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N€vrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľu je
Z€sady konania o pet„ci€ch
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Z€sady
konania o pet„ci€ch
Čl. 1
Z€sady konania o pet„ci€ch (ďalej len „z€sady“) upravujŠ postup zamestnancov
mestskej časti Bratislava-Petržalka pri vybavovan„ pet„ci„.
Čl. 2
Zamestnanci Miestneho Šradu mestskej časti Bratislava-Petržalka , sa pri vybavovan„
pet„ci„ riadia z€konom č. 85/1990 o petičnom pr€ve v znen„ z€kona č. 242/1998 Z.z., t‹mito
z€sadami a ďalš„mi intern‹mi predpismi mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Čl. 3
(1) Pet„cia mus„ byť podan€ p„somne
(2) P„somn• podanie pet„ci„ po celŠ dobu Šradn‹ch hod„n podateľne prij„ma podateľňa
Miestneho Šradu mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „podateľňa“).
(3) Pet„cia mus„ obsahovať meno, priezvisko, adresu trval•ho pobytu alebo prechodn•ho
pobytu osoby, ktor€ zastupuje petičn‹ v‹bor, ktor‹ pet„ciu pod€va. Petičn‹ v‹bor nie
je pr€vnick€ osoba. Pet„cia ďalej obsahuje pr„lohu, petičn• h€rky, ktor• musia
obsahovať riadne vyp„san• men€, adresy (n€zov ulice, mesto a PSČ) a podpisy. Každ‹
petičn‹ h€rok mus„ priebežne oč„slovan‹.
(4) Podan€ pet„cia mus„ byť podp„san€..
Čl. 4
(1) Podateľňa došlŠ pet„ciu zaeviduje v centr€lnej evidencii pošty a po zaevidovan„ ju
odovzd€ na evidenciu a rozhodnutie o ďalšom konan„ na sekretari€t prednostu.
(2) Sekretari€t prednostu vedie centr€lnu evidenciu pet„ci„ a k•piu pet„cie odstŠpi podľa
vecnej pr„slušnosti na vybavenie na pr„slušn• oddelenie Miestneho Šradu mestskej
časti Bratislava-Petržalka.
(3) Org€n verejnej spr€vy, ktor•mu sa doručila pet„cia, je povinn‹ pet„ciu prijať. Ak z obsahu
pet„cie vypl‹va, že nie je pr„slušn‹ vybaviť ju, pet„ciu do desiatich dn„ postŠpi
pr„slušn•mu org€nu a ozn€mi to tomu, kto pet„ciu podal.
(4) Ak vznikne spor o pr„slušnosť na vybavenie pet„cie, org€n verejnej spr€vy, ktor‹
pet„ciu prijal, ju bez zbytočn•ho odkladu postŠpi na rozhodnutie Šstredn•mu org€nu
št€tnej spr€vy pre pet„cie.
(5) Ak m€ pet„cia tak• vecn• nedostatky, ktor• neumožňujŠ jej prešetrenie, oddelenie,
ktor• pet„ciu vybavuje vyzve osobu, ktor€ pet„ciu podala, aby ich odstr€nila
v primeranej lehote, najnesk•r do 30 dn„ od vyzvania. Ak sa nedostatky v tejto lehote
neodstr€nia, pet„cia sa neprešetruje.
Čl. 5
(1) Oddelenie, ktor•mu bola pet„cia pridelen€, pet„ciu prešetr„ a vybav„ tak, aby sa zistil
skutočn‹ stav veci, jeho sŠlad alebo rozpor s pr€vnymi predpismi a verejn‹m alebo
in‹m spoločn‹m z€ujmom. V‹sledok vybavenia pet„cie p„somne ozn€mi do 30 dn„ od
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(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

doručenia pet„cie alebo od odstr€nenia jej nedostatkov podľa odseku 5 Čl. 4 osobe,
ktor€ podala pet„ciu, alebo osobe určenej na styk s org€nom verejnej spr€vy. Ak nie je
možn• vybaviť pet„ciu v tejto lehote, pr„slušn‹ org€n verejnej spr€vy p„somne ozn€mi
osobe, ktor€ ju podala, že pet„cia bude vybaven€ v ďalšej 30-dňovej lehote. K•piu
odpovede odovzd€ na založenie do centr€lnej evidencie pet„ci„ sekretari€tu prednostu.
Lehota na vybavenie pet„cie zač„na plynŠť prv‹m pracovn‹m dňom nasledujŠcim 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 plynŠť prv‹m pracovn‹m dňom
nasledujŠcim po dni doručenia rozhodnutia.
Lehoty na vybavenie pet„ci„ predlžuje starosta bez ohľadu na pr„slušnosť na
vybavenie.
N€vrh na predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti predklad€ starostovi prednosta
miestneho Šradu.
Prednosta pred predložen„m n€vrhu starostovi podľa odseku 4 preskŠma
opodstatnenosť d•vodov uv€dzan‹ch vedŠcim pr„slušn•ho Štvaru k žiadosti
o predĺženie lehoty na vybavenie riešenia pet„cie. Ak zist„, že k prieťahom pri
vybavovan„ pet„cie došlo aj zavinen„m pr„slušn•ho zamestnanca, sŠčasne navrhne
starostovi opatrenia na n€pravu a vyvodenie zodpovednosti voči zodpovedn•mu
zamestnancovi a vedŠcemu oddelenia M’, ak tak• opatrenia nevykon€ s€m.
Evidenciu o opatreniach podľa odseku 5 vedie sekretari€t prednostu.
Čl. 6

(1) VedŠci organizačn‹ch Štvarov po uplynut„ lehoty na splnenie opatren„ na odstr€nenie
nedostatkov zisten‹ch pri riešen„ pet„cie informujŠ o stave plnenia opatren„ prednostu
miestneho Šradu.
(2) Ak opatrenie na odstr€nenie nedostatkov zisten‹ch pri riešen„ pet„cie nebolo možn•
splniť, vedŠci pr„slušn•ho organizačn•ho Štvaru v inform€cii podľa odseku 1 uvedie
pr„činy nesplnenia a predpokladan‹ term„n splnenia opatrenia.
Čl. 7
(1) Prij„manie, evidenciu, riešenie a vybavovanie pet„ci„ kontroluje Štvar miestneho
kontrol•ra.
(2) Sekretari€t prednostu dohliada na term„n lehoty odpovede na pet„ciu, ktor‹ je
stanoven‹ z€konom.
(3) Prednosta M’ kontroluje splnenie všetk‹ch opatren„ v omeškan„, o ktor‹ch sa
dozvedel vlastnou kontrolnou činnosťou alebo z inform€ci„ podľa Čl. 7 odsek 1 a 2.
Čl. 8
(1) Prednosta je povinn‹ predložiť starostovi n€vrh na vyvodenie zodpovednosti voči
zamestnancovi, ktor‹
a) nespr€vne prešetril pet„ciu alebo
b) nespr€vne prešetril pet„ciu a t‹m sp•sobil jej nespr€vne vybavenie, alebo
c) porušil v sŠvislosti s riešen„m pet„cie z€kon, ktor‹ upravuje ich vybavovanie.
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Čl. 9
ZrušujŠ 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. 10
Tieto z€sady nadobŠdajŠ Ščinnosť dňom schv€lenia.
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