vybaviť pod ra § 5 a nasl. zákona o petičnom 
práve, uviesť konkrétne odOvodnenie. 

S obsahom zápisn ice boli oboznámeni: 

(ak mal niekto zo zúčastnených námietky k výsledkom prešetrenia petlcie, je potrebné ich uviesť; ak 
by niekto z prltomných nesúhlasil s podpisanim zápisnice o výsledku prešetrenia petlcie, uviesť 
dOvody odmietnutia v tejto zápisnici). 
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Výsledok vybavenia petlcie bude zverejnený na úradnej tabu li a webovom sldle mesta 
Liptovský Miku1M . 
Dátum vyhotovenia zápisnice, meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby 

podpis primátora mesta 

·/vybrať 
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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO LIPTOVSKÝ MIKULA$ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa ............................ čfsfo ........•••• 

K bodu: ................................................................................................... .. 

Mestské zastupiterstvo 

I. k o n š t a t uje, že 

Prl/oha Č. 15 

( uviesť, kedy a kde sa doručila Petlcia pod názvom ..... , pod akým č lslom v osobitnej evidencii 

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

s orgánu verejnej moci, korko bolo zozbieraných podpisov od občanov na korkých podpisových 

hárkoch, počet platných podpisov, prlslušnosť na prešetrenie petlcie (ktorý orgán mesta 

v zmysle zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v platnom zneni), či petlcia bude 

prerokovaná so zástupcom a č lenmi petičného výboru, či Petlcia nemá také vecné nedostatky, 

ktoré by neumožnili jej prešetrenie a vybavenie, že bola prešetrená v zmysle prlslušných 

ustanoveni zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zneni neskoršich predpisov, prešetrenlm 

zistil skutočný stav veci , jeho súlad s právnymi predpismi a s verejným alebo iným spoločným 

záujmom, a pod .. ) 

II. ber len a ved o m f e 

(vystúpenie zástupcu a členov petičného výboru , ktorých účasť na prerokovani petlcie je 

v súlade s § 5d ods. 3 zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom zneni a pod.) 

II. sch var uje vyb a v e nie pel í efe 

Mestské zastupite rstvo Liptovský M ikuláš .... (" Petlcii za .................... ' I vy h 

ovuj e'/n evy h ovuj e' z dOvodu ( napr . rozporu s právnymi predp i sm i 

a vere j ným záujmom )/ vyhovuje'l) 

IV. o d por ú č a 

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

'Ivybral' 
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Pri/aha Č. 16 

Mesto Liptovský Mikuláš 

• 

(zástupca alebo osoba, ktorá podala petlciu) 

Peticla č. 

VEC 
Oznámenie výsledku vybavenia petlcie 

• 

Vybavuje/llnka 
zodpovedná osoba ur~ená 

primátorom mesta 

Dátum 

Dňa 00000000000000000000000000 bola mestu Liptovský Mikuláš doru~ená petlcia ( uviesť jej názov) ktorou 
sa má rieš iť 000000. oo 0000. 00 •• 000000 oo 0000. 000000 0000. 00 • • oo. 00 •• 000000 ••••• 00 ••• 00. oo 00 •• 00 •• 0000 0000. oo' •••••••••• 00 0000 •• oo. 00 •• 

(oplsať predmet petlcie) 

• 

• 

Petlcia bola prešetrená v zmysle zákona ~. 85/1990 Zb. o peti~nom práve v znen i neskoršich 
predpisov a bolo zistené, že je v súlade /I v rozpore ./" s právnymi predpismi a verenými alebo inými 
spolo~nými záujmami, preto sa jej vyhovuje /I alebo nevyhovuje v plnom rozsahu /I z ~asti ". 

OdOvodnenie výsledku prešetrenia petlcie 

(Uviesť konkrétne zistenia a súlad resp. nesúlad s prlslušnými právnymi predpismi, pripadne ~o bolo 
odstránené v priebehu šetrenia - podra zápisnice, ak je na vybavenie petlcie prlslušný primátor mesta. 
Ak je prlslušné MsZ - uvedú sa údaje z uznesenia MsZ. Ak petlciu nemožno vybaviť podra § 5 a nasl. 
zákona o petičnom práve, uvedie sa konkrétne odOvodnenie. ) 

Výsledok vybavenia petlcie bude zverejnený na úradnej tabu li a webovom sldle mesta 
Liptovský Mikuláš. 

O/vybrať 
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meno, priezvisko a podpis 
primátora mesta 


