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PRVÁ KAPITOLA 
Úvodné ustanovenia 

Čl.1 

Účel a záväznost' smernice primátora mesta 


(1) 	Primátor mesta Prešov v súlade s čl. 5 ods. 3 písm. b) bod l v spojení s čl. 14 ods. 1 písm. b) 
Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove vydáva túto Smernicu primátora mesta 
Prešov SP - 05 Riadenie sťažností, petícií a podnetov v podmienkach mesta Prešov (ďalej len 
"táto smernica"), ktorá upravuje postup pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní, prešetrovaní 
a kontrole vybavovania sťažností, petícií a podnetov fyzických osôb a právnických osôb 
v podmienkach mesta Prešov a interných podnetov zamestnancov mesta Prešov podaných mestu 
Prešov. 

(2) Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov mesta Prešov. 

Čl. 2 

Definície a vymedzenie pojmov 


dotknutá osoba - fyzická osoba alebo právnická osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje. 

manažér pre kvalitu - vedúci oddelenia podporných činností Mestského úradu v Prešove. 

mesto - mesto Prešov. 

mestská polícia - Mestská polícia v Prešove. 

mestská rada - iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán Mestského zastupiteľstva v Prešove 
a zároveň poradný orgán primátora mesta Prešov. 

mestské zastupiteľstvo - zastupiteľský zbor mesta Prešov zložený z poslancov Mestského 
zastupiteľstva mesta Prešov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta. 

mestský úrad - Mestský úrad v Prešove (ďalej aj "MsÚ"). 

nedostatok - porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov mesta 
alebo akýchkoľvek iných práv alebo právom chránených záujmov, ktoré boli porušené činnosťou 
alebo nečinnosťou mesta, resp. subjektu, ktorý bol mestom zriadený alebo založený. 

oddelenie - organizačná jednotka zameraná na činnosti, ktoré patria odborne do jedného celku. 
Oddelenie riadi vedúci oddelenia, okrem odboru územného plánovania a stavebného úradu, ktorý 
riadi hlavný architekt mesta. 

odloženie st'ažnosti - ak je splnený jeden z dôvodov uvedených v čl. 7 tejto smernice, 
v prešetrovaní a vybavovaní sťažnosti sa ďalej nepokračuje a sťažnosť sa odloží. 
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OKC - oddelenie klientskeho centra Mestského úradu v Prešove. 

OPO - organizačno-právne oddelenie Mestského úradu v Prešove. 

organizačný poriadok mestského úradu - Organizačný poriadok Mestského úradu v Prešove. 

organizačný poriadok mestskej polície - Organizačný poriadok Mestskej polície v Prešove. 

organizačný útvar - odbor alebo oddelenie Mestského úradu v Prešove v zmysle Organizačného 
poriadku Mestského úradu v Prešove, Útvar hlavného kontrolóra mesta Prešov a Mestská polícia 
v Prešove. 

orgány mestského zastupitel'stva - Mestská rada v Prešove, komisie Mestského zastupiteľstva 
v Prešove, prípadne ďalšie stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány zriadené 
Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov. 

petícia - žiadosť, návrh a sťažnosť, ktorou sa fyzická osoba alebo právnická osoba (sama alebo 
s inými) obracia vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na mesto Prešov v zmysle 
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 

podnet - žiadosť, návrh, pripomienka alebo oznámenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, 
ktoré smeruje k tomu, aby mesto vykonalo opatrenia v rozsahu svojej pôsobnosti a súčasne nie je 
sťažnosťou, petíciou alebo podaním, ktoré mesto vybavuje v zmysle osobitných všeobecných 
záväzných právnych predpisov (napr. zákon Č. 372/1990 Zb. o priestupkoch vz. n. p., zákon 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v z. n. p., zákon 
Č. 21112000 Z. z. o slobodnom pri stupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v z. n. p., atď. 

poslanec - poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. 

právom chránený záujem - taký záujem subjektu, ktorému poskytujú právne predpisy osobitnú 
ochranu. 

predmet sťažnosti proti komu sťažnosť smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa 
sťažovateľ domáha. 

predstaviteľ mesta - primátor mesta Prešov, zástupca primátora mesta Prešov a zamestnanci mesta 
Prešov, ktorí sú určení prijímať počas stanovených dní (prijímacie dni) obyvateľov mesta Prešov 
na Mestskom úrade v Prešove a Mestskej polícii v Prešove za účelom podania podnetu. 

prijímací deň - stanovený deň v pracovnom týždni, počas ktorého vo vymedzenom časovom úseku 
predstavitelia mesta prijímajú obyvateľov mesta Prešov na Mestskom úrade v Prešove a Mestskej 
polícii v Prešove za účelom podania podnetu. 

príslušný informačný systém - aktuálny softvérový program pre správu registratúry 
na Mestskom úrade v Prešove a Mestskej polícii v Prešove. 

F - MsÚ/SP-O 113/1 
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príslušný organizačný útvar - vecne príslušný organizačný útvar Mestského úradu v Prešove, 
ktorému bola sťažnosť, petícia alebo podnet (ďalej len "podanie") pridelené na vybavenie a ktorý 
je zodpovedný za riadne a včasné prešetrenie, vybavenie a prípravu písomného oznámenia výsledku 
prešetrenia podania. Na účely tejto smernice sa za príslušný organizačný útvar považuje aj vecne 
príslušný organizačný útvar Mestskej polície v Prešove a Útvar hlavného kontrolóra mesta Prešov. 

registratúrny poriadok - smernica primátora mesta Prešov SP - 02 Registratúrny poriadok 
a registratúrny plán Mestského úradu v Prešove. 

vedúci odboru - vecne príslušný vedúci odboru Mestského úradu v Prešove, ktorý v zmysle 
Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove riadi a zodpovedá za činnosť príslušného 
odboru Mestského úradu v Prešove. Na účely tejto smernice sa za vedúceho odboru považuje aj 
vedúci kancelárie primátora mesta a vedúci oddelenia podporných činností. 

odbor - zoskupenie oddelení, ktorého hlavnou úlohou je koordinovať pracovné činnosti 

vykonávané v rámci odboru. Odbor riadi vedúci odboru. Osobitné postavenie v rámci mestského 
úradu má Útvar hlavného kontrolóra mesta Prešov. 

st'ažovatel' - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá doručila mestu sťažnosť. 

vedúci zamestnanec - vedúci zamestnanec príslušného oddelenia Mestského úradu v Prešove 
v zmysle Pracovného poriadku Mesta Prešov. 

vybavenie sťažnosti - zahŕňa prešetrenie sťažnosti, vrátane oznámenia výsledku prešetrenia 
sťažnosti, prijatie opatreni na odstránenie zistených nedostatkov a ich realizáciu. 

zamestnanec - zamestnanec mesta Prešov v rámci Mestského úradu v Prešove a Mestskej polície 
v Prešove. 

zákon o sťažnostiach - zákon Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. 

zákon o petičnom práve - zákon Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 

zúčastnená osoba - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa zúčastnila prešetrenia vrátane 
dotknutej osoby s výnimkou zamestnancov. 

Čl. 3 

Súvisiace právne predpisy 


a) Zákon Č. 9/20 lOZ. z. o sťažnostiach v zneni neskorších predpisov, 

b) Zákon Č. 8411990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov, 

c) Zákon Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v zneni neskorších predpisov, 

d) Zákon Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

e) Zákon č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

f) Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 


niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
g) Zákon Č. 31112001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

F - MsÚ/SP-01l3/1 
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h) 	 Zákon Č. 21512002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, 

i) 	 Štatút mesta Prešov, 
j) 	 Organizačný poriadok Mestského úradu v Prešove, 
k) 	 Organizačný poriadok Mestskej polície v Prešove, 
I) 	 Pracovný poriadok Mesta Prešov, 
m) 	 Smernica primátora mesta Prešov SP - 02 Registratúrny poriadok a registratúrny plán 

Mestského úradu v Prešove. 

ČI.4 
Doručovanie sťažností, petícií a podnetov 

(l) Sťažnosť, petícia a podnet môžu byť mestu doručené nasledovnými spôsobmi: 
a) písomne do podateľne mestského úradu na Hlavnej ulici Č. 73 v Prešove, 
b) písomne alebo ústne na OKC (Kancelária l. kontaktu) na Jarkovej ulici Č. 26 v Prešove, 
c) písomne alebo ústne na mestskej polícii na Jarkovej ulici Č. 24 v Prešove, 
d) elektronickou poštou na e-mailovú adresu mesta: mesto.radnica@presov.sk alebo 

podatelna@presov.sk , 
e) telefaxom na telefónnom čísle 051/7733665. 

(2) Podanie (sťažnosť, petícia a podnet) adresované primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta, 
mestskému zastupiteľstvu, hlavnému kontrolórovi mesta, náčelníkovi mestskej polície alebo 
zamestnancovi mestaje podaním doručeným mestu. 

(3) Podanie sa posudzuje podl'a obsahu. l 

(4) Podnet môže byť mestu doručený aj nasledovnými spôsobmi: 
a) písomne alebo ústne počas prijímacích dní predstaviteľov mesta, 
b) písomne do úradných schránok MsÚ s názvom "Podnety a pripomienky", ktoré sa 

nachádzajú v budovách mestského úradu na Hlavnej ulici Č. 73, Jarkovej ulici Č. 24 
a Jarkovej ulici Č. 26, 

c) písomne prostredníctvom vyplneného kontaktného formulára na internetovej stránke mesta 
http://www.presov.sklportal!?c=12&id=12632 , 

d) písomne prostredníctvom domény www.odkazprestarostu.sk , 
kde je v deň doručenia zaevidovaný v príslušnom informačnom systéme. OPO minimálne 
dvakrát týždenne vyberá z úradných schránok MsÚ doručené písomné podnety, ktoré následne 
zaeviduje v príslušnom informačnom systéme. 

(5) Ak bol písomný podnet doručený elektronickou formou, povinnosťou e-mailového prijímatel'a 
tohto podnetu je bezodkladne doručiť tento podnet do podatel'ne mestského úradu. Písomný 
podnet môže byť napísaný aj na formulári, ktorý tvorí prílohu Č. Ol tejto smernice. 

(6) 	Sťažnosť možoo podať písomne, ústne do záznamu alebo telefaxom. Sťažnosť musí obsahovať 
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť 
podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej 

1 § 3 ods. 2 zákona Č. 9/20 IO Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
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za ňu konať. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa zákona o sťažnostiach 
v elektronickej forme, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.2 

(7) Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, 
na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len "predmet sťažnosti") a musí 
byť sťažovateľom podpísaná. Podpísaním sťažnosti v elektronickej forme sa rozumie 
podpísanie sťažnosti platným zaručeným elektronickým podpisom3 sťažovateľa.4 

(8) Mesto vyhotoví 	o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, písomný 
záznam o ústnej sťažnosti (ďalej len "záznam"). Okrem náležitostí podľa § S ods. 2 a 3 zákona 
o sťažnostiach záznam obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu mesta, mená 
a priezviská zamestnancov, ktorí záznam vyhotovili, ako aj zamestnancov, ktorí boli prítomní 
pri ústnom podaní sťažnosti. Mesto nie je povinné záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ 
pri ústnom podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti mesta v rozpore 
s právnymi predpismi. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, mesto takúto sťažnosť 
neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, mesto záznam odloží s poznámkou 
o odmietnutí podpísania.5 

(9) Ústnu sťažnosť možno podať na OKC (Kancelária l. kontaktu). Za týmto účelom zamestnanec 
v rámci OKC vyplní formulár, ktorý tvorí prílohu č. 02 tejto smernice. Vyhotovený záznam 
sťažovateľovi predloží na prečítanie a podpis, ktorý následne zaeviduje v príslušnom 
informačnom systéme a ďalej sa s ním pracuje ako s písomnou sťažnosťou podľa čl. S tejto 
smernice. Prijímateľ sťažnosti na požiadanie vydá sťažovateľovi rovnopis vyhotoveného 
záznamu. 

(10) Ak 	sťažnosť podaná v elektronickej forme alebo telefaxom nie je podpísaná a sťažovateľ ju 
do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa 
odloží. Lehota na vybaveníe sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim 
po dni doručenia písomného potvrdenía. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než 
sťažnosť podaná telefaxom alebo velektroníckej forme, mesto sťažnosť podanú telefaxom 
alebo v elektronickej forme odloží.6 Dokumentáciu v súvislosti s odložením sťažnosti vypracuje 
OPO a schval'uje ju podpisom prednosta mestského úradu. Ak je podanie vo vecnej pôsobnosti 
mestskej polície, takúto dokumentáciu vypracuje mestská polícia a schvaľuje ju podpisom 
náčelník mestskej polície. 

(II) Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie 
je v nej určené komu z nich sa majú doručovať, mesto zašle sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako 
prvý a uvádza údaje podľa § S ods. 2 zákona o sťažnostiach.7 

(12) Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti musí 
byť úradne osvedčené splnomocnenie (ďalej len "splnomocnenie") zastupovať sťažovateľa 
pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. Ak sa sťažnosť podáva 

2 § 5 ods. l prvá veta a ods. 2 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach y z. n. p. 

J Zákon Č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov y z. n. p. 

4 § 5 ods. 3 zákona Č. 9/20 IO Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 


§ 5 ods. 4. 5 a 6 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

6 § 5 ods. 7 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

7 § 5 ods. 8 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
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velektronickej forme, postupuje sa pri zastupovaní sťažovateľa podľa osobitného právneho 
predpisu.8 

(l3) Písomnú sťažnosť po zaevidovaní v príslušnom informačnom systéme podateľňa mestského 
úradu, OKC alebo mestská políeia bezodkladne doručí na centrálne 7..aevidovaníe oPa. 

DRUHÁ KAPITOLA 
Sťažnosti 

Čl. 5 
St'ainosť 

(1) Sťažnosť je podaníe fyzickej osoby alebo právnickej osoby (d'alej len "sťažovatel"'), ktcrym: 9 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, 
že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalšej len "činnosť") mesta, 

b) 	 poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie je v pôsobnosti mesta. 

(2) Sťažnosťou podľa zákona o st'ažnostiach nie je podanie, ktoré: 10 

a) 	 má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom 
jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa 
osoba domáha, 

b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti mesta, ktorých odstránenie alebo vybavenie je 
upravené iným právnym predpisom, 

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo 
d) smeruje proti rozhodnutiu mesta vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu. 

(3) Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je ani podanie: II 
a) mestu, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy, 
b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci. 

(4) Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by 
sťažovatel'ovi spôsobili akúkoľvek ujmu.12 

(5) Mesto podanie označené ako sťažnosť vráti tomu, kto ho podal, bezodkladne po tom, čo zistí, že 
nie je sťažnosťou podľa § 4 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona o sťažnostiach (čL 5 ods. 2 písm. a), 
b) a d) tejto smernice) alebo podľa § 4 ods. 2 zákona o sťažnostiach (čl. 5 ods. 3 tejto smernice), 
najneskôr do 30 pracovných dní od jeho doručenia, s uvedením dôvodu. Mesto takéto podanie 
nevráti, ak je ho príslušné vybaviť podľa iného právneho predpisu. u Dokumentáciu v súvislosti 

, § 5 ods. 9 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

9 § 3 ods. l písm. a) ab) zákona Č. 9í201O Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

;0 § 4 ods, l písm. a), bl, cl ad) zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťwllostiach v Z. n. p. 

II § 4 ods. 2 písm. a) a h) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

II § 7 ods. l zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

II § 4 ods. 3 zákona č. 9/20 IO Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
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s vrátením sťažnosti vypracuje OPO a schvaľuje ju podpisom prednosta mestského úradu. Ak je 
podaníe vo vecnej pôsobnosti mestskej polície, takúto dokumentáciu vypracuje mestská polícia 
a schvaľuje ju podpisom náčelník mestskej polícíe. 

(6) Podanie podľa § 4 ods. 1 písm. c) zákona o sťažnostiach (čl. 5 ods. 2 písm. c) tejto smerníce) 
postúpi mesto tomu, kto je na jeho vybaveníe príslušný podľa osobitného predpisu a súčasne to 
oznámi tomu, kto ho podal. Na postúpenie takejto sťažnosti sa vzťahuje lehota podľa § 9 zákona 
o sťažnostiach (čl. 10 ods. 11 tejto smerníce). Podanie podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona 
o sťažnostiach (čl. 5 ods. 2 písm. d) tejto smerníce), z ktorého je zrejmé, že smeruje proti 
rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné, mesto do piatich pracovných dní od jeho doručenia 
postúpi orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a súčasne to oznámi tomu, kto ho podal. 14 

Dokumentáciu v súvislosti s postúpením sťažnosti vypracuje OPO a schvaľuje ju podpisom 
prednosta mestského úradu. Ak je podanie vo vecnej pôsobnosti mestskej polície, takúto 
dokumentáciu vypracuje mestská polícia a schvaľuje ju podpisom náčelník mestskej polície. 

(7) 	Ak podanie obsahuje viacero časti, z ktorých: 15 

a) 	 niektoré nie sú sťažnosťou podľa § 4 zákona o sťa7Jlostiach (čl. 5 ods. 2, 3, 5 a 6 tejto 
smernice), mesto vybaví ako sťažnosť iba tie časti podania, ktoré sú sťažnosťou podľa 
7.ákona o sťažnostiach; časti podania, ktoré nie sú sťažnosťou, mesto sťažovateľovi nevráti 
a v oznámeni výsledku prešetrenia sťažnosti uvedie dôvody ich neprešetrenia, 

b) všetky sú sťa7nosťami podľa 7.ákona o sťažnostiach, avšak na vybavenie niektorých nie je 
mesto príslušné, vybaví iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušný; ostatné 
časti sťažnosti postúpi podľa § 9 zákona o sťažnostiach (čl. IO ods. 11 tejto smernice) 
orgánu verejnej správy príslušnému na ich vybavenie. 

Čl. 6 

Utajenie totožnosti sťažovatel'a 


(1) 	 Totožnosť sťažovateľa je mesto povinné utajiť, ak o to sťažovateľ požiada. Mesto môže utajiť 
totožnosť sťažovateľa, ak je to v záujme vybavenia sťažnosti. Pri prešetrovaní takejto sťažnosti 
sa používa jej odpis, alebo, ak je to možné, jej kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by 
identifikovali sťažovateľa. Každý, komu je totožnosť sťažovateľa známa, je povinný o nej 
zachovat' mlčanlivosť. 1é 

(2) 	 Za účelom utajenia totožnosti sťažovateľa OPO vyhotoví odpis sťažnosti alebo, ak je to 
možné, jej kópiu bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali sťažovateľa a v centrálnej 
evidencii sťažností vyznačí namiesto označenia sťažovateľa, že ide o utajenie totožnosti 
sťažovateľa. 

(3) 	 Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti neumožňuje jej 
prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, mesto (prostredníctvom 
príslušného organizačného útvaru) o tom sťažovateľa bezodkladne upovedomí. Súčasne ho 

J4 § 4 ods. 4 a 5 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

II § 3 ods. 3 pism. al a bJ zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

16 § 8 ods. I zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vz. n. p. 
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poučí, že vo vybavovaní sťažnosti bude pokračovať len vtedy, ak v určenej lehote písomne 
udelí súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe. 17 

(4) 	 Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, na ktorej vybavenie mesto 
nie je príslušné, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doručenia vráti sťažovateľovi 
s uvedením dôvodu. la Dokumentáciu v súvislosti s vrátenim takejto sťažnosti vypracuje OPO 
a schval'uje ju podpisom prednosta mestského úradu. Ak je podanie vo vecnej pôsobnosti 
mestskej polície, takúto dokumentáciu vypracuje mestská polícia a schvaľuje ju podpisom 
náčelnik mestskej polície. 

Čl. 7 

Odloženie sťažnosti 


(l) Mesto sťažnost' odloží, ak:19 

a) neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach (čl. 4 ods. 6 tejto smernice), 
b) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo iný 

orgán činný v trestnom konani, 
c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie 

podľa § 5 ods. 9 zákona o sťažnostiach (čl. 4 ods. 12 tejto smernice), 
d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť 

rokov, 
e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 2 zákona o sťažnostiach (čl. 19 ods. 2 tejto 

smernice), 
1) ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3 zákona o sťažnostiach, 
g) mu bola zaslaná na vedomie, alebo 
h) sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. l zákona o sťažnostiach (čl. 14 ods. I 

tejto smernice), alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 16 ods. 2 zákona 
o sťažnostiaeh (čl. 14 ods. 2 tejto smernice). 

(2) Ak sťažnosť nie je v súlade s § 5 ods. 3 zákona o sťažnostiach (čl. 4 ods. 7 tejto smernice) alebo 
ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, mesto písomne vyzve sťažovatel'a, aby 
sťažnosť v lehote podľa § 16 ods. 2 zákona o sťažnostiach (čl. 14 ods. 2 tejto smernice) doplnil, 
súčasne ho poučí, že inak sťažnosť odloží.2o Dokumentáciu v súvislosti s výzvou na doplnenie 
sťažnosti vypracuje OPO a schvaľuje ju podpisom prednosta mestského úradu. Ak je podanie 
vo vecnej pôsobnosti mestskej polície, takúto dokumentáciu vypracuje mestská polícia 
a schvaľuje ju podpisom náčelník mestskej polície. 

(3) Mesto odloží 	sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne vezme späť alebo ak 
st'ažovatel' písomne mestu pred vybavením st'ažnosti oznámi, že na jej vybavení netrvá.21 

Odloženie sťažnosti vykoná príslušný organizačný útvar, pričom o tejto skutočnosti 

bezodkladne informuje OPO prostrednictvom elektronickej pošty, a zároveň umiestní 
v centrálnej evidencii sťažností naskenovanú kópiu späťvzatia sťažnosti. 

)7 § 8 ods. 2 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vz. n. p. 

" § g ods. 3 zákona Č. 9/2010 Z. z. O sťažnosti""h v z. n. p. 

J9 § 6 ods. 1 písm. al, bl. cl, dl. el, 1), g) a h) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vz. n. p. 

:w § 6 ods. 2 zákona Č. 9/2010 Z. z. O sťažnostiach v z. n. p. 

II § 6 ods. 3 zákona Č. 9/2010 Z. z. O sťažnostiach vz. n. jl. 
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(4) O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa § 6 ods. l písm. b) až f) zákona 
o sťažnostiach (čl. 7 ods. l písm. b) až f) tejto smernice) mesto sťažovateľa písomne upovedomí 
do desiatich pracovných dní od odloženia sťažnosti.22 Upovedomenie o odložení sťažnosti 
vypracuje príslušný organizačný útvar a schvaľuje ho podpisom prednosta mestského úradu. Ak 
je podanie vo vecnej pôsobnosti mestskej polície,. takúto dokumentáciu vypracuje mestská 
polícia a schvaľuje ju podpisom náčelnik mestskej polície. 

Čl. 8 
Centrálna evidencia st'ažností 

(I) Centrálnu evidenciu sťažností (ďalej len "evidencia") vedie OPO velektronickej forme 
na sieťovej jednotke M, oddelene od evidencie ostatných písomností. Každej sťažnosti sa 
prideľuje evidenčné číslo, ktoré je nasledovné: "S-XX-RRRR" ("S" je sťažnosť, "XX" je 
poradové číslo zodpovedajúce aktuálnemu stavu v centrálnej evidencii sťažností začínajúce 
v rámci každého kalendárneho roka RRRR vždy od l). 

(2) Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje:23 

a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej 
sťažnosti, 

b) údaje podľa § 5 ods. 2 zákona o sťažnostiach (čl. 4 ods. 6 tejto smernice), 
c) predmet sťažnosti, 
d) dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená, 
e) výsledok prešetrenia sťažnosti, 
f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia, 
g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej 

sťažnosti, 

h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej 
sťažnosti, 

i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie, 

j) dôvody, pre ktoré mesto sťažnosť odložilo, 

k) poznámku. 


(3) V 	 centrálnej evidencii sťažností OPO eviduje naskenovaný originál sťažnosti, príslušný 
organizačný útvar eviduje naskenovaný originál odpovede na sťažnosť a naskenovaný originál 
zápisnice o prešetrení sťažnosti/petície (príloha č. 03 tejto smernice). Ak bola sťažnosť 
opodstatnená, aj naskenovaný originál správy o riešení sťažnosti/petície (príloha č. 04 tejto 
smernice). V prípade opakovanej sťažnosti príslušný organizačný útvar eviduje v centrálnej 
evidencii sťažností záznam o prekontrolovaní sťažnosti (príloha č. 05 tejto smernice). 

(4) Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku, v ktorom bola doručená. 
V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti, s ktorou súvisí?4 Evidenciu vykonáva OPO. 

22 § 6 ods. 4 zákona Č. 9/20 lOZ. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
23 § 10 ods. 1 zákona Č. 9/20 lOZ. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
24 § 10 ods. 2 zákona Č. 9/20 lOZ. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
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Čl. 9 

Pridelenie st'llŽnosti, príslu!inosť na vybavenie st'llŽnosti ft postúpenie sťllŽnosti 


cl) Prednosta mestského úradu prideľuje na vybavenie príslušnému orgamzacnemu útvaru 
sťažnosť, ktorá sa týka mestského úradu v zmysle organizačného poriadku mestského úradu 
s výnimkou sťažnosti v zmysle čl. 9 ods. 3 tejto smernice. Náčelník mestskej polície prideľuje 
na vybavenie príslušnému organizačnému útvaru sťažnosť, ktorá sa týka mestskej polície 
v zmysle organizačného poriadku mestskej polície. Oznámenie o pridelení sťažnosti zašle 
prostredníctvom elektronickej pošty OPO príslušnému organizačnému útvaru. Po pridelení 
sťažnosti OPO originál sťažnosti doručí príslušnému organizačnému útvaru prostredníctvom 
podateľne mestského úradu. 

(2) Ak sa predmet sťažnosti týka viacerých organizačných útvarov mestského úradu, prednosta určí 
príslušný organizačný útvar mestského úradu (gestora). Ak sa predmet týka mestskej polície 
a mestského úradu, primátor mesta určí príslušný organizačný útvar (gestora). Gestor je 
v prípade potreby oprávnený si vyžiadať súčinnosť od iných organizačných útvarov, ktoré sú 
mu povinné poskytnúť požadovanú súčinnosť v určenej lehote. 

(3) Na 	vybavenie sťažnosti proti činnosti poslanca, primátora mesta pri výkone samosprávy 
a hlavného kontrolóra mesta je príslušná komisia zriadená mestským zastupiteľstvom. OPO 
za týmto účelom vypracuje materiál na rokovanie mestskej rady a zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. Uvedený materiál bude obsahovať informáciu o sťažnosti proti činnosti 

poslanca, primátora mesta pri výkone samosprávy alebo hlavného kontrolóra mesta, návrh 
na zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti a k materiálu pripojí kópiu obsahovej časti tejto 
sťažnosti. Prednosta mestského úradu určí, kedy sa predloží tento materiál na rokovanie 
mestskej rady a zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

(4) Na vybavenie sťažnosti proti činnosti prednostu mestského úradu a náčelníka mestskej polície je 
príslušný primátor mesta. Na vybavenie sťažnosti proti činnosti štatutárneho orgánu právnickej 
osoby, ktorej je mesto zriad'ovateľom je príslušný primátor mesta, ktorý určí príslušný 
organizačný útvar. 

(5) 	Na vybavenie sťažnosti proti primátorovi mesta pri výkone štátnej správy je príslušný najbližší 
nadriadený orgán štátnej správy, ktorému zákon zveril kontrolnú pôsobnosť podľa osobitného 
predpisu.25 Dokumentáciu v súvislosti s postúpením takejto st'ažnosti vypracuje OPO 
a schvaľuje ju podpisom primátor mesta. 

(6) Ak vznikne spor o tom, ktorý z orgánov verejnej správy je príslušný na vybavenie sťažnosti, 
orgán, v ktorom spor vznikol, sťažnost' najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa vzniku 
postúpi orgánu príslušnému na rozhodnutie sporu o príslušnosti a zároveň o tom upovedomí 
sťažovatel'a.26 Dokumentáciu v súvislosti s postúpením takejto sťažnosti vypracuje OPO 
a podpisuje ju primátor mesta. 

(7) Spor 	o príslušnosť na vybavenie sťažnosti medzi orgánmi verejnej správy rozhoduje ich 
~bližší spoločný nadriadený orgán. Ak takýto orgán nie je, príslušný na rozhodnutie v oblasti 
štátnej správy je ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania st'ažnostL Orgán 

25 § II ods. 2 tretia veta zilkona Č. 9i20 IO Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
" § 11 ods. 3 zilkona Č. 91'20 lOZ. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
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verejnej správy príslušný na rozhodnutie sporu o príslušnosť na vybavenie sťažnosti rozhodne 
do 15 pracovných dní od doručenia sťažnosti.27 

(8) Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani 
zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti. 28 

(9) Z prešetrovania a vybavenia st'ažnosti je vylúčený;29 
a) zamestnanec mesta, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je predmetom sťažnosti, 
b) zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba, ak sa zúčastnila na činnosti, ktorá 

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

k sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi mesta, proti ktorému st'ažnosť smeruje, 
alebo k predmetu sťažnosti. 

(10) Poslanec je oprávnený zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností 
a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mesta.30 

(ll) Mesto je povinné sťažnosť prijat'. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušné, 
postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému 
na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa. Mesto nepostúpi sťažnosť podľa § 8 
ods. 3 zákona o sťažnostiach3l (čl. 6 ods. 4 tejto smernice). Dokumentáciu v súvislosti 
s postúpením takejto st'ažnosti vypracuje OPO a schvaľuje ju podpisom prednosta mestského 
úradu. OPO zaznamená postúpenie takejto sťažnosti v centrálnej evidencii sťažností 

umiestnením naskenovanej kópie o jej postúpení. 

Čl. IO 

Informovanie o doručenej sťažnosti 


(l) Informáciu o každej doručenej sťažnosti (a peticií) OPO zasiela na vedomie všetkým poslancom 
prostredníctvom elektronickej pošty, a zároveň zasiela aj informáciu oprislušnom 
organizačnom útvare, ktorý st'ažnost' prešetruje. 

(2) Ak o sťažnosti má byť informované mestské zastupiteľstvo alebo orgány mestského 
zastupiteľstva, OPO za týmto účelom vypracuje materiál na zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. Uvedený materiál bude obsahovať informáciu o sťažnosti adresovanej 
mestskému zastupiteľstvu alebo orgánom mestského zastupiteľstva. Prednosta mestského úradu 
určí, kedy sa predloží tento materiál na zasadnutie mestského zastupiteľstva. 

27 § 11 ods, 4 zákona C, 9120 lOZ, z, o sťažnostiach v z, n, p, 

28 § 12 ods, 1 zákona č, 912010 Z, l, o sťažnostiach v z, n, p, 

29 § 12 ods, 2 pism, a), b) a c) zákona č, 9/2010 Z, z, o sťažnostiach v z, n, p. 

JO § 25 ods, 4 plsm. e) zákona č, 369i1990 Zb, o obecnom zriadeni v z, n, p, 

31 ~ 9 zákona č, 9/2010 Z, z, o sťažnostiach v z, n, p, 
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Čl. 11 

Lehoty na vybavenie sťažnosti 


(l) 	 Mesto je povinné sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.32 

(2) 	 Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže primátor mesta alebo ním splnomocnený zástupca 
lehotu podľa § 13 ods. 1 zákona o sťažnostiach (čl. II ods. l tejto smernice) predižiť pred jej 
uplynutím o 30 pracovných dní. Lehotu nemôže predížit' splnomocnený zástupca, ktorý 
sťažnost' prešetruje. Mesto oznámi predlženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, 
s uvedením dôvodu?3 

(3) 	 Po schválení predíženía lehoty na vybavenie st'ažnosti je príslušný organízačný útvar povinný 
toto predlženie bezodkladne písomne oznámiť sťažovatel'ovi s uvedením dôvodu 
a umiestnením naskenovanej kópie o jej postúpení do centrálnej evidencie sťažností 
na siet'ovej jednotke M. Dokumentáciu v súvislosti s predížením lehoty na vybavenie sťažnosti 
vypracuje príslušný organizačný útvar a schvaľuje ju podpisom primátor mesta alebo ním 
splnomocnený zástupca. 

(4) 	 Po predlžení lehoty na vybavenie st'ažnosti je príslušný organizačný útvar povinný o tejto 
skutočnosti bezodkladne informovať OPO prostredníctvom elektronickej pošty, ktorý upraví 
lehotu na vybavenie st'ažnosti v centrálnej evidencii st'ažnostL 

Čl. 12 
Počítanie lehôt 

Lehota na vybaveníe st'ažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dní jej 
doručenia mestu; v prípade sporu o príslušnosť, lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť 
prvým pracovným dňom nasledujúcim po dní doručenia rozhodnutia podľa § II ods. 4 zákona 
o sťažnostiach34 (čl. 9 ods. 7 tejto smernice). 

Čl. 13 

Oboznamovanie s obsahom st'ažnosti 


Mesto je povinné bezodkladne oboznámiť toho, proti komu sťažnosť smeruje, s jej obsahom 
v takom rozsahu a čase, aby sa jej prešetrovaníe nemohlo Z!ll1:lI'Íť. Zároveň mu umožní vyjadriť 
sa k sťažnosti, predkladať doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavovanie 
sťa7AlostL35 Oboznámenie s obsahom sťažnosti vykoná príslušný organizačný útvar. 
Dokumentáciu v súvislosti s týmto oboznámením vypracuje príslušný organízačný útvar 
a schvaľuje ju podpisom vecne príslušný vedúci odboru. Ak je podanie vo vecnej pôsobnosti 
mestskej polície, takúto dokumentáciu vypracuje mestská polícia a schvaľuje ju podpisom 
náčelník mestskej polície. 

lZ § 13 ods. 1 zákona Č. 9120 lOZ. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
II § 13 ods. 2 zákona Č. 912010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
l4 § 14 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
" ~ 15 zákonač. 9/20IOZ. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
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ČL14 
Spolupráca sťažovateľa 

(1) Mesto je oprávnené v nevyhnutnom rozsahu (§ 6 ods. 2 zákona o sťažnostiach alebo čL 4 ods. 7 
tejto smernice) písomne vyzvať sťažovateľa na spoluprácu s poučením, že v prípade 
neposkytnutia spolupráce alebo jej neťtoskytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloŽÍ podľa § 6 
ods. 1 písm. h) zákona o sťažnostiach 6 (čL 7 ods. 1 písm. h) tejto smernice). 

(2) Lehota na poskytnutie spolupráce sťažovateľa je desať pracovných dní od doručenia písomnej 
výzvy sťažovatel'ovi.37 Dokumentáciu v súvislosti s výzvou na spoluprácu st'ažovatel'a 
vypracuje príslušný organizačný útvar a schvaľuje ju podpisom vecne príslušný vedúci odboru. 
Ak je podanie vo vecnej pôsobnosti mestskej polície, takúto dokumentáciu vypracuje mestská 
polícia a schvaľuje ju podpisom náčelnik mestskej polície. 

(3) Sťažovateľ môže v odôvodnených prípadoch, ak preukáže, že lehota na poskytnutie spolupráce 
nie je dostatočná, písomne požiadať o jej primerané predlženie. Ak st'ažovateľ preukáže, že 
z objektívnych dôvodov nemohol v čase, kedy ho mesto vyzvalo, spoluprácu poskytnút', môže 
mu mesto určit' novú lehotu na poskytnutie spolupráce.3s 

(4) V čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie 
sťažnosti neplynie. Bez poskytnutia potrebnej spolupráce mesto vo vybavovaní sťažnosti 
pokračuje, iba ak je to možné. Výsledok prešetrenia takejto sťažnosti mesto st'ažovateľovi 
neoznámi.39 Príslušný organizačný útvar oznámi OPO, že bola odoslaná výzva na poskytnutie 
spolupráce a že lehoty podľa čl. II tejto smernice neplynú. OPO upraví tieto lehoty v centrálnej 
evidencii sťažností. 

(5) Ak je to na vybavenie sťažnosti nevyhnutné, sťažovateľ je povinný poskytnúť požadovanú 
spoluprácu osobne, a to aj v prípade, že má ustanoveného zástupcu. Ak to nie je ne'v)'hnutné, 
st'ažovateľ môže poskytnúť požadovanú spoluprácu aj prostredníctvom ustanoveného zástupcu. 

(6) Všetky 	organizačné útvary sú povinné poskytnúť príslušnému organizačnému útvaru, ktorý 
sťažnosť vybavuje, doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje potrebné 
na vybavenie sťažnosti, ako aj ďalšiu súčinnosť nevyhnutnú na vybavenie sťažnosti. 

ČI. 15 

Súčinnosť orgánov verejnej správy 


(l) Mesto je povinné poskytnúť orgánu verejnej správy príslušnému na vybavenie sťažnosti 
doklady, iné písomnosti, ,,)'jadrenia, informácie, údaje potrebné na vybavovanie sťažnosti, ako 
aj d'alšiu nevyhnutnú súčinnosť, ak osobitný predpis neustanovuje inak.4o 

(2) Mesto poskj1ne súčinnosť najneskôr do desiatich pracovných dni od doručenia žiadosti 

" § 16 ods. I zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
)7 § 16 ods. 2 zákona Č. 9/20 lOZ. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
18 § 16 ods. 3 a 4 zákona Č. 9í20 IO z. z. o sťažnostíach v z. n. p. 
JO § 16 ods. 5 a 6 zákona Č. 9/20IO Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
40 § 17 ods. 1 zákona Č. 9/20 lOZ. z. o sťažnostiach v z. n, p. 
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o súčinnosť. V čase od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia lehota 
na vybavenie sťažnosti neplynie. Prerušenie plynutia lehoty orgán verejnej správy písomne 
oznámi sťažovateľovi. pri vybavovaní sťažnosti možno požadovať súčinnosť aj od iných osôb 
s ich súhlasom, ak osobitný predpis neustanovuje inak.4 

! 

(3) Dokumentáciu v súvislosti so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti orgánu verejnej správy 
vypracuje príslušný organizačný útvar a schvaľuje ju podpisom prednosta mestského úradu. Ak 
sa predmet žiadosti o poskytnutie súčinnosti týka mestskej polície, takúto dokumentáciu 
vypracuje mestská polícia a schvaľuje ju podpisom náčelník mestskej polície. 

Čl. 16 

Prešetrovanie sťažnosti 


(1) Prešetrovaním sťažnosti sa zist'uje skutočný stav veci ajeho súlad alebo rozpor so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených 
nedostatkov a ich následky.42 

(2) Pri prešetrovaru sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na sťažovateľa a toho, proti 
komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ označil. Ak je podľa obsahu iba časť 
podarua sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sťažnosť skladá z viacerých 
samostatných bodov, prešetruje sa každý z nich. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, 
mesto to uvedie v zápisruci o prešetrení sťažnosti a oznámi st'ažovateľovi.43 

(3) Sťažnost' je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak ju nemožno 
prerokovať, sťa2nosť je prešetrená doručením jedného vyhotovenia zápisnice o prešetrení 
st'ažnosti orgánu verejnej správy, v ktorom bola st'ažnosť prešetrovaná44 

Čl.l7 
Zápisnica o prešetrení st'ažnosti 

(1) O prešetrení sťažnosti vyhotovuje príslušný organizačný útvar zaplsmcu o prešetrení 
sťažnostilpetlcie (ďalej len ,,zápisnica"), ktorú vypracuje na formulári, ktorý tvorí prílohu č. 03 
tejto smernice. 

(2) Ak sa zistili nedostatky pri prešetrovaní sťažnosti a st'ažnosť bola vyhodnotená ako 
opodstatnená, vedúci príslušného organízačného útvaru v lehote určenej v zápisnici o prešetrení 
sťažnosti predloží správu o riešení sťažnosti/petície - časť A (príloha č. 04 tejto smernice). 
Po splnení v správe uvedených opatrení predloží vedúci príslušného organizačného útvaru 
správu o riešení st'ažnosti/petície - časť B (príloha č. 04 tejto smernice). Správa o riešení 
sťažnosti/petície sa predkladá vždy na posúdenie prednostovi mestského úradu (náčelníkovi 
mestskej polície). 

41 § 17 ods. 2 a 3 zákona Č. 912010 Z. z. o sťažnostiach vz. n. p. 

42 § 18 ods. l zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

" § 18 ods. 2 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

44 § 18 ods. 3 zákona Č. 9/201 O Z. z. o sťažnosIiach v z. n. p. 
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(3) Ak príslušný 	organizačný útvar prcšetruje sťažnosť v inom orgáne verejnej správy a ak sa 
vedúci orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním splnomocnený 
zástupca odmietne oboznámiť so zápisnicou, splniť povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona 
o sťažnostiach, alebo ak zápisnicu odmietne podpísať, orgán verejnej správy, ktorý sťažnosť 
prešetroval, uvedie tieto skutočnosti v zápisnici.45 

(4) Príslušným splnomocneným zástupcom 	 v rámci mestského úradu na uloženie povinnosti 
príslušnému organizačnému útvaru podľa ods. 11 v zápisnici je prednosta mestského úradu. 
Príslušným splnomocneným zástupcom v rámci mestskej polície na uloženie povinnosti 
príslušnému organizačnému útvaru podľa ods. II v zápisnici je náčelník mestskej polície. 

Čl. IS 

Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 


(1) Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi 
(ďalej len "odpoveď na sťažnost"'). V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo 
neopodstatnená. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, ktoré 
vychádza zo zápisnice. Ak je sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že mestu, ktoré 
sťažnosť prešetrovalo, bolí uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona 
o sťažnostiach.46 

(2) Ak má sťažnosť viacero častí, musí písomné oznámenie obsahovať výsledok prešetrenia každej 
z nich. Ak je podanie sťažnosťou iba v časti, výsledok prešetrenia sa písomne oznamuje iba 
k tejto časti.47 

(3) Odpoveď na sťažnosť vypracuje príslušný organizačný útvar a schvaľuje ju podpisom prednosta 
mestského úradu. Ak je sťažnosť prešetrovaná mestskou políciu, odpoveď na sťažnosť 
vypracuje mestská polícia a schvaľuje ju podpisom náčelník mestskej polície. Odpoveď 
na sťažnosť v zmysle čl. 9 ods. 3 tejto smernice schvaľuje podpisom predseda komisie zriadenej 
mestským zastupiteľstvom na prešetrenie sťažnosti. Odpoveď na sťažnosť v zmysle čl. 9 ods. 4 
tejto smernice a odpoveď na opakovanú sťažnosť v zmysle čl. 19 tejto smernice schval'uje 
podpisom prímátor mesta. 

(4) Minimálne 	 10 pracovných dní pred uplynutím lehoty na vybavenie sťažnosti príslušný 
organizačný útvar doručuje odpoveď na sťažnosť spolu so zápisnicou o prešetrení 
sťažnosti/petície (príloha č. 03 tejto smernice) na preskúmanie OPO. Odpoved' na sťažnosť 
podľa čl. 9 ods. 3 a 4 tejto smernice a odpoveď na sťažnosť v kompetencii mestskej polície, 
OPO nepreskúmava a prednosta mestského úradu neposudzuje. 

(5) Ak 	 OPO nemá výhrady k celému procesu prešetrovania st'ažnosti, predkladá odpoveď 
na sťažnosť a zápisnicu o prešetrení sťažnosti na posúdeníe prednostovi mestského úradu. 
V opačnom prípade OPO vracia odpoved' na sťažnosť a zápisnicu o prešetrení sťažnosti 

príslušnému organizačnému útvaru s výhradami, ktorý je povinný ich zapracovať. 
Po zapracovaní výhrad príslušný organizačný útvar predkladá odpoved' na sťažnosť a zápisnicu 

4s § 19 ods. 2 zákona č. 9/20 lO z. z. o sťatnostiach v z. n. p. 

46 § 20 ods. 1 úkona č. 9120 lOZ. z. O sťažnostiach v z. n. p. 

47 § 20 ods. 2 zákona č. 9/20 lOZ. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
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o prešetrení sťažnosti na opätovné preskúmanie OPO. Ak OPO po opätovnom preskúmani nemá 
výhrady k celému procesu prešetrovania sťažnosti, odpoveď na sťažnosť schváli podpisom 
na spisovom obale vedúci OPO a predkladá ju spolu so zápisnicou o prešetrení sťažnosti 
na posúdenie prednostovi mestského úradu. 

(6) Ak prednosta mestského úradu nemá výhrady k celému procesu prešetrovania sťažnosti, 
odpoveď na sťažnosť schvaľuje svojím podpisom. V opačnom prípade prednosta mestského 
úradu vracia odpoved' na sťažnosť príslušnému organizačnému útvaru s výhradami, ktorý je 
povinný ich zapracovať do odpovede na sťažnosť. 

(7) Ak 	je sťažnosť opodstatnená, v odpovedi sa uvedie, 7~ mesto určílo osobu zodpovednú 
za zistené nedostatky, prijalo opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich 
vzniku. Sťažnosť je vybavená odoslaním odpovede na sťažnosť sťažovateľovi a ak bola 
sťažnosť vyhodnotená ako opodstatnená, aj prijatím a splnením opatrení na odstránenie 
zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. Odpoveď na sťažnosť odosiela st'ažovateľovi 
príslušný organizačný útvar. 

(8) Najneskôr do konca príslušnej lehoty na vybavenie sťažnosti príslušný organizačný útvar 
sprístupňuje v centrálnej evidencii sťažností naskenovaný originál odpovede na sťažnosť 
a naskenovaný originál zápisnice o prešetrení sťažnosti. Ak je sťažnosť opodstatnená, príslušný 
organizačný útvar sprístupni aj naskenovaný originál správy o riešení sťažnosti/petície 
po splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku. 

Čl. 19 

Opakovaná st'dnosť a ďalšia opakovaná st'ažnosť 


(1) Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa, v tej istej 
veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti.48 

(2) Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušné mesto, ktoré predchádzajúcu sťažnosť vybavilo, 
ak to nie je v rozpore s § 12 zákona o sťažnostiach (čl. 9 ods. 8 a 9 tejto smernice). Mesto 
prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, o čom vyhotoví záznam. 
Pri vyhotovení záznamu postupuje primerane podl'a § 19 zákona o sťažnostiach. Ďalšia 
opakovaná sťažnosť sa odloží podľa § 6 ods. I písm. e) zákona o sťažnostiach49 (čl. 7 ods. l 
písm. e) tejto smernice). Opakovanú sťažnosť vybavuje príslušný organizačný útvar, ktorý 
predchádzajúcu sťažnosť vybavoval, ak to nie je v rozpore čl. 9 ods. 8 a 9 tejto smernice. 
Príslušný organizačný útvar prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti, 
o čom vyhotoví Záznam o prekontrolovaní správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti 
(ďalej len ,,záznam o prekontrolovaní sťažnosti"), ktorý vypracuje na formulári, ktorý tvorí 
prílohu Č. 05 tejto smernice. 

(3) Ak 	 bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, mesto túto skutočnosť oznámi 
sťažovatel'ovi s odôvodnením a poučenim, :te ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa 

" § 21 ods. l zákona Č. 91'2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

49 § 21 ods. 2 zákona č, 9i201 OZ. Z. o sťažnostiach v z. n. p. 
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prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená správne, 
mesto opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví. 50 

(4) Ak príslušný organizačný útvar prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že 
nebola vybavená správne, prešetrí ju a vybaví v zmysle druhej kapitoly tejto smernice. 

(5) Ďalšia opakovaná sťažnosť sa odloží podľa čl. 7 ods. 1 písm. e) tejto smernice. Príslušný 
organizačný útvar urobí o tom úradný záznam v centrálnej evidencii sťažností. 

(6) 	Sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorú mesto už vybavilo sa neprešetruje. Výsledok 
jej prešetrenia sa oznámi sťažovateľovi51 , príčom sa postupuje obdobne podľa čl. 18 tejto 
smernice. 

(7) Opakovanú sťažnosť je mesto povinné vybaviť v lehote podľa § 13 zákona o sťažnostiach52 (čl. 
II ods. 1 a 2 tejto smernice). 

Čl. 20 

Sťažnost' proti vybavovaniu sťažnosti a st'ažnosť proti odloženiu sťažnosti 


(l) 	 Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavovaním alebo odložením svojej 
predchádzajúcej sťažnosti je novou sťažnosťou proti postupu mesta pri vybavovaní sťažnosti 
alebo pri odložení sťažnosti. 53 

(2) 	Sťažnosť proti postupu mesta pri vybavovaní sťažnosti nie je opakovanou sťažnosťou, a to aní 
vtedy, ak v nej st'ažovateľ opakuje skutočnosti z predchádzajúcej sťažnosti. 54 

(3) 	Sťažnosť podľa § 22 ods. l zákona o sťažnostiach (čl. 20 ods. l tejto smernice) vybaví primátor 
mesta alebo ním splnomocnený zástupca, ak to nie je v rozpore s § 12 zákona o sťažnostiach55 

(čl. 9 ods. 8 a 9 tejto smernice). 

(4) 	Sťažnosť proti vybavovaníu sťažnosti alebo sťažnosť proti odloženíu sťažnosti je mesto 
povinné vybaviť v lehote podl'a § 13 zákona o sťažnostiach56 (čl. II ods. l a 2 tejto smernice). 

Čl. 21 

Kontrola vybavovania sťažností 


(I) Primátor mesta na základe tejto smernice poveruje prednostu mestského úradu v rámci 
mestského úradu a náčelníka mestskej polície v rámci mestskej polície vykonávaním kontroly 
prijímania, evidovania, prešetrovania a plnenia opatrení prijatých na nápravu v zmysle zákona 
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v mení neskorších predpisov. 

jO § 21 ods. 3 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

51 § 21 ods. 4 zákona Č. 912010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

52 § 21 ods. 5 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

53 § 22 ods. I zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vz. n. p. 

54 § 22 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach vz. n. p. 

" § 22 ods. 3 prvá veta zákona č. 9/20 lOZ. z. o sťažnostiach v z. n. p. 

56 § 22 ods. 4 zákona Č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p. 
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(2) Poverené osoby uvedené v čl. 21 ods. l tejto smernice majú povinnosť kontrolovať, či opatrenia 
prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku príslušné organizačné útvary riadne plnia. 

(3) Za nesprávne prešetrenie sťažnosti a nesprávne vybavenie sťažnosti je primátor mesta povinný 
vyvodiť dôsledky voči zodpovedným zamestnancom alebo uplatniť právnu zodpovednosť 
za porušenie povinnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších 
predpisov. 

(4) Kontrolu vybavovania sťažností vykonáva v zmysle § lSd ods. I zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta. 

TRETIA KAPITOLA 

Sťažnosti podl'a osobitných právnych predpisov.. ktoré sa vybavujú podľa zákona 


o st'ažnostiach 


Čl. 22 
St'ažnosti občanov a zákonných zástupcov deti a žiakov škôl a školských zariadení 

(1) Ak mestu bola doručená sťažnosť občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl 
a školských zariadení uvedených v § 6 ods. l a 2 zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov mesto vybavuje túto sťažnosť a postupuje podľa druhej kapitoly tejto smernice. 

(2) Mesto nevybavuje sťažnosti týk~iúce sa úrovne pedagogického riadenia, úrovne výchovy 
a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách 
a školských zariadeniach, v strediskách praktického vyučovania, na pracoviskách praktického 
vyučovania a vo vzdelávacích ustanovizniach. Tieto sťažnosti v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vybavuje Štátna školská inšpekcia. 

(3) Mesto ďalej vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl 
a školských zariadení uvedených v ods. l a 2 zákona o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v z. n. p. okrem sťažností a petícií podľa 
§ 13 ods. l tohto zákona; v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností a petícií 
Štátnu školskú inšpekciu alebo okresný úrad v sídle kraja.57 

Čl. 23 

Sťažnosti zamestnancov 


Zamestnanec má právo podať mestu sťažnosť v súvíslosti s porušením zásady rovnakého 
zaobchádzania podľa § 13 ods. l a 2 zákona Č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení 

" § 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 z, ll, p, 
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neskorších predpisov; mesto je povinné na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu 
odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky. 

ŠTVRTÁ KAPITOLA 
Petície 

Čl. 24 

ÚVDdné ustanovenie 


Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného 
spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia") na orgány 
verejnej moci. 58 

Čl. 25 
Petičný výbor 

Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície mestu mozu osoby 
podávajúce petíciu Vytvoriť petičný výbor. Petičný výbor nie je právnickou osobou. V petícií sa 
určí osoba na zastupovanie v styku s mestom, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len 
"zástupca"). Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru.59 

Čl. 26 

Požadované náležitosti petíde 


(1) 	Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi 
petíciu podporili. V petícií alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná 
uviesť čitatel'ne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis, ak ide o fYzickú osobu, 
alebo svoj názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; osoba oprávnená konať v mene právnickej 
osoby uvedie čitatel'ne svoje meno, priezvisko, adres~pobytu a svoj podpis.6o 

(2) Petíciu možno podporiť aj v elektronickej podobe, pričom osoba podporujúca petíciu namiesto 
pOdpisu:61 

a) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej pošty, 
b) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície uvedie svoju adresu elektronickej 

schránky, 
c) na účely potvrdenia podpory elektronickej petície pripojí svoj zaručený elektronický podpis, 

alebo 
d) vykoná potvrdenie podpory osobitným spôsobom prostredníctvom informačného systému 

pre elektronické zhromažd'ovanie údajov o osobách podporujúcich petíciu (ďalej len 

" § l ods. 1 zákona č. č. 8511990 Zb. o petičnom práve v z. n. p. 
59 § 3 ods. 1,2 II 3 zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p. 
6c § 4 ods. J a 2 zákona Č. 8511990 Zb. o petičnom práv",' 7_ n. p. 
'I§ 4 ods. 3 zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n, p. 
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"petičný systém"). 

(3) Osobám podporujúcim petíciu 	sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili 
pred jej podpísaním. Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby 
bolo zrejmé, aká petícia sa má podporiť podpismi;'na každom podpisovom hárku musí byť 
uvedené meno, priezvisko a adresa zástupcu. 62 

(4) Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba podávajúca petíciu 	uviesť pod jej textom 
počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky musia byť unikátne označené. Ak bola 
petícia podporená aj v elektronickej podobe podľa § 4 ods. 3 zákona o petičnom práve (čL 26 
ods. 2 tejto smernice), osoba podávajúca petíciu:63 

a) pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o petičnom práve (čL 26 ods. 2 písm. a) tejto 
smernice) priloží podpisové hárky zaznamenané na elektronickom nosiči dát alebo uvedie 
namiesto podpisových hárkov zoznam osôb podporujúcich petíciu spolu s Údajmi podľa § 4 
ods. 2 a ods. 3 písm. a) (čL 26 ods. l a 2 písm. a) tejto smernice), 

b) 	 pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o petičnom práve (čl. 26 ods. 2 písm. b) tejto 
smernice) priloži podpisové hárky zaznamcnané na elektronickom nosiči dát alebo uvedie 
namiesto podpisových hárkov zoznam osôb podporujúcich petíciu spolu s údajmi podľa § 4 
ods. 2, ods. 3 písm. b) (čl. 26 ods. l a 2 písm. b) tejto smernice) a ods. 4, 

c) 	 pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o petičnom práve (čL 26 ods. 2 písm. c) tejto 
smernice) priloži podpisové hárky v elektronickej podobe, 

d) 	 pri podpore podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona o petičnom práve (čl. 26 ods. 2 písm. d) tejto 
smernice) uvedie namiesto podpisových hárkov zoznam osôb podporujúcich petíciu spolu 
s údajmi podľa § 4 ods. 2, ods. 3 písm. d) (čl. 26 ods. l a 2 písm. d) tejto smernice) a ods. 4. 

(5) Mesto nemusí brať do úvahy podporu petície tých osôb, ktoré o sebe uviedli údaje nečitateľne, 
neúplne alebo nepravdivo.64 

. 

ČL27 
Podanie a vybavenie petície 

(1) Petícia musí byť písomná, označená slovom petícia a musí obsahovať predmet verejného alebo 
iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícií meno, priezvisko 
a adresu pobytu. Zástupca pripojí v petícií k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj 
podpis.55 

(2) Písomná 	te!ITna sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom 
petičného syslému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým 
podpisom osoby podávajúcej petíciu.66 

(3) Mesto, ktorému bola petícia doručená, je povinné petíciu prijať. Ak z obsahu petície vyplýva, že 
nie je príslušné vybaviť ju, petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia postúpi 

6Z § 4a ods. 5 zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p, 
63 § 4a ods, 6 zákona č. 8j/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p. 
&4 § 4a ods. 7 zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p, 
65 § 5 ods. 1 zákona C. C. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.. n. p. 
6t. § 5 ods. 2 zákona Č. Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve VL. n. p. v :;pojení so Zákonom č, 21512002 Z. z. o elektronickom podpise 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov \' Z. n. p 
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príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Ak nie je príslušné na vybavenie jej 
časti, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desjatich pracovných dní postúpi príslušnému 
orgánu verejnej moci a oznánli to zástupcovi. Pri postúpení retície podanej elektronicky 
postupuje orgán verejnej moci podľa osobitného predpisu.6 Dokumentáciu v súvislosti 
s postúpením petície vypracuje OPO a schvaľuje ju podpisom prednosta mestského úradu. Ak 
je podanie vo vecnej pôsobnosti mestskej polície, takúto dokumentáciu vypracuje mestská 
polícia a schvaľuje ju podpisom náčelník mestskej polície. Takéto postúpenie petície OPO 
zaznamená v centrálnej evidencii petícií. 

(4) Ak peticia nemá náležitosti podľa § 5 ods. I zákona o petičnom práve (čl. 27 ods. 1 tejto 
smernice), mesto do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo 
osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní 
od doručenia výzvy, s poučením o následku ich m;odstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote 
nedostatky petície neodstránia, mesto petíciu odloží. 68 Dokumentáciu v súvislosti s výzvou 
na odstránenie nedostatkov petície vypracuje OPO a schvaľuje ju podpisom prednosta 
mestského úradu. Ak je podanie vo vecnej pôsobnosti mestskej polície, takúto dokumentáciu 
vypracuje mestská polícia a schvaľuje ju podpisom náčelník mestskej polície. 

(5) Mcsto je povinné prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby "zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo 
rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia 
petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej 
nedostatkov podľa § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve (čl. 27 ods. 4 tejto smernice) zástupcovi. 
Vo zvlášť zložitých prípadoch, mesto písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote 
najneskôr do 60 pracovných dní. Ak zákon o petično.rn práve neustanovuje inak, pri prešetrení 
petície sa primerane postupuje podl'a osobitného predpisu. 69 

(6) Ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom 
práve (Čl. 27 ods. 5 tejto smernice), mesto prislušné na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť 
alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi 
v lehote podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve (čl. 27 ods. 5 tejto smernice). Za písomné 
oZIlámenie výsledku vybavenia petície podľa § 5 ods. 5 alebo 6 zákona o petičnom práve (čl. 27 
ods. 5 alebo 6 tejm smernice) sa považuje aj elektronické doručenie elektronického úradného 
dokumentu alebo oznámenie výsledku prostredníctvom petičného systému použitého 
na podporenie petície.7o Dokumentáciu v súvislosti s nemožnost'ou vybavenia petície vypracuje 
príslušný organizačný útvar a schval'uje ju podpisom prednosta mestského úradu. Ak je podanie 
vo vecnej pôsobnosti mestskej polície, takúto dokumentáciu vypracuje mestská polícia 
a schvaľuje ju podpisom náčelník mestskej polície. Za týmto účelom je príslušný organizačný 
útvar v rámci mestského úradu povinný doručí,' takúto dokumentáciu na OPO. Ak OPO 
po preskumaní nemá výhrady k tejto dokumentácií, schváli ju podpisom na spisovom obale 
vedúci OPO a predklaaáju na posúdenie prednostovi mestského úradu. 

" § 5 ods. 3 zákona Č. 85'1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p. v spojení s § 17 zákona Č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
v)'kcnu pôsobr,osti o:ganov verejnej mocí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e~Governmente) v znení 7.ákona Č. 
214/2014 Z. z. 
" § 5 ods. 4 zákona Č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p. 
59 § 5 ods. 5 zäkof'.a čo. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z. n. p. 
70 § 5 ods. 6 zákena Č. 85 i ]99O Zb. o petičnom pf1Íve v z. n. p. v spojeni s § 27 zákona Č. 305/2013 Z. z. O elektroniekej podobe 
výkonu pÔSObn0;,[i orgánov n:re:~nej moci a o zmene a doplneni niektorých l.ákonov (zákon o e--Govermnente) v zneni zákona č, 
214/2014 Z. z. 
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(7) Mesto podľa § 5 ods. 7 zákona o petičnom práve zverejní výsledok vybavenia petície na svojom 
webovom sídle a na elektronickej úradnej tabuli, a to do desiatich pracovných dní od jej 
vybavenia. Povinnosti podľa osobitných predpisov nie sú prvou vetou dotknuté. OPO je 
povinné zverejniť výsledok vybavenia petície na webovom sídle mesta najneskôr do desiatich 
pracovných dni od jej vybavenia a po schválení do~umentácie prednostom mestského úradu. 
Príslušný organizačný útvar je za týmto účelom povinný do troch pracovných dní odo dňa 
vybavenia petície zaslať OPO v elektronickej podobe v textovom súbore, napr. PDF výsledok 
vybavenia petície s odstránením zákonom chránených údajov za účelom zverejnenia podľa 
tohto odseku. 

(8) Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, mesto, ktoré petíciu prijalo, ju do desiatich 
pracovných dní odo dňa, keď sa o spore dozvedelo, postúpi na rozhodnutie Úradu vlády 
Slovenskej republiky. Úrad vlády Slovenskej republiky. Ten do desiatich pracovných dní od jej 
doručenia určí, ktor~ orgán verejnej moci má petíciu alebo jej časť vybaviť alebo rozhodne, že 
petíciu vybaví sáru. 1 Dokumentáciu v sú"islosti s postúpením takejto petície vypracuje OPO 
a podpisuje ju prímátor mesta. 

(9) Ak petícia podaná v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, mesto (prostredníctvom 
príslušného organizačného útvaru) oznámi zástupcovi alebo osobe, ktorá petíciu podala, 
stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri hromadnom podávani petícií tak môže 
urobit' v periodickej tlači alebo ostatných hromadných infonnačných prostriedkoch.72 

(IO) Ak je predmetom petície činnosť primátora mesta, mestského zastupiteľstva a jeho poslancov 
alcbo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriad'ovateľom je mesto, pri vybavovaní petície sa 
postupuje v 7mysle čl. 9 ods. 3 tejto smernice. 

(ll) V súvislosti predÍžením lehoty na vybavenie petície.sa postupuje obdobne podl'a čl. 11 ods. 3 
a 4 tejto smernice. 

(12) Ak vzišla petícia zo zhromaždenia podľa zákona č. 84/1990 Zb. o 7.hromažd'ovacom práve 
v znení neskorších predpisov, platia pre ňu príslušné ustanovenia zákona Č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v meni neskorších predpisov s tým, že musí byť uvedené, z akého 
zhromaždenia vzišla a ako bola zhromaždenim scnválená; petičným výborom sa rozumic 
zvolávateľ zhromaždenia." 

(13) O vybavovani petície vyhotovuje príslušný organizačný útvar zápisnicu, ktorú vypracuje 
na fonnulári, ktorý tvorí prílohu č. 03 tejto smernice. 

(14) Pri podavaní, prijímaní, evidovaní, pridelení petícií na priame prešetrovanie príslušným 
organizačným útvarom, vybavovaní, prešetrovaní a kontrole vybavovania petícií sa postupuje 
obdobne ako pri sťažnostiach podl'a druhej a tretej kapitoly tejto smernice. 

71 § 5a zákona t. &5/1990 Zb. o petičnom práve v z. o. p. v spojeni s § 24 ods. I písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií 

činnosti Vlády a organizácíi ústrednej štátn~j správy v z. n. p. 

72 § 5b zákona Č. 85il990 Zb. o petičnom práve v z. n. p. 

7, § 6 zákona č. 85!1990 Zb. o petičnom práve v z. n. 1'. 
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Čl. 28 

Centrálna evidencia petícií 


(I) 	Centrálnu evidenciu petícií vedic oPa v elektronickej fonne na sieťovej jednotke M, pričom 
kRŽ.dej petícii sa prideľuje evidenčné číslo, ktoré je nasledovné: "PET-XX-RRRR" ("PET" je 
petícia, "XX" je poradové číslo zodpovedajúce aktuálnemu stavu v centrálnej evidencii petícii 
začínajúce v rámci každého kalendárneho roka RRRR vždy od l). 

(2) 	 Centrálna evidencia petícií obsahuje najmä údaje uvedené v čl. 8 ods. 2 tejto smernice. 

(3) 	 V centrálnej cvidencii peticií eviduje oPa naskenovaný originál petície a príslušný 
organizačný útvar eviduje naskenovaný originál oznámenia o vybavení petície, zápisnicu 
o prešetrení petície a ak sa pri prešetrení peticie zistili nedostatky, aj naskenovaný originál 
správy o riešení sťaž!losti/petJcie. 

Čl. 29 

Súčinnosť pri vybavovaní petície 


(I) Na výzvu mesta je zástupea povinný do desiatich pracovných dní od doručenia výzvy poskytnúť 
nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak zástupca bez objektívneho dôvodu neposkytne 
súčinnosť v tejto lehote, mesto nie je povinné petíciu vybaviť. O tomto následku musí byť 
zástupca písomne poučený už vo výzve na poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní petície. V čase 
od odoslania v'ÝZVY na poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia lehota na vybavenie petície 
neplynie.74 Príslušný organizačný útvar ozoárni oPa, že lehoty podl'a čl. 27 ods. 5 tejto 
smernice neplynú. oPa upraví tieto lehoty v centrálnej evidencii petícii. 

(2) Orgány verejnej správy 	 a nimi zriadené organIzacIe, ako aj štátne fondy a verejnoprávne 
inštitúcie sú povinné poskytnúť orgánu vybavujúcemu petíciu potrebné doklady, iné písomnosti, 
vyjadrenia, infonnácie vrátane technických nosičo'v údajov na vybavenie petície, ako aj 
súčinnosť nevyhnutnú pri vybavovaní petície, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Od iných 
právnických osôb a od fYzických osôb možno požadovať súčinnosť len s ich súhlasom, ak 
osobitný predpis neustanovuje inak. 75 

PIATA KAPITOLA 

Podnety 


Čl. 30 

Vybavenie podnetu 


(I) 	Mesto vybavuje podnety v jeho vecnej pôsobnosti. 

74§ oo ods. I zákona Č. 851199ll Zb. o petičnom práve v z. n. p. 

" § 6. ods. 2 l.ákon. Č. 85/199ll Zb. o petičnom práve v z. n. p. 
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. 
(2) Ak sa pri vybavovaní podnetu zistilo, že mesto nie je príslušné na jeho vybavenie, príslušný 

organizačný útvar je povinný ho bezodkladne postúpiť orgánu príslušnému na jeho vybavenie, 
a zároveň o tom upovedomiť toho, kto ho podal. Dokumentáciu v súvislosti s postúpením 
podnetu vypracuje príslušný organizačný útvar a schvaľuje ju podpisom vecne príslušný vedúci 
odboru. Ak podaním disponuje mestská polícia, takúto dokumentáciu vypracuje mestská polícia 
a schvaľuje ju podpisom náčelník mestskej polície. 

(3) Postúpenie podnetu zaznamená príslušný organizačný útvar v centrálnej evidencii podnetov 
umiestnením naskenovanej kópie o jeho postúpení. 

Čl. 31 

Centrálna evidencia podnetov 


Podnety podané mestu sú zaevidované v príslušnom informačnom systéme a odstúpené 
na OPO bez zbytočného odkladu, ktorý vedie centrálnu evidenciu podnetov v elektronickej 
forme na siet'ovej jednotke M. Podnetu sa v centrálnej evideneii podnetov prideľuje evidenčné 
číslo v tvare "POD-XX-RRRR" ~"POD" je podnet, "XX" je poradové číslo zodpovedajúce 
aktuálnemu stavu v centrálnej evidencii podnetov začínajúce v rámci každého kalendárneho 
roka RlI.RR vždy od l). 

Čl. 32 
Vybavovanie podnetov 

(1) Prednosta mestského úradu prideľuje na vybavenie príslušnému organizačnému útvaru podnet, 
ktorý sa týka mestského úradu v zmysle organizačného poriadku mestského úradu. Náčelník 
mestskej polície prideľuje na vybavenie príslušnému organi7.ačnému útvaru podnet, ktorý sa 
týka mestskej polície v zmysle organizačného ponadku mestskej polície. Oznámenie o pridelení 
podnetu zašle prostredníctvom elektronickej pošty OPO príslušnému organizačnému útvaru. 
Po pridelení podnetu OPO originál podnetu doručí príslušnému organizačnému útvaru 
prostredníctvom podateľne mestského úradu. 

(2) Ak sa predmet podnetu týka viacerých organizačných útvarov mestského úradu, prednosta určí 
príslušný organizačný útvar mestského úradu (gestora). Ak sa predmet týka mestskej polície 
a mestského úradu, primátor mesta určí príslušný organizačný útvar (gestora). Gestor je 
v prípade potreby oprávnený si vyžiadať súčinnosť od iných organizačných útvarov, ktoré sú 
mu povinné poskytnúť požadovanú súčinnosť v určenej lehote. 

(3) Podnet musí vybaviť príslušný organizačný útvar do 30 dní odo dňa jeho doručenia mestu. 

(4) Odpoveď na podnet vypracuje prislušný organizačný útvar a schval'uje ju podpisom vecne 
príslušný vedúci odboru. Ak je podnet vo vecnej pôsobnosti mestskej polície, takúto odpoveď 
vypracuje mestská polícia a schvaľuje ju podpisom náčelník mestskej polície. Odpoveď 
na podnet OPO, ani prednosta mestského úradu neposudzuje. 

(5) Odpoved' na anonymný podnet sa nepripravuje, takj'to podnet sa odloží. 
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Čl.33 
Postup pri prijimaní, pridel'ovani a vybavovani podnetov z portálu www.odkazprestarostu.sk 

(l) Podnet z domény www,odkazprestarostu.sk je doručovaný prostredníctvom elektronickej pošty 
na OPO. V deň doručenia podnetu je preskúmaná jeho obsahová stránka a po odsúhlasení jeho 
vecnej príslušnosti v rámci samosprávy mesta vedúcim OPO je zaevidovaný v príslušnom 
informačnom systéme a osobitne v centrálnej evidencii podnetov. 

(2) Najneskôr do 2 pracovných dní odo 	dňa doručeni!! podnetu zasiela oznámenie o pridelení 
podnetu OPO prostredníctvom elektronickej pošty na priame vybavenie a prípravu odpovede 
vecne príslušnému vedúcemu oddelenia (gestorovi). V kópii e-mailu je podnet doručený aj 
vecne príslušnému vedúcemu odboru alebo náčelnikovi mestskej polície, vedúcemu kancelárie 
primátora a asistentovi primátora, vedúcemu OPO a vedúcemu odboru vnútornej správy. 

(3) OPO 	 po pridelení podnetu zasiela prostredníctvom elektronickej pošty na doménu 
www.odkazprestarostu.sk nasledovnú informáciu: "Týmto potvrdzujeme doručenie Vášho 
podnetu, pričom mesto Prešov tento podnet preskúma a podľa svojich možností prijme 
opatrenia na nápravu. O výsledku jeho vybavenia bude bezodkladne informovať doménu 
www.odkazprestarostu.sk... 

(4) Gestor pripraví odpoveď na podnet do 5 dní odo dňa jeho pridelenia, pričom odpoveď doručuje 
prostredníctvom elektronickej pošty vecne príslušnému vedúcemu odboru 
na odsúhlasenie. Odsúhlasená odpoveď na podnet sa zasiela vedúcim odboru prostredníctvom 
elektronickej pošty OPO, ktoré ju zverejňuje na doménu www.odkazprestarostu.sk , a zároveň 
je povinné umiestniť kópiu odpovede na podnet do centrálnej evidencie podnetov. 

(5) Ak sa pri presetrovaní podnetu zisti, že mesto nie je pnslušné na vybavenie podnetu, OPO 
oznámi ľÚto skutočnosť na doménu www.odkazprestarostu.sk . 

v 

SIESTA KAPITOLA 
Interné podnety 

Čl.34 
Podávanie a prijímanie interných podnetov 

Interný podnet v kompetencii mesta mô7..e podať písomne len zamestnanec mesta (ďalej len 
"interný žiadate!'''). Povinnosťou mesta je odpovedať internému žiadateľovi na interný podnet. 

Čl. 35 

Centrálna evidencia interných podnetov 


Interný podnet zaeviduje OPO v centrálnej evidencii interných podnetov v elektronickej forme 
na sieťovej jednotke M, v záložke evidencie interných podnetov. OPO v centrálnej evidencii 
interných podnetov prideľuje internému podnetu evidenčné číslo v tvare "IPOD-XX-RRRR" 
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("IPOD" je interný podnet, "XX" je poradové 'číslo zodpovedajúce aktuálnemu stavu 
v centrálnej evidencii interných podnetov začínajúce v rámci každého kalendárneho roka RRRR 
vždy od 1). 

Čl. 36 
Vybavovanie interných podnetov 

(I) Prednosta mestského úradu alebo náčelník mestskej polície po zaevidovaní interného podnetu 
prideľuje interný podnet na priame vybavenie príslušnému organizačnému útvaru, ktorému 
kompetenčne patrí daný predmet interného podnetu podľa organizačného poriadku mestského 
úradu alebo organizačného poriadku mestskej policie. OPO zasiela oznámenie o pridelení 
interného podnetu prostredníctvom elektronickej pošty na priame vybavenie a prípravu 
odpovede vecne príslušnému vedúcemu oddelenia (gestorovi). 

(2) Odpoveď na interný podnet schval'uje svojím podpisom vecne príslušný vedúci odboru. Interný 
podnet musí vybaviť príslušný organizačný útvar do 30 dní od dátumu jeho zaevidovania, ktorý 
je uvedený v ccntrálnej evidencii interných podnetov. 

(3) 	Odpoveď na interný podnet doručuje prostredníctvom elektronickej pošty internému žiadateľovi 
príslušný organizačný útvar. V centrálncj evidencii imerných podnetov OPO sprístupňuje 
interný podnet a prislušný organizačný útvar spristup~uje originál odpovede na interný podnet. 

SIEDMA KAPITOLA 

Prechodné a záverečné ustanovenia 


(l) 	Ďalšie ustanovenia o sťažnostiach a petíciách, ktoré nie sú upravené v tejto smernici, upravuje 
zákon Č. 9/20 lOZ. z. o sťažnostiach v znení ncskJršÍch predpisov a zákon Č. 29/2015, ktorým 
sa mení a dopíňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom p~{.ve vz. n. p. a ktorým sa dopíňa zákon 
Č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z. 

(2) 	za dodržiavanie tejto smernice sú zodpovední všetci vedúci zamestnanci, a to v rozsahu svojej 
zodpovednosti vymedzenej organizačným poriadkom mestského úradu a organizačným 
poriadkom mestskej polície. 

(3) Vedúci 	 zamestnanci sú povinní oboznámiť s touto smernicou svojich podriadených 
zamestnancov. 

(4) Zamestnanci sú povinní o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri vybavovaní sťažností, petícií 
a podnetov zachovávať mlčanlivosť. Od tejto povinnosti ich môže písomne oslobodiť ten, 
v koho záujme majú túto povinnosť. 

(5) 	Za kontrolu dodržiavania tejto smernice zodpovedá vedúci odboru vnútornej správy. 

(6) 	Táto smernicaje vyhotovená v jednom originálnom rovnopise, ktorý je uložený na OPO. 

F 	 MsÚ/SP-Oll3l1 
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SMERNICA PRIMÁTORA MESTA PREŠOV SP - 05 Vydanie: 5:;:;1 
Riadenie sťažností, petícií a podnetov Strana 

Mesto Prešov v podmienkach mesta~Prešov 30130 

(7) Na túto smernicu sa vzťahuje povinnosť zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

(8) 	Dňom účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica primátora mesta Prešov SP-05 Riadenie 
sťažností, petícií a podnetov v podmienkach mesta Prešov, vydaná dňa 27. 06. 2013, 
4. vydanie. 

(9) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa Ol. septembra 2015. 

ÔSMA KAPITOLA 
Zoznam príloh 

01. 	 Podnet (F - Msé/sP-05/l/S) 
02. 	 Záznam o ústnej st'ažnosti (F Msé/sP-05i2/S) 
03. 	 Zápisnica o prešetrení sťažnostilpetície (F - MsÚ/SP-05i3/5) 
04. 	 Správa o riešení st'ažnosti/petície (F - MsÚ/SP-ú5/4/5) 
05. 	 Záznam o prekontrolovaní sťažnosti (F - MsÚ/SP-05/5/5) 

DEVIATA KAPITOLA 
Rozdeľovník 

Ol. 	 primátor mesta 
02. 	 zástupca primátora mesta 
03. 	 hlavný kontrolór mesta 
04. 	 prednosta MsÚ v Prešove 
05. 	 vedúci odborov ~sÚ v Prešove 
06. 	 vedúci kancelárie primátora mesta 
07. 	 vedúci oddelenia podporných činností MsÚ v Prešove 

F - MsÚ/SP-01/3/l 



Mesto Prešov1:;;1 
PODNET 


.Evidenčné číslo podnetu: 

(1) Označenie žiadatel'a: .................................................................................................................................. 

(meno a priezvisko fyzickej osoby alebo mIrov právnickej osoby a meno a priezviSko osoby oprá~ konať za ňu) 

(2) Adresa: .................................................................................................................................................................... 

(adresa tNalého pobytu fyzickej osoby alebo sidlo právnickej osoby) 

(3) Predmet podnetu a jeho popis: 

V Prešove dňa: ................................................... 

podpis 

F - MsÚ/SP-OS/l/S 

1,:;;1 Mesto Prešov 

PODNET 

1Evidenčné číslo podnetu: 

(1) Označen ie žiadateľa: .................................................................................................................................. 

(meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za ňu) 

(2) Adresa: .................................................................................................................................................................... 

(adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby) 

(3) Predmet podnetu a jeho popis: 

v Prešove dňa: ................................................... 

podpis 

F - MsÚ/SP-05/1/5 
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Mesto Prešov1:;1 
PODNET 


[Evidenčné číslo podnetu: 

(1) 	 Označenie žiadatel'a: .................................................................................................................................. 
(meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby a meno a priezvisko osoby 
oprávnenej konať za ňu) 

(2) 	 Adresa: .................................................................................................................................................................... 
(adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby) 

(3) 	 Predmet podnetu a jeho popis: 

V Prešove dňa: ................................................... 

podpis 

F - MsÚ/5P-05/1/5 
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••••• Mesto Prešov e 
, , v v 

ZAZNAM O USTNEl STAZNOSTI 

[ Evidenčné číslo st'ažnosti: 

Dňa ................................................ sa na ........................................................................................................................... 
(označenie orgánu verejnej správy a jeho organizačného útvaru) 

dostavil ............................................................................................................................................................................... , 
(označenie sťažovateľa - meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby aiebo názov a sídlo právnickej osoby 
a meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za ňu) 

aby podal túto st'ažnost' (stručne, podľa popisu sťažovatel'a sa uvedie, čo je predmetom sťažnosti, 
v čom vidí sťažovatel' porušenie svojho subjektívneho práva alebo právom chráneného záujmu, na aké 
nedostatky upozorňuje, čoho sa sťažovatel' domáha, čo navrhuje): 

St'ažovater na podporu svojich tvrdení prikladá k st'ažnosti tieto materiály 
(názov alebo popis materiálu, počet strán): 

Záznam o ústnej st'ažnosti dňa ....................................... vyhotovil: 


(meno, priezvisko, funkcia, organizačný útvar, podpis) 

St'ažovateľ potvrdzuje, že záznam o ústnej sťažnosti prečítal a že tento záznam zodpovedá 
obsahu ústne podanej sťainostl. Zároveň potvrdzuje prevzatie jeho rovnopisu. 

(dátum a podpis sťažovateľa) 

F MsÚ/SP-OS/2/5 
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Str. 01103 

•••. Mesto Prešov 


e 

ZÁPISNICA O PREŠETRENÍ ·SŤAŽNOSTIJPETÍCIE 

(1) Evidenčné číslo'st'ažDostilpetície ............................................................................................... . 


(2) Dátum doručenia'st'8Žnostilpetície ........................................................................................... . 


(3) Predmet'st'ažnostiJpetície ........................................................................................................... . 


(4) Obdobie prešetrovania 'sťažDostilpeticie ................................................................................... . 


(5) Označenie orgánu verejnej správy prislu§ného na vybavenie 'st'8Žnostilpetície 
(označenie mesta a príslušného organizačného útvaru) 

(6) Označenie orgánu verejnej správy, v ktorom sa 'st'ažDosť/petícia prdetrovala 
(vypíňa sa len ak mesto !prislušný organizačný útvar! prešetruje 'sťažnosť/petíciu v inom orgáne verejnej správy) 

(7) 'Tvrdenia st'8Žovatel'alTvrdenia v petícii (usporiadané, čiselne označené a ich krátky popis) 

prílohy .................................................................................................................................................. . 


(8) Preukázané zistenia Ok tvrdeniam st'aiovatel'alk tvrdeniam v petícii 
(ak bol zistený nedostatok - opodstatnená (O) alebo nebol zistený nedostatok - neopodstatnená (N) - zakrúžkujte a ich 
krátky popis) 

OIN ........................................................................................................................................................ . 


prílohy .................................................................................................................................................. . 


(9) Dátum vyhotovenia zápisnice ...................................................................................................... . 


• nehodiace sa prečiarknite 

F - MsÚjSP-OSj3jS 
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(10) Mená, priezviská, funkcie/pracovné zaradenia a podpisy zamestnancov, ktori 
•st'ažnost'/peticiu prešetrili 

(11) 	 Prislušný splnomocnený zástupca ukladá vedúcemu príslušného organizačného útvaru 
povinnosť (vypiňa sa len ak bola 'sťažnost'/petícia vyhodnotená ako opodstatnená) 

v lehote do ........................................ predložiť správu o riešeni 'sťažnosti/peticie, v ktorej: 


a) určí osobu zodpovednú za zistené nedostatky, 

b) príjme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, 

c) 	 predloží prijaté opatrenia orgánu prešetrujúcemu 'sťažnosť/petíciu, 

(predkladá sa len ak mesto /príslušný organizačný útvar/ prešetruje'sťažnosť/petíciu v inom orgáne verejnej 
správy) 

d) 	 predloží orgánu prešetrujúcemu • sťažnosť/petlciu správu o splnení opatrení a uplatnení právnej 
zodpovednosti, 
(predkladá sa len ak mesto /príslušný organizačný útvar/ prešetruje 'sťažnosť/petíciu v inom orgáne verejnej 
správy) 

e) 	 ak nie je totožnosť sťažovateľa utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia, ak je totožnosť sťažovateľa 
utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia prostredníctvom orgánu verejnej správy, ktorý 
•sťažnosť/petíciu prešetroval. 

(12) Vedúci orgánu verejnej správy, v ktorom sa 'st'ažnosť/petícia prešetrovala alebo nim 
splnomocnený zástupca má povinnost' (vypÍtla sa len ak mesto /prísl~ný organizačný útvar/ prešetruje 
'sťažnosť/petíciu v inom orgáne verejnej správy) 

v lehote do ......................... ............... predložiť správu o riešení sťažnosti, ktorá obsahuje náležitosti 
ako v bode 11 tejto zápisnice. 

(13) 	 Meno, priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a podpis príslušného splnomocneného 
zástupcu 

(14) Meno, priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a podpis vedúceho orgánu verejnej 
správy, v ktorom sa 'st'ažnosť/peticia prešetrovala alebo nim splnomocneného zástupcu 
(vypÍňa sa len ak mesto iprislušný organizačný útvar! pre~etruje 'sťažnosť/petíciu v inom orgáne verejnej správy) 

• nehodiace sa prečíarknite 
F -	 MsÚ/SP-05/3/5 2 
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(15) 	 Vedúci orgánu verejnej správy, v ktorom sa 'st'lIŽnost'/petícia prešetrovala alebo nim 
splnomocnený zástupca sa odmietol oboznámiť so zápisnicou o prešetrení 
•st'lIŽnostilpetície, splniť povinnosti uvedené v bode 12 tejto zápisnice alebo zápisnicu 
o prešetrení 'st'ažRostilpetície odmietol podpisať (vypIňa sa len ak mesto Ipríslušný organizačný 
útvar/prešetruje 'sťažnosť/petíciu v inom orgáne verejnej správy) 

(16) Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí dokladov 

Meno, priezvisko. funkcia/pracovné zaradenie 	 podpis 

(17) Dotknutá osoba potvrdzuje svojím podpisom oboznámenie s obsahom 
•st'ažnostilpetície 

Meno, priezvisko 	 dátum podpis 

• nehodiace sa prečiarknite 

F - MSÚ/SP-05/3/5 3 
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Str. 01101 

Mesto Preiov1;;;1 
SPRÁVA O RIEŠENÍ *SŤAŽNOSTIIPETÍCIE 

CASTA Správa o prijatých opatreniach J 
Evidenčné číslo'sťažnosti/petície 

Predmet'st'ažnostilpetície 
Zístené nedostatky a ich príčiny 

Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov Termin na splnenie opatrení 
a príčin ich vzniku 

Osoba/y zodpovedná/é za zístené nedostatky (meno, priezvisko. funkcia/pracovné zaradenie, organizačný útvar, 
podpis) 

CASTB ISpráva o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti 
Skutočný termin splnenia opatrení 

Uplatnenie právnej zodpovednosti 

Vedúci príslušného organizačného útvaru Dátum predloženia správy 
zodpovedný za predloženie správy o riešení 
•sťaf.nostilpetície 
(meno, priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie. organizačný 
útvar. podpis) 

• nehodiace sa prečiarknite 

F - MsÚ/SP-05/4/5 
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1;;;1 Mesto Pre§ov 


, 	 , v v 

ZAZNAM O PREKONTROLOVANI STAZNOSTI 

(1) Evidenčné číslo opakovanej sťažnosti ................................................................................................ . 


(2) Dátum doručenia sťažnosti ................................................................................................................ . 


(3) Predmet st'ažnosti ................................................................................................................................ . 


(4) Obdobie prekontrolovania sťažnosti ................................................................................................ . 


(5) Sťažnosť súvisÍ so sťažnosťou e"idenčné číslo .......................... 


(6) 	Označenie orgánu verejnej správy prísluiného na vybavenie sťažnosti 
(označenie mesta a príslušného organizačného útvaru) 

(7) 	fr.mačenie orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť preietrovala 
(vypIňa sa len ak mesto Ipríslušný organizačný útvarl prcletruje sťažnosť v inom orgáne verejnej správy) 

(8) 	Prekontrolovanie vybavenia sťažnosti 

Tvrdenie st'ažovateľa 

(krátky popis) 


Výsledok prešetrenia predchádzajúcej sťažnosti 
(ak bol zistený nedostatok - opodstatnená (O) alebo nebol zistený nedostatok - neopodstatnená (N) - zakrúžkujte a ich 
krátky popis) 

OIN ........................................................................................................................................................ . 


Prekontrolovanie správnosti vybavenia prechádzajúcej sťažnosti 

(ak bola vybavená správne (S), ak bola vybavená nesprávne (N) 


SIN......................................................................................................................................................... . 


prílohy .................................................................................................................................................. . 


F -	 MsÚ/SP-05/5/5 
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(9) Dátum vyhotovenia záznamu 

(10) Mená, priezviská, funkcie/pracovné zaradenia a podpisy zamestnancov, ktori st'ažnost' 
prekontrolovali 

(11) Prislušný splnomocnený zástupca ukladá vedúcemu prislušného organizačného útvaru 
povinnosť (ukladá sa len v prípade, ak bola sťažnosť vybavená nesprávne) 

.. , á . v "až . k .v l h e ote do ......................... ,.............. predlOZ!t spr vn o nesem st nosti, v tore): 


a) určí osobu zodpovednú za zistené nedostatky, 

b) príjme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, 

e) predloží prijaté opatrenia orgánu prešetrujúcemu sťažnosť, 


(predkladá sa len ak mesto !príslušný organizačný útvar! prešetruje sťažnosť v inom orgáne verejnej správy) 
d) predloží orgánu prešetrujúcemu sťažnosť správu o splneni opatrení a uplatnení právnej 

zodpovednosti, 
(predkladá sa len ak mesto /príslušný organizačný útvar/ prešetruje sťažnosť v inom orgáne verejnej správy) 

e) 	 ak nie je totožnosť sťažovateľa utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia, ak je totožnosť 
sťažovateľa utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia prostredníctvom orgánu verejnej správy, 
ktorý sťažnosť prešetroval. 

(12) Vedúci orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prdetrovala alebo nim splnomocnený 
zástupca má povinnost' 

v lehote do ........................................ predložiť správu o riešeni sťažnosti, ktorá obsahuje náležítosti 

ako v bode 11 tejto zápisnice. 

(vypíňa sa len ak mesto !prislušný organizačný útvar! prekontroloval sťažnosť v inom orgáne verejnej správy a len 

v prípade ak bola 5ťažnosť vybavená nesprávne) 


(13) Meno, priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a podpis prislušného splnomocneného zástupcu 

(14) Meno, priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie a podpis vedúceho orgánu verejnej správy, 
v ktorom sa sťažnosť prešetrovala alebo nim splnomocneného zástupcu 

(vypÍňa sa len ak mesto /príslušný organizačný útvar! prešetruje sťažnosť v inom orgáne verejnej správy) 


F -	 MSÚ/SP-OS/S/S 2 
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(15) Vedúci orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala alebo ním splnomocnený 
zástupca, sa odmietol obomámit' so zápisnicou o prešetrení st'3Žnosti, splnit' povinnosti 
uvedené v bode 7 tejto zápisnice alebo zápisnicu o prešetrení st'ažnosti odmietol podpisat'. 

(16) Potvrdenie o odovzdaní a prevzatí dokladov 

Meno, priezvisko, funkcia/pracovné zaradenie podpis 

(17) Dotlrnutá osoba potvrdzuje svojím podpisom oboznámenie s obsabom st'ažnosti 

Meno. priezvisko dátum podpis 

F - MSÚ/SP-05/5/5 3 





