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N€vrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľu je
Z€sady konania o sťažnostiach
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Z€sady
konania o sťažnostiach

Čl. 1
Z€sady konania o sťažnostiach (ďalej len „z€sady“) upravuj‹ postup zamestnancov
mestskej časti Bratislava-Petržalka pri vybavovan„ sťažnost„ (ďalej len „sťažnosť“).
Čl. 2
Zamestnanci Miestneho ‹radu mestskej časti Bratislava-Petržalka, sa pri vybavovan„
sťažnosti riadia z€konom NR SR č. 9/2010 o sťažnostiach, tŒmito z€sadami a ďalš„mi
internŒmi predpismi mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Čl. 3
(1) Sťažnosť adresovan€ zamestnancovi alebo ved‹cemu org€nu verejnej spr€vy je
sťažnosťou podanou org€nu verejnej spr€vy.
(2) Sťažnosť možno podať p„somne, ‹stne do z€znamu, telefaxom alebo elektronickou
poštou.
(3) P„somn• sťažnosti, ktor• pr„du poštou, po cel‹ pracovn‹ dobu prij„ma podateľňa
Miestneho ‹radu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len podateľňa).
(4) V organizačnŒch ‹tvaroch Miestneho ‹radu mestskej časti Bratislava-Petržalka mŽžu
zamestnanci prij„mať sťažnosti podan• ‹stne do z€znamu, telefaxom alebo
elektronickou poštou.
(5) Sťažnosť mus„ obsahovať meno, priezvisko, adresu trval•ho pobytu alebo
prechodn•ho pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť pod€va pr€vnick€ osoba, mus„
obsahovať jej n€zov a s„dlo, meno a priezvisko osoby opr€vnenej za ňu konať.
(6) Podan€ sťažnosť mus„ byť sťažovateľom podp„san€. Podanie sťažnosti telefaxom
alebo elektronickou poštou sa považuje za podp„san‹ iba vtedy, ak ju sťažovateľ do
piatich dn„ od jej podania p„somne potvrd„ podpisom, inak sa sťažnosť odlož„.
O odložen„ sťažnosti a dŽvodoch jej odloženia org€n verejnej spr€vy sťažovateľa
p„somne upovedom„ do desiatich pracovnŒch dn„ od odloženia sťažnosti.
(7) Sťažnosť doručen€ elektronicky sa preposiela e-mailom na adresu
staznosti@petrzalka.sk
(8) Sťažnosť prijat€ ‹stnym podan„m do z€znamu a telefaxom sa bezodkladne odovzd€ do
podateľne M• na zaevidovanie.
Čl. 4
(1) Podateľňa došl‹ sťažnosť zaeviduje v centr€lnej evidencii pošty a po zaevidovan„ ju
odovzd€ na evidenciu sťažnost„ a rozhodnutie o ďalšom konan„ na sekretari€t
prednostu (ďalej len „sekretari€t“).
(2) Sekretari€t vedie centr€lnu evidenciu sťažnost„ a k•piu sťažnosti odst‹pi podľa vecnej
pr„slušnosti na vybavenie na pr„slušn• oddelenie Miestneho ‹radu mestskej časti
Bratislava-Petržalka.
(3) Sťažnosť nesmie byť pridelen€ na prešetrenie a vybavenie tomu, proti komu smeruje,
ani zamestnancovi v jeho riadiacej pŽsobnosti.
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Čl. 5
(1) Spory o pr„slušnosť na vybavenie sťažnosti medzi miestnym ‹radom a pr€vnickou
osobou zriadenou mestskou časťou rozhoduje starosta.
(2) Ak vznikne spor o pr„slušnosť na vybavenie sťažnosti medzi mestskou časťou a inŒm
org€nom verejnej spr€vy, zašle prednosta sťažnosť bez zbytočn•ho odkladu
s odŽvodnen„m n€mietok proti pr„slušnosti mestskej časti na rozhodnutie org€nu
št€tnej spr€vy pre kontrolu vybavovania sťažnosti.
(3) Rozhodnutie podľa odseku 1 alebo 2 je pre mestsk‹ časť a pr€vnick‹ osobu zriaden‹
mestskou časťou z€v‘zn•.

Čl. 6
(1) Zamestnanec, ktor•mu bola sťažnosť pridelen€, sťažnosť prešetr„ a vypracuje
odpoveď na sťažnosť tak, aby bola sťažnosť vybaven€ najneskŽr v lehote ustanovenej
z€konom o sťažnostiach, t.j. do 60 pracovnŒch dn„. K•piu odpovede na sťažnosť
odovzd€ na založenie do centr€lnej evidencie sťažnost„ sekretari€tu prednostu.
(2) Lehota na vybavenie sťažnosti zač„na plyn‹ť prvŒm pracovnŒm dňom nasleduj‹cim
po dni jej doručenia org€nu verejnej spr€vy pr„slušn•mu na jej vybavenie, v pr„pade
sporu o pr„slušnosť, lehota na vybavenie sťažnosti zač„na plyn‹ť prvŒm pracovnŒm
dňom nasleduj‹cim po dni doručenia rozhodnutia.
(3) Lehoty na vybavenie sťažnosti predlžuje starosta bez ohľadu na pr„slušnosť na
vybavenie sťažnosti podľa ’ 13 odst. 2 z€kona č. 9/2010 z. z.
(4) N€vrh na predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti predklad€ starostovi prednosta
miestneho ‹radu.
(5) Prednosta pred predložen„m n€vrhu starostovi podľa odseku 4 presk‹ma
opodstatnenosť dŽvodov uv€dzanŒch ved‹cim pr„slušn•ho ‹tvaru k žiadosti
o predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti. Ak zist„, že k prieťahom pri vybavovan„
sťažnost„ došlo aj zavinen„m pr„slušn•ho zamestnanca, s‹časne navrhne starostovi
opatrenia na n€pravu a vyvodenie zodpovednosti voči zodpovedn•mu zamestnancovi
a ved‹cemu organizačn•ho ‹tvaru, ak tak• opatrenia nevykon€ s€m.
(6) Evidenciu o opatreniach podľa odseku 5 vedie sekretari€t prednostu.
(7) V pr„pade, že je sťažnosť komplikovan€, alebo si vyžaduje s‹činnosť viacerŒch
oddelen„, osoba poveren€ na vybavenie sťažnosti vyhotov„ z€pisnicu o prešetren„
sťažnosti podľa ’ 19 z€kona č. 9/2009 o sťažnostiach. Vyhotoven€ z€pisnica sa ulož„
k sťažnosti zaevidovanej v centr€lnej evidencii sekretari€tu prednostu.

Čl. 7
(1) Ved‹ci organizačnŒch ‹tvarov po uplynut„ lehoty na splnenie opatren„ na odstr€nenie
nedostatkov zistenŒch pri prešetren„ sťažnosti informuj‹ o stave plnenia opatren„
prednostu miestneho ‹radu.
(2) Ak opatrenie na odstr€nenie nedostatkov zistenŒch pri prešetrovan„ sťažnost„ nebolo
možn• splniť, ved‹ci pr„slušn•ho organizačn•ho ‹tvaru v inform€cii podľa odseku 1
uvedie pr„činy nesplnenia a predpokladanŒ term„n splnenia opatrenia.
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Čl. 8
(1) Prij„manie, evidenciu, prešetrovanie a vybavovanie sťažnost„ a plnenie opatren„
prijatŒch na n€pravu nedostatkov a odstr€nenie pr„čin ich vzniku zistenŒch pri
prešetrovan„ sťažnost„ kontroluje ‹tvar miestneho kontrol•ra.
(2) Plnenie opatren„ uloženŒch na n€pravu nedostatkov a odstr€nenie pr„čin ich vzniku
zistenŒch pri prešetrovan„ sťažnost„ priebežne kontroluje prednosta Miestneho ‹radu.
(3) Prednosta miestneho ‹radu kontroluje splnenie všetkŒch opatren„ v omeškan„,
o ktorŒch sa dozvedel vlastnou kontrolnou činnosťou alebo z inform€ci„ podľa Čl. 7
odsek 2.

Čl. 9
(1) Prednosta je povinnŒ predložiť starostovi n€vrh na vyvodenie zodpovednosti voči
zamestnancovi, ktorŒ
a) nespr€vne prešetril sťažnosť alebo
b) nespr€vne prešetril sťažnosť a tŒm spŽsobil jej nespr€vne vybavenie, alebo
c) porušil v s‹vislosti s vybavovan„m sťažnost„ z€kon, ktorŒ upravuje ich
vybavovanie.
(2) Miestnemu ‹radu mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorŒ nepln„ povinnosti podľa
z€kona o sťažnostiach č. 9/2010 z. z. a tŒm sťažuje vybavovanie sťažnosti, mar„ jej
vybavovanie alebo n€pravu nedostatkov, mŽže org€n verejnej spr€vy pr„slušnŒ na
vybavenie sťažnosti uložiť poriadkov‹ pokutu do vŒšky 650 eur.
(3) Poriadkov‹ pokutu podľa odseku 2 možno, ak nebola povinnosť napriek jej uloženiu
splnen€, uložiť opakovane, do ‹hrnnej vŒšky 6 500 eur.

Čl. 10
Zrušuj‹ sa z€sady konania o sťažnostiach a pet„ci€ch schv€len• uznesen„m Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. 17 zo dňa 23. marca 1999.

Čl. 11
Tieto zƒsady nadob€daj€ €činnosť dňom schvƒlenia.
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