Starosta obce Dolná Seč v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach vydáva túto

S M E R N IC A obce D olná Seč č. 3
o postupe pri prijím aní, evidovan í, p rešetro van í
a vyb avo van í sťažn o stí v po dm ienkach sam o sp rávy

P rv á č a s ť
Čl.l

Základné ustanovenia
1. Táto Smernica bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach (ďalej
Zákon) a upravuje postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole
vybavovania
sťažností podaných fyzickými alebo právnickými osobami v podmienkach
samosprávy.
2. Smernica je záväzná pre orgány samosprávy obce a zamestnancov obce.

3. Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej sťažovateľ), ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa
domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánov/subjektov samosprávy
obce
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých
odstránenie je v pôsobnosti orgánov/subjektov samosprávy obce
4. Sťažnosťou nie je podanie, ktoré
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 sťažovateľ domáha,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu/subjektu samosprávy, ktorých
odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom (napríklad
Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri
nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv v znení neskorších predpisov,
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov),
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napríklad zákon č. 400/2009 Z. z.
štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Exekučný poriadok),
d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu/subjektu samosprávy vydanému v konaní podľa
iného právneho predpisu (napríklad Správny poriadok).
5. Sťažnosťou nie je ani podanie
a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu
verejnej správy,
b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci (napríklad súdny exekútor).
6. Ak podanie obsahuje viacero častí, z ktorých
a) niektoré nie sú sťažnosťou podľa bodu 4. a 5. tohto článku, zamestnanec poverený
prešetrovaním a vybavovaním sťažností (ďalej poverený zamestnanec) vybaví iba tie
časti podania, ktoré sú sťažnosťou; časti podania, ktoré nie sú sťažnosťou,

sťažovateľovi nevráti a v oznámení o výsledku prešetrenia sťažnosti uvedie dôvody
ich neprešetrenia,
b) všetky sú sťažnosťami, avšak na vybavenie niektorých nie je orgán/subjekt
samosprávy príslušný, vybaví iba tie sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušný;
ostatné časti sťažnosti postúpi najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia
orgánu verejnej správy príslušnému na ich vybavenie.
7. Ak po preskúmaní podania poverený zamestnanec zistí, že:
a) podanie nie je sťažnosťou podľa bodu 4. písm. a), b) a d) alebo podľa bodu 5. tohto
článku, podanie vráti s uvedením dôvodu bezodkladne po zistení, najneskôr do 30
pracovných dní od jeho doručenia, tomu, kto ho podal,
b) ide o podanie podľa bodu 4. písm. c) tohto článku, postúpi ho najneskôr do 10
pracovných dní od jeho doručenia tomu, kto je na jeho vybavenie príslušný a súčasne
to oznámi sťažovateľovi,
c) ide o podanie podľa bodu 4. písm. d), z ktorého je zrejmé, že smeruje proti
rozhodnutiu, ktoré nieje právoplatné, postúpi ho do 5 pracovných dní od jeho
doručenia orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, a súčasne to oznámi sťažovateľovi.

o

D ru h á č a s ť
ČI. II
Podávanie sťažností
1. Sťažnosť možno podať písomne .ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
2. 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 za ňu konať.
3. Sťažnosť, ktorá neobsahuje povinné náležitosti podľa bodu 2. tohto článku, sa odloží.
4. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné, proti komu
smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha musí byť sťažovateľom
podpísaná.
5. Ak sťažnosť nemá predpísané náležitosti podľa bodu 4. tohto článku alebo ak chýbajú
informácie potrebné na jej prešetrenie, poverený zamestnanec písomne vyzve sťažovateľa,
aby sťažnosť v lehote 10 pracovných dní od doručenia výzvy doplnil, súčasne ho poučí, že inak
sťažnosť odloží.
6. O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, je zamestnanec, ktorý
sťažnosť prijal, povinný vyhotoviť písomný záznam. Okrem predpísaných a povinných
náležitostí záznam obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu orgánu/subjektu
samosprávy, meno a priezvisko zamestnanca, ktorý záznam vyhotovil, ako aj zamestnancov,
ktorí boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti.
6.1. Zamestnanec nie je povinný záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ nespolupracuje
alebo ak sa domáha činnosti orgánu/subjektu samosprávy v rozpore s právnymi
predpismi.
6.2. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, zamestnanec takúto sťažnosť neprijme.
6.3. Ak sťažovateľ odmietne vyhotovený záznam podpísať, zamestnanec tento záznam
odloží s poznámkou o odmietnutí podpísania.
7. Záznam o ústnej sťažnosti, ktorý spĺňa všetky náležitosti, postúpi zamestnanec, ktorý ho
spísal, na zaevidovanie do došlej pošty.
8. Sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy,
ak ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa
sťažnosť odloží.

8.1.
8.2.

Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom
alebo elektronickou poštou, poverený zamestnanec sťažnosť podanú telefaxom alebo
elektronickou poštou odloží.
Sťažnosť podaná elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom
sa považuje za písomnú sťažnosť.

9. Ak sťažnosť podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej určené, komu z nich sa majú
doručovať písomnosti
súvisiace
s jej
vybavovaním, tieto písomnosti sa zašlú
sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako prvý a spĺňa všetky náležitosti podľa bodu 2. tohto
článku.
10. Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu na zastupovanie pri podaní sťažnosti a pri úkonoch
súvisiacich s vybavovaním sťažnosti, súčasťou sťažnosti musí byť splnomocnenie
s úradne osvedčeným podpisom sťažovateľa.
11. Totožnosť sťažovateľa je orgán/subjekt samosprávy povinný utajiť, ak o to sťažovateľ
požiada. 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 zachovať mlčanlivosť.
11.1.

Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, ale predmet sťažnosti
neumožňuje jej prešetrenie bez uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, ten,
kto sťažnosť vybavuje bezodkladne upovedomí o tom sťažovateľa.
Č I. III

Prijímanie a evidencia sťažností
1. Zamestnanci obce sú povinní sťažnosť prijať. Povinnosť prijať sťažnosť majú aj orgány obce
a poslanci obecného zastupiteľstva. Prijímateľ sťažnosti je
povinný sťažnosť postúpiť
najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej prijatí do evidencie došlej pošty.
2. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je orgán/subjekt samosprávy príslušný, poverený
zamestnanec postúpi najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia príslušnému orgánu na
jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.
3. Sťažnosť podaná na Obecnom úrade sa po jej zaevidovaní v došlej pošte odošle do
centrálnej evidencie sťažností, ktorú vedie poverený zamestnanec.
4. Centrálna evidencia všetkých prijatých sťažností sa vedie oddelene od evidencie
ostatných
písomností.
Táto evidencia musí obsahovať predpísané údaje podľa § 10 ods.1 Zákona.
ČI. IV
Prešetrovanie a vybavovanie sťažností
1. Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj
príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.
2. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu, bez ohľadu na
sťažovateľa a na toho, proti komu sťažnosť smeruje, ako aj na to, ako ju sťažovateľ
označil.
3. Ak je podľa obsahu iba časť podania sťažnosťou, prešetrí sa iba v tomto rozsahu.
Ak sa sťažnosť skladá z viacerých samostatných bodov, prešetruje sa každý z nich.
4. Ak nemožno sťažnosť alebo jej časť prešetriť, uvedie sa to v zápisnici o prešetrení
sťažnosti a táto skutočnosť sa oznámi sťažovateľovi v písomnom oznámení o výsledku
prešetrenia sťažnosti.
5. Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice o prešetrení sťažnosti.
6. Sťažnosť nesmie byť pridelená na prešetrovanie a vybavenie tomu, proti komu
smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.

7. Z prešetrovania a vybavovania sťažnosti sa vylučuje
a)

zamestnanec obce alebo jej subjektu, ak sa zúčastnil na činnosti, ktorá je
predmetom sťažnosti,
b) ten, o koho nepredpojatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jeho vzťah k
sťažovateľovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi mesta alebo zamestnancovi jeho
subjektu, proti ktorému sťažnosť smeruje, alebo k predmetu sťažnosti.
8. Prešetrovanie a vybavovanie sťažností kontroluje hlavný kontrolór obce.
Zápisnica o prešetrení sťažnosti slúži ako podklad pre vypracovanie oznámenia o
výsledku prešetrenia sťažnosti tak, aby bola dodržaná zákonom stanovená lehota.
9. Sťažnosť podanú proti činnosti starostu obce pri prenesenom výkone štátnej správy
prešetruje a vybavuje najbližší orgán
štátnej
správy, ktorému zákon zveril
kontrolnú
pôsobnosť podľa osobitného predpisu.
10. Sťažnosť podanú proti činnosti starostu , zástupcu starostu obce , poslanca
obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra
prešetruje a vybavuje komisia
zriadená obecným zastupiteľstvom ad hoc.
10.1 Komisia má 3-5 členov, a to iba z radov poslancov obecného zastupiteľstva a zvolí si
predsedu komisie, ktorý za ňu koná navonok. Členom komisie nemôže byť
poslanec OZ proti ktorému sťažnosť smeruje.
10.2 Komisia sa schádza tak, aby boli dodržané lehoty na vybavenie sťažnosti.
Zasadnutie komisie zvoláva jej predseda.
11. Starosta obce vybavuje sťažnosť podanú
proti činnosti prednostu, riaditeľa,
resp. konateľa organizácie zriadenej alebo založenej obcou. O prešetrenie
sťažnosti môže požiadať hlavného kontrolóra obce.
12. Na prešetrenie a vybavenie sťažností v organizáciách obcou zriadených je príslušný
ich štatutárny orgán, t.j. riaditeľ organizácie.
13. Ten, kto sťažnosť vybavuje, je povinný bezodkladne oboznámiť toho, proti komu
sťažnosť smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a čase, aby sa jej
prešetrovanie nemohlo zmariť. Zároveň mu umožní vyjadriť sa k sťažnosti, predkladať
doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na vybavenie sťažnosti.
14. Ten, kto sťažnosť prešetruje, je oprávnený nevyhnutnom rozsahu písomne vyzvať
sťažovateľa na spoluprácu s poučením, že v prípade neposkytnutia spolupráce alebo
jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sťažnosť odloží. Lehota na poskytnutie
spolupráce sťažovateľa je 10 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy
sťažovateľovi.
15. Sťažnosť vybavuje starosta obce okrem výnimiek, ktoré sú uvedené v Smernici.
16. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia
sťažovateľovi. V oznámení
sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo
neopodstatnená.
Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia
sťažnosti, ktoré vychádza
zo zápisnice.
18.1

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.
ČI. VI
Lehota na vybavenie sťažnosti

1. Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní od jej doručenia.
2. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže starosta obce lehotu podľa bodu 1. predĺžiť
pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty s uvedením dôvodu sa bezodkladne
písomne oznámi sťažovateľovi.

ČI. VII
Kontrola vybavovania sťažností
1. Kontrolu vybavovania sťažností vykonáva hlavný kontrolór obce.
2. Orgán samosprávy, ktorý sťažnosť vybavil, je oprávnený kontrolovať, či sa opatrenia
prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.
ČI. VIII
Záverečné ustanovenia
1. Postup pri prešetrovaní a vybavovaní sťažností upravený touto Smernicou v nadväznosti na
ČI. I bod 2. platí aj pre organizácie zriadené obcou a právnické osoby založené obcou s tým,
že štatutárni zástupcovia týchto subjektov jej ustanovenia upravia
a rozpracujú na vlastné
pomery interným predpisom.
2. Táto Smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013
V Dolnej Seči dňa 20.12.2012
Eugen Čornák
starosta obce

/
Prílohy:

č. 1: Záznam o ústnej sťažnosti
č. 2 : Zápisnica o prešetrení sťažnosti
č. 3 : Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

Obec

Z Á Z N A M
o ú s tn e j s ť a ž n o s ti

SŤAŽOVATEĽ:
FO:......................................................................................
Meno/priezvisko/adresa trvalého alebo prechodného pobytu

PO:........................................................................................
Názov/sídlo/meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať

PREDMET:

1. Sťažnosť je zameraná proti:*

.....................................................

2. Sťažnosť poukazuje na nedostatky:*

....................................................

3. Sťažovateľ sa domáha:*

.....................................................

Dňa............................ o ..... hod.
Záznam vyhotovil: ................................................ podpis.................................
Meno a priezvisko zamestnanca

Zamestnanci, prítomní pri ústnom podaní sťažnosti: ..........................................
meno a priezvisko

podpis sťažovateľa

Sťažovateľ potvrdzuje, že záznam si prečítal a že tento zodpovedá ústne podanému podaniu.
nehodiace sa škrtnite

Príloha č. 2

O bec

Z Á P IS N IC A
o p re š e tre n í s ť a ž n o s ti

Predmet sťažnosti:.......................
Obdobie prešetrovania sťažnosti:
Preukázané zistenia:

Určiť opodstatnenosť/neopodstatnenosť sťažnosti.............................
Dátum vyhotovenia zápisnice : ...............................................
Mená, priezviská a podpisy zamestnancov, ktorí sťažnosť prešetrili:

V lehote do 3 pracovných dní od podpísania tejto zápisnice starosta obce v prípade zistenia
nedostatkov:
1. určí osobu zodpovednú za zistené nedostatky,
2. prijme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
3. predloží prijaté opatrenia poverenému zamestnancovi,
4. predloží poverenému zamestnancovi správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti,

Potvrdzujeme odovzdanie dokladov:............................................................
Potvrdzujeme prevzatie dokladov: ............................................................

Príloha č. 3

Obec

(sťažovateľ)

VEC
Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti
Dňa ......................... bola obci .......... doručená Vaša sťažnosť,
domáhate........................ ..................................................................................,
na.......................................................................................

ktorou sa
poukazujete

(opísať predmet sťažnosti)

Šetrením sťažnosti dňa ..............
opodstatnená.ľ

bolo zistené, že Vaša sťažnosť je neopodstatnená II

Odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti:

O

(Uviesť konkrétne zistenia a súlad resp. nesúlad s príslušnými právnymi predpismi, prípadne čo bolo odstránené v priebehu
šetrenia- podľa zápisnice. V prípade opodstatnenej sťažnosti uviesť, že boli uložené povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i).)
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.)

meno a priezvisko
starosta obce

V
Vvybrať

dňa.

