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Obecné zastupiteľstvo v Lovinobani
S poukazom na ustanovenia § 11 ods. 4) písm. f), § 11a, § 18d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, v zmysle zákona č. 460/1992 Zb. Ústava slovenskej republiky a zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve schvaľuje túto vnútornú smernicu pod názvom :

Smernica č. 1 /2020
o postupe vybavovania petícií v obci Lovinobaňa
Čl. I
Úvodné ustanovenia
1) Účelom smernice o postupe vybavovania petícií v obci Lovinobaňa je určenie postupu pri
podávaní, prijímaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií.
2) Obec Lovinobaňa je orgánom verejnej moci, ktorý pri vybavovaní petícií postupuje podľa
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
č.85/1990 Zb. o petičnom práve).
Čl. II
Pojmy
1) Petícia je podanie, ktorým sa môže každý sám alebo s inými obracať vo veciach verejného alebo
iného spoločného záujmu na orgány verejnej moci so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.
2) Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu.
3) Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie,
popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.
4) Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na
ujmu.
5) Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej moci môžu
osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. Petičný výbor nie je právnickou osobou.
6) V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov
veku (ďalej len "zástupca"). Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia petičného
výboru.
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Čl. III
Podpora petície
1) Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi
petíciu podporili.
2) V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť:
a) Fyzická osoba: čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu1 a svoj podpis,
b) Právnická osoba: svoj názov a sídlo, pričom osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby
uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.
3) Petíciu možno podporiť aj v elektronickej podobe pričom osoba podporujúca petíciu namiesto
podpisu
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 zhromažďovanie údajov o osobách podporujúcich petíciu (ďalej len "petičný
systém").
4) Ak osobitný zákon2 ustanovuje najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo vek osôb
podporujúcich petíciu, uvedie osoba podporujúca petíciu svoj trvalý pobyt. Petíciu podľa tohto
odseku možno v elektronickej podobe podporiť iba podľa odseku 3 písm. b), c) alebo písm. d).
5) Obec nebude brať do úvahy podporu petície tých osôb, ktoré o sebe uviedli údaje nečitateľne,
neúplne alebo nepravdivo a osôb neplniacich vekové prípadne iné obmedzenie v zmysle
osobitných predpisov.
Čl. IV
Podanie petície
1)
2)

Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet verejného alebo
iného spoločného záujmu.
Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom
petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým
podpisom osoby podávajúcej petíciu.
Čl. V
Prijímanie a evidencia petícií

1)
2)

Obec je povinné petíciu prijať.
Prijímateľ petície je povinný petíciu bezodkladne postúpiť na zaevidovanie do centrálnej
evidencie petícií. Evidencia petícií sa vedie oddelene od evidencie ostatných písomností.
3)
Evidencia petícií musí obsahovať najmä tieto údaje:
a) dátum doručenia a dátum zapísania petície,
b) meno, priezvisko a adresa pobytu každého z členov petičného výboru, ak bol zriadený a meno,
priezvisko a adresa pobytu zástupcu, ktorý je určený ako zástupca pre styk s obcou,
c) predmet petície,
d) dátum pridelenia petície na vybavovanie a komu bola pridelená,
e) výsledok prešetrenia petície,
f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
g) dátum vybavenia petície,
h) dátum postúpenia petície orgánu príslušnému na jej vybavenie,
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4)
5)
6)
7)

j) dôvody, pre ktoré obec petíciu odložila,
k) dátum zverejnenia výsledku vybavenia petície na webovom sídle obce a na elektronickej
úradnej tabuli.
Ak z obsahu petície vyplýva, že nie je príslušná na jej vybavenie, do desiatich pracovných dní odo
dňa jej doručenia postúpi petíciu príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi (vzor
postúpenia - Príloha č.4).
Ak obec nie je príslušné na vybavenie časti petície, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do
desiatich pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi.
Pri postúpení petície podanej elektronicky postupuje orgán verejnej moci podľa osobitného
predpisu3.
Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, obec ju do desiatich pracovných dní odo
dňa, keď sa o spore dozvedelo, postúpi na rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorý
určí, ktorý orgán verejnej moci má petíciu alebo jej časť vybaviť alebo rozhodne, že petíciu vybaví
sám.
Čl. VI
Prešetrenie a vybavenie petície

1)

Ak petícia nemá náležitosti podľa čl. III ods. 2 tejto smernice, poverený zamestnanec, 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 neodstránenia (vzor výzvy na odstránenie nedostatkov – Príloha č.1).
2) Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície neodstránia, obec petíciu odloží (vzor záznamu o
odložení petície – Príloha č.3).
3) Ak petíciu podporilo aspoň podporilo najmenej 1000 osôb alebo aspoň 8% osôb oprávnených
voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia určená, prerokuje obec petíciu so
zástupcom a petičným výborom. Ak v petícii nie je určený petičný výbor, má zástupca právo
prizvať na prerokovanie najviac ďalšie dve osoby. Pri takejto petícií obec preverí, či petíciu
podporili oprávnené osoby v zmysle osobitných predpisov4.
4) Ak je petícia podľa odseku 2 určená obecnému zastupiteľstvu je zastupiteľstvo povinné petíciu
prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a
členom petičného výboru.
5) Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho
orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je Obec Lovinobaňa, petíciu vybavuje komisia
obecného zastupiteľstva príslušná podľa obsahu petície.
6) Obec nie je povinná prerokovať petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom rozsahu.
7) Osoba príslušná na vybavenie petície vyhotoví zápisnicu o prešetrení petície. Ak nemožno
petíciu alebo jej časť prešetriť, osoba príslušná na prešetrenie to uvedie v zápisnici prešetrení
petície (vzor zápisnice o prešetrení petície – Príloha č.2)
Čl. VII
Lehoty na vybavenie petície
a zverejnenie výsledku vybavenia petície
1)
2)
3)

Výsledok vybavenia petície obec písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície
alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa článku VI. ods. 1 zástupcovi, alebo osobe, ktorá
petíciu podala (vzor oznámenia o vybavení petície – Príloha č.5).
Vo zvlášť zložitých prípadoch, obec písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote
najneskôr do 60 pracovných dní. O predĺžení lehoty rozhoduje starosta obce na návrh
zamestnanca po preskúmaní opodstatnenosti dôvodov.
Obec zverejní výsledok vybavenia petície na svojom webovom sídle5, ak ho má zriadené a na
elektronickej úradnej tabuli6 ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných
dní od jej vybavenia. Podpisové hárky sa nezverejňujú.
4

Čl. VIII
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Kontrolu vybavovania petícií vykonáva hlavný kontrolór.
2) Na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú
ustanovenia zákona o sťažnostiach, ak zákon o petičnom práve alebo osobitný predpis
neustanovuje inak.
3) Každý, kto sa podieľa na vybavovaní petície, sám uhrádza trovy, ktoré mu vznikli s jej
vybavovaním.
4) Táto Smernica nadobúda účinnosť dňa 01. 05. 2020

Ing. Marian Lenhard
starosta obce
V Lovinobani , dňa 17. 04. 2020

Prílohy:
1. Výzva na odstránenie nedostatkov petície
2. Zápisnica o prešetrení petície
3. Záznam o odložení petície
4. Postúpenie petície
5. Oznámenie o vybavení petície

Poznámky pod čiarou :
1 Napríklad zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2 Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3 § 17 zákona 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.
4 zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Príloha č.1: Výzva na odstránenie nedostatkov petície
Obec Lovinobaňa
Obecný úrad Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
osoba určená na zastupovanie
v styku s orgánom verejnej moci
meno, priezvisko
pobyt
Reg. značka

Vybavuje

Dátum

VEC: Výzva na odstránenie nedostatkov petície
Dňa ................................bola Obci Lovinobaňa doručená Petícia s označením
..................................................................................................................................................................
V zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o petičnom práve), ak petícia nemá náležitosti podľa § 5 odseku 1, „príslušný orgán
verejnej moci 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 neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície
neodstránia, orgán verejnej moci petíciu odloží.“
Podľa § 5 ods. 1 zákona o petičnom práve: „Petícia musí byť písomná, označená slovom
"petícia" a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného
výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu.1) Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu,
priezvisku a adrese pobytu1) aj podpis.“
Podľa § 3 ods. 3 zákona o petičnom práve: „V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s
orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18 rokov veku (ďalej len "zástupca"). Ak je vytvorený petičný
výbor, určujú zástupcu členovia petičného výboru.“
Podľa § 4a ods. 5 zákona o petičnom práve: „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 pobytu1)
zástupcu.“
Podľa § 4a ods. 6 zákona o petičnom práve: „Ak petícia obsahuje podpisové hárky, musí osoba
podávajúca petíciu uviesť pod jej textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky
musia byť unikátne označené.“
Nakoľko petícia, ktorá bola doručená neobsahuje zákonom ustanovené náležitosti,
(konkrétne uviesť, ktoré náležitosti ustanovené zákonom podaná petícia neobsahuje)
.........................................................................................., vyzývame Vás k jej doplneniu v lehote
najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Ak v tejto lehote nedostatky nebudú
neodstránené, Obec Lovinobaňa, ako orgán verejnej moci, petíciu odloží.
S úctou
meno priezvisko
starosta obce
1 Napríklad zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
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Príloha č. 2 Zápisnica o prešetrení petície
Obec Lovinobaňa
Obecný úrad Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Označenie orgánu verejnej správy príslušného na vybavenie petície:
Zápisnica o prešetrení petície
Dátum doručenia petície: ...........................................
Evidenčné číslo petície: ...........................................
Predmet petície: .............................................................................................................
Osoba podávajúca petíciu: .............................................................................................................
Označenie orgánu verejnej moci, v ktorom sa petícia prešetrovala:
..................................................................................................................................................................
Obdobie prešetrovania petície:
...............................................................................................................
Preukázané zistenia a výsledok prešetrovania petície:
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Prílohy:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Petícii sa vyhovelo / nevyhovelo 1
1 Nehodiace sa prečiarknuť
Dátum vyhotovenia zápisnice: ..............................................
Mená, priezviská a podpisy zamestnancov orgánu verejnej správy, ktorí petíciu prešetrili:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
V prípade zistenia nedostatkov uviesť kto, akým spôsobom a v akej lehote prijme opatrenia na
odstránenie nedostatkov:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Prijaté opatrenia boli splnené:
.................................................................................................................................................................
Výsledok vybavenia petície bol oznámený zástupcovi alebo osobe, ktorá petíciu podala dňa:
................................................
Výsledok vybavenie petície bol zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli
dňa: ....................................
Dátum vybavenia petície: ..............................................
.......................................................................
meno, priezvisko a podpis starostu obce,
alebo ním splnomocneného zástupcu
Ak sa niekto zo zúčastnených odmietne oboznámiť so zápisnicou, alebo ak zápisnicu odmietne
podpísať, orgán verejnej moci, ktorý sťažnosť prešetroval, uvedie tieto skutočnosti v zápisnici.

7

Príloha č.3: Záznam o odložení petície
Obec Lovinobaňa
Obecný úrad Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa

Záznam o odložení petície
.....................................................................................................................
(označenie petície)

Petícia obyvateľov ............................................................................................ podaná vo veci
................................................................................................................................................................
bola Obci Lovinobaňa doručená dňa ...................................
Nakoľko predmetné podanie obyvateľov .................................................................................
neobsahovalo náležitosti v zmysle zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o petičnom práve), v súlade s § 5 ods. 4 petičného zákona obec vyzvalo
osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr do 30 pracovných
dní od doručenia výzvy, pričom upozornilo na skutočnosť, že v prípade, ak v tejto lehote nedostatky
nebudú odstránené, orgán verejnej správy petíciu odloží.
Výzva na doplnenie zákonom stanovených náležitostí petície bola osobám, ktoré petíciu
podali,
(p.
..........................................................................,
adresa
pobytu
........................................................................ ) doručená dňa............................. (doručenky v spise).
Lehota na doplnenie petície - 30 pracovných dní od doručenia výzvy uplynula dňa
.............................
Dňa ..................... boli preverené podania doručené obci elektronickou aj písomnou poštou o
vykonaná kontrola, či od uvedených osôb bolo doručené požadované doplnenie petície.
Nakoľko v uvedenej lehote nebolo doručené a zaevidované žiadne doplnenie petície, v súlade
§ 5 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, obec petíciu odložila.

Zapísal/a: .......................................
Dňa: ...........................
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Príloha č. 4: Postúpenie petície
Obec Lovinobaňa
Obecný úrad Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
Orgán verejnej správy príslušný na vybavenie petície
Reg. značka

Vybavuje

Dátum

VEC: Postúpenie petície
Dňa ................................bola Obci Lovinobaňa doručená Petícia s označením
..................................................................................................................................................................
V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
„Orgán verejnej moci, ktorému bola petícia doručená, je povinný petíciu prijať. Ak z obsahu petície
vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia
postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Ak nie je príslušný na vybavenie
jej časti, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desiatich pracovných dní postúpi príslušnému
orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Pri postúpení petície podanej elektronicky postupuje
orgán verejnej moci podľa osobitného predpisu.“
Nakoľko petícia, ktorá bola doručená Obci Lovinobaňa, ktoré nie je príslušné ju vybaviť,
postupujeme Vám predmetnú petíciu na vybavenie v zákonom stanovenej lehote. O postúpení petície
zároveň informujeme zástupcu podanej petície.

S úctou
meno priezvisko
starosta obce
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Príloha č. 5: Oznámenie o vybavení petície
Obec Lovinobaňa
Obecný úrad Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa
osoba určená na zastupovanie
v styku s orgánom verejnej moci
meno, priezvisko
pobyt
Reg. značka

Vybavuje

Dátum

VEC: Oznámenie o vybavení petície
Dňa ............................... bola Obci Lovinobaňa doručená Petícia s označením
..................................................................................................................................................................
V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o petičnom práve): Príslušný orgán verejnej moci je povinný 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 odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť
zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví
v lehote najneskôr do 60 pracovných dní.
Obec petíciu prešetrilo a zistilo nasledovný skutkový stav veci: ..............................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom)
Obec Lovinobaňa petícii vyhovelo/nevyhovelo (vyhovelo v časti .../nevyhovelo v časti
....................................................................................................................................... ).

S úctou
meno priezvisko
starosta obce
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UZNESENIE
č. 16/2020

zo dňa 1 6 . 0 4 . 2 0 2 0

Obecné zastupiteľstvo

A. Prerokovalo materiál
Predložený návrh Smernice o postupe pri vybavovaní petícií v obci Lovinobaňa

B.

S ch v a ľ u j e

S poukazom na ustanovenia § 11 ods. 4, písm. f) , § 11a, §18d, zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, v zmysle čl. 27 a 46 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej
republiky a zákona č. 85/1990 Z.b. o petičnom práve Smernicu o postupe pri
vybavovaní petícií v obci Lovinobaňa v účinnosťou od 1.05.2020.

Lovinobaňa, dňa 17.04.2020

Ing. Marian Lenhard v.r.
starosta obce Lovinobaňa

Vyhlásené zverejnením dňa 17.04.2020
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