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Z Á S A D Y 

postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní  a kontrole vybavovania sťažností fyzických 
a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy mestskej 
časti  Bratislava-Staré Mesto 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa podľa §11 ods. 4 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na 
zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov   
 

s c h v a ľ u j e   
 

tieto Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní, archivovaní a kontrole vybavovania 
sťažností a petícií fyzických a právnických osôb v podmienkach samosprávy mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len “zásady”):  
 

ČASŤ I 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
Zásady upravujú 

(1) postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní, archivovaní a kontrole vybavovania 
sťažností  fyzických a právnických osôb, 

(2) postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní, archivovaní a kontrole vybavovania 
petícií. 

 
Čl. 2 

Definícia pojmov 
 

(1) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, pretože došlo k   ich 
porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou samosprávy, 

b) upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie si vyžaduje zásah orgánov samosprávy. 

(2) Petícia je spôsob uplatnenia práva občanov spoločne s inými obracať sa vo veciach verejného 
alebo iného spoločného záujmu na orgány územnej samosprávy sa žiadosťami, návrhmi a 
sťažnosťami. 

(3) Preskúmanie sťažnosti alebo petície je činnosť spojená s oboznámením sa s obsahom, s jej 
zhodnotením zo skutkového hľadiska, právneho hľadiska, jej posúdením za účelom 
rozhodnutia, akým spôsobom a kto bude sťažnosť alebo petíciu prešetrovať a vybavovať. 

(4) Prešetrenie sťažnosti alebo petície je činnosť, pri ktorej sa skúma, aký má byť skutočný stav 
podľa platných právnych noriem, analyzujú sa odchýlky skutočnosti od požadovaného stavu, 
ich rozsah, závažnosť, množstvo a skúmajú sa príčiny zisteného nežiaduceho stavu a následky. 
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(5) Vybavenie sťažnosti alebo petície je okrem prešetrenia sťažnosti aj prijatie opatrení na 
nápravu a kontrola ich plnenia, t.j. všetky úkony od prijatia sťažnosti alebo petície až do 
oznámenia výsledku a zabezpečenia nápravy. 

 
 

ČASŤ II 
 

Čl. 3 
Sťažnosti 

 
(1) Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, vlastnoručný podpis, adresu fyzickej osoby alebo 

názov a sídlo právnickej osoby, predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha. Ak sťažnosť 
nemá požadované náležitosti, nie je zrozumiteľná, alebo ak sú na jej náležité vybavenie 
potrebné údaje, ktoré sa v sťažnosti neuvádzajú, zabezpečí ich doplnenie ten, kto sťažnosť 
prešetruje. Na dopĺňanie sťažností sa primerane vzťahuje § 15 zákona č. 152/1998 Z. z. 
o sťažnostiach. Vlastnoručný podpis sa nevyžaduje v prípade podania sťažnosti elektronickou 
formou. 

(2) Sťažnosť, v ktorej sťažovateľ neuvádza svoje meno, priezvisko, vlastnoručný podpis a adresu 
(právnická osoba svoj názov a sídlo), je anonymnou sťažnosťou, ktorá sa vybavuje, ak 
obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis. 

(3) Za sťažnosť sa nepovažuje podanie : 

a) fyzickej osoby alebo právnickej osoby podané ako dopyt, ktorým sa nedomáha ochrany 
svojich práv,  

b) orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nesprávnu činnosť iného orgánu verejnej 
správy, 

c) ktorého vybavovanie je upravené osobitným predpisom1), 

d) proti rozhodnutiu orgánu samosprávy vydanému v správnom konaní2), ak je zrejmé, že 
podanie možno vybaviť v správnom konaní. 

 
Čl. 4 

Prijímanie sťažností 
 

(1) Sťažnosti adresované mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“), 
Miestnemu úradu Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestny úrad“) a zariadeniam mestskej 
časti bez právnej subjektivity sa prijímajú v podateľni miestneho úradu, ktorá sťažnosť 
zaeviduje a postúpi centrálnej evidencií sťažností. 

(2) V organizáciách mestskej časti s právnou subjektivitou prijíma sťažnosti štatutárny orgán - 
riaditeľ (vedúci), alebo ním poverený zamestnanec. 

(3) Týmto nie je dotknutá povinnosť ostatných zamestnancov samosprávy, orgánov a poslancov 
samosprávy prijímať sťažnosti a tieto postúpiť bezodkladne na zaevidovanie do podateľne 
miestneho úradu. 

(4) Sťažnosť môže byť podaná 

a) písomne - listom, elektronickou poštou, faxom 

b) ústne - osobne, telefonicky 

                                                
1) Napr. zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom /Trestný poriadok/, zákon č. 314/1996 Z.z. o 

prokuratúre, zákon 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /Stavebný zákon/ a pod. 
2)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  
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(5) O sťažnosti podanej ústne je povinný prijímateľ vyhotoviť záznam podľa Prílohy č. 1. 

(6) Prijaté sťažnosti, na ktorých vybavenie alebo prešetrenie nie je príslušná mestská časť,  
centrálna evidencia sťažností bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní,  postúpi orgánu 
príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom upovedomí sťažovateľa. 

(7) Ak bolo na miestny úrad doručené podanie označené ako sťažnosť a toto podanie podľa Čl. 
3 ods. 3 písm. a) až c) nie je sťažnosťou, centrálna evidencia sťažností vráti takéto podanie 
do piatich dní s uvedením dôvodu tomu, kto ho podal. 

(8) Podanie podľa Čl. 3 ods. 3 písm. d) zašle centrálna evidencia sťažností bezodkladne 
sťažovateľovi s poučením, a ak ide o neprávoplatné rozhodnutie, aj orgánu príslušnému na 
rozhodnutie o opravnom prostriedku. Ak časť podania spĺňa náležitosti sťažnosti, bude táto 
časť vybavená ako sťažnosť. 

(9) Ak sťažovateľ požiadal o utajenie svojej totožnosti, odpis sťažnosti bez údajov, ktoré by 
mohli viesť k zisteniu totožnosti sťažovateľa zabezpečí centrálna evidencia sťažností. 
V prípade, že nie je možné takúto sťažnosť prešetriť, centrálna evidencia sťažností  o tom 
upovedomí sťažovateľa a upozorní ho, že vo vybavovaní sťažnosti sa bude pokračovať, ak 
v určenej lehote písomne udelí súhlas s uvedením určitého potrebného údaja o svojej osobe. 
Ak sťažovateľ odmietne dať súhlas alebo nereaguje na výzvu, centrálna evidencia sťažností 
odloží sťažnosť bez ďalšieho konania a informuje o tom sťažovateľa. 

(10) Ak sťažovateľ požiada o utajenie svojej totožnosti v priebehu prešetrovania sťažnosti, 
centrálna evidencia sťažností preskúma, či je možné jeho žiadosti vyhovieť a výsledok 
oznámi sťažovateľovi písomne. 

 
Čl. 5 

Evidencia sťažností 
 

(1) Centrálnu evidenciu sťažností adresovaných mestskej časti, miestnemu úradu a zariadeniam 
mestskej časti bez právnej subjektivity vedie v súlade s ustanoveniami §10 zákona 
o sťažnostiach miestny úrad - kancelária prednostu, referát kontroly, sťažností a petícií. 

(2) Organizácie mestskej časti s právnou subjektivitou sú povinné viesť evidenciu v súlade s 
ustanoveniami §10 zákona o sťažnostiach. 

(3) V centrálnej evidencii sťažností sú vedené jednotlivé spisy sťažností, samostatne číslované, 
s originálom prijatej sťažnosti, originálom zápisnice zo šetrenia či originálom písomného 
stanoviska odborných útvarov miestneho úradu, zariadení mestskej časti alebo dotknutých 
organizácií a originálom odpovede na sťažnosť. Do centrálnej registratúry sú ukladané 
v treťom roku, po roku ich prijatia podateľňou miestneho úradu.   

 
Čl. 6 

Príslušnosť na vybavenie sťažností 
 

(1) Na vybavenie sťažnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je 
príslušný starosta, alebo ním splnomocnený zamestnanec, v organizáciách s právnou 
subjektivitou zriadených mestskou časťou, štatutárny orgán - riaditeľ (vedúci). 

(2) Na prešetrenie sťažnosti proti činnosti poslanca miestneho zastupiteľstva, starostu a hlavného 
kontrolóra je príslušná mandátová komisia miestneho zastupiteľstva. 

(3) Na prešetrenie sťažnosti proti činnosti prednostu miestneho úradu a štatutárneho orgánu 
organizácie zriadenej mestskou časťou je príslušný hlavný kontrolór. 

(4) Sťažnosť nesmie vybavovať ani prešetrovať osoba, proti ktorej sťažnosť smeruje, ani osoba, 
ktorá je podriadená tejto osobe. 



Strana 4 z 6 

 
Čl. 7 

Prešetrovanie sťažností 
 

(1) O prešetrení sťažnosti je povinný poverený zamestnanec vyhotoviť zápisnicu v zmysle §18 
zákona o sťažnostiach. Zápisnicu môže nahradiť písomné stanovisko odborných útvarov 
miestneho úradu, zariadení mestskej časti  alebo dotknutých organizácií. 

(2) Písomné stanovisko odborných útvarov miestneho úradu, zariadení mestskej časti alebo 
dotknutých organizácií predkladá príslušný vedúci pracovník kancelárii prednostu v lehote do 
15 dní od jeho písomného vyžiadania, v tej istej lehote odošle toto stanovisko v elektronickej 
forme aj na referát kontroly a sťažností. 

(3) Výsledok prešetrenia sťažnosti sa oznamuje sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je jeho 
sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. V prípade, že sa zistila opodstatnenosť 
sťažnosti, uvedú sa v oznámení aj opatrenia prijaté alebo vykonané na odstránenie zistených 
nedostatkov. 

(4) Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku 
prešetrenia sťažnosti a ak sa prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich 
vzniku. 

(5) V prípade opakovanej sťažnosti podanej aj tým istým sťažovateľom a v tej istej veci,  
centrálna evidencia sťažností takúto sťažnosť zaeviduje pod novým číslom s dodatkom 
„opakovaná“, prekontroluje, či pôvodná sťažnosť bola správne vybavená, k spisu opakovanej 
sťažnosti priloží kópiu pôvodnej sťažnosti a ďalej postupuje podľa §20 zákona 
o sťažnostiach. 

(6) Všetky úkony smerujúce k vybaveniu sťažnosti musia byť v súlade so zákonom o sťažnostiach 
a týmito zásadami. 

 
Čl. 8 

Lehoty na vybavenie sťažnosti 
 

(1) Poverený zamestnanec je povinný vybaviť sťažnosť v lehote do 30 dní, ktorá začína plynúť 
odo dňa doručenia sťažnosti do podateľne. 

(2) Lehotu na vybavenie sťažnosti možno predĺžiť 
a) najviac na 60 dní od doručenia, ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu 

verejnej správy, fyzickej osoby alebo právnickej osoby. 

b) o ďalších 30 dní v prípadoch náročných na prešetrenie sťažnosti. 

(3) O predĺžení lehoty podľa ods. 2 písm. a) rozhoduje splnomocnený zamestnanec, podľa ods. 2 
písm. b) rozhoduje starosta. V prípade, že sťažnosť prešetruje mandátová komisia, o predĺžení 
lehoty rozhoduje predseda komisie. 

(4) O predĺžení lehoty a o dôvodoch predĺženia je povinný splnomocnený zamestnanec písomne 
upovedomiť sťažovateľa, ak sťažnosť prešetruje mandátová komisia, urobí tak predseda 
komisie. 

(5) Výsledok prešetrenia sťažnosti oznamuje sťažovateľovi písomne splnomocnený zamestnanec,  
predseda mandátovej komisie podľa Čl. 6 ods. (2) a v prípadne podľa Čl. 6 ods.(3) hlavný 
kontrolór.  
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Čl. 9 
Kontrola vybavovania sťažností 

 
(1) Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania a vybavovania sťažností vykonáva hlavný 

kontrolór. 

(2) Hlavný kontrolór predkladá miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o 
vybavovaní sťažností a petícií. Správa obsahuje najmä počet prijatých a vybavených sťažností, 
proti komu smerovali, ich predmet a opatrenia vykonané na nápravu zistených nedostatkov. 

(3) Kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu vykonáva prednosta miestneho úradu 
a riaditelia organizácií zriadených miestnym zastupiteľstvom.  

 
Čl. 10 

Spoločné ustanovenia 
 

(1) Trovy, ktoré vznikli v súvislosti s prešetrením a vybavením sťažnosti, znáša samospráva 
mestskej časti. 

(2) Zamestnanci mestskej časti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa 
dozvedeli pri vybavovaní sťažností. Od tejto povinnosti ich môže písomne oslobodiť ten, v 
koho záujme túto povinnosť majú, alebo vo verejnom záujme s výnimkou ustanovenia §7 
ods.1 zákona o sťažnostiach starosta. Tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť 
o štátnom a služobnom tajomstve. 

 
ČASŤ III 

 
Čl. 11 
Petície 

 
(1) Podané petície musia mať písomnú formu a musia obsahovať tieto údaje : 

a) fyzická osoba čitateľne uvedie k podpisu svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, 

b) právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu 
osoby oprávnenej konať v jej mene, 

c) ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé, aká 
petícia sa má podporiť podpismi, 

d) na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, priezvisko a úplná adresa trvalého 
pobytu každej osoby, ktorá petíciu zostavila alebo osoby, ktorá je určená na styk 
s orgánom samosprávy, 

e) ak petíciu podporil väčší počet osôb, musia osoby podávajúce petíciu uviesť pod jej 
textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky sa musia priebežne 
číslovať,  

f) ak petíciu podáva petičný výbor, jeho členovia sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila 18 
rokov na ich zastupovanie v styku s orgánom samosprávy, 

g) ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícii určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 
rokov na styk s orgánom samosprávy. 

(2) Petície adresované mestskej časti sa prijímajú v podateľni miestneho úradu, ktorá petíciu 
zaeviduje a postúpi centrálnej evidencií petícií. 

(3) Centrálnu evidenciu petícií vedie miestny úrad - kancelária prednostu, referát kontroly, 
sťažností a petícií. 
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(4) Vybavovanie petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
zabezpečuje starosta. 

(5) Ak z obsahu petície vyplýva, že orgán samosprávy nie je príslušný ju vybaviť, centrálna 
evidencia petícií ju do desiatich dní postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu 
podal. 

(6) Ak petícia neobsahuje údaje podľa ods.1 tohto článku, alebo má také vecné nedostatky, 
ktoré neumožňujú jej prešetrenie, centrálna evidencia petícií vyzve osobu, ktorá petíciu 
podala, aby ich odstránila v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od vyzvania. Ak sa 
nedostatky v tejto lehote neodstránia, orgán samosprávy petíciu neprešetruje. 

(7) Ak ďalšie petície podané v tej istej veci neobsahujú nové skutočnosti, centrálna evidencia 
petícií oznámi osobám, ktoré petície podali, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. 

(8) Orgán samosprávy je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby sa zistil skutočný stav veci, 
jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. 

(9) Výsledok vybavenia petície centrálna evidencia petícií písomne oznámi do 30 dní od 
doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov osobe, ktorá petíciu podala, alebo 
osobe určenej na styk s orgánom samosprávy. Ak nie je možné vybaviť petíciu v tejto lehote, 
centrálna evidencia petícií písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená 
v ďalšej 30-dňovej lehote. 

(10) Ten, kto podal petíciu, je na požiadanie povinný v primeranej lehote poskytnúť nevyhnutnú 
súčinnosť pri jej vybavovaní. Ak bez vážneho dôvodu neposkytne súčinnosť, orgán 
samosprávy nie je povinný petíciu vybaviť. O tomto následku musí byť ten, kto podal petíciu 
písomne poučený už pri požiadaní o súčinnosť pri vybavovaní petície. V čase od požiadania 
o súčinnosť do jej poskytnutia neplynú lehoty uvedené v ods. 8 tohto článku. 

(11) Na prijímanie, evidovanie, vybavovanie, archivovanie a kontrolu vybavovania petícií sa 
primerane použijú články 4 až 9 týchto zásad. 

 
ČASŤ IV. 

 
Čl. 12 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Zrušujú sa „Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní  a kontrole vybavovania 

sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach 
samosprávy mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto“, schválené uznesením miestneho 
zastupiteľstva č. 119/1999 dňa 7.9.1999, ktoré nadobudli účinnosť 8. septembra 1999. 

(2) Tieto zásady boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto č.: 91/2007 zo 16.10.2007 a účinnosť nadobúdajú dňom 17.10.2007. 
 

 
 
       Ing. arch. Andrej Petrek 

        starosta mestskej časti 
 Bratislava – Staré Mesto 
 

 
 
Dôvodová správa. 
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Zásady postupu prijímania, evidovania a vybavovania sťažností a petícií sú spracované na základe 
správy hlavnej kontrolórky MČ Bratislava-Staré Mesto  č. 3/2007 z 23.04.2007 o výsledku 
kontroly vybavovania sťažností a petícií prijatých v roku 2006 a prednostom úradu vydaných 
opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.  
Pôvodné  „Zásady“, schválené uznesením MZ č.119/1999 zo dňa 07.09.1999, sú v rozpore  s 
platným Organizačným poriadkom samosprávy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, schváleným 
uznesením MZ č. 10/1991 zo dňa 14.03.1991 a naposledy doplneným a aktualizovaným 
dodatkom č.13, schváleným uznesením MZ č.43/2007 z 29.05.2007 a tiež s organizačným 
poriadkom Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, schváleným uznesením MZ č. 
32/2007 zo dňa 29.04.2007.   

 
 

 



Príloha č. 1 
k Zásadám vybavovania sťažností 

 

Telefón                                 Fax                                  Bankové spojenie                    IČO                   Internet 
02/59 246 111                       02/59 246 300                 1526-012/0200                        00 603 147         www.staremesto.sk 
 
Poznámka : Záznam vyhotoviť dvojmo, 1 x odovzdať sťažovateľovi                               

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-STARÉ MESTO  
Vajanského nábr. 3,  814 21  Bratislava 1 

 
 

                      Záznam o podaní ústnej s ťažnosti 
Podľa zákona o sťažnostiach č.152/1998 Z.z. 

 
 
Sťažnosť prijal  :                              Dňa : 
                                    ( meno a priezvisko pracovníka MiÚ) 
 
 

Evidenčné číslo/rok : Poradové číslo/rok : 
 
 
Sťažovateľ :                                                                                                                                              
                                    ( meno, priezvisko, adresa  trvalého pobytu, overené podľa OP, číslo telefónu) 

 
 
Predmet sťažnosti : 
 
1) 
 
 
2) 
 
 
3) 
 
 
Čoho sa sťažovateľ domáha : 
 
ad 1) 
 
ad 2) 
 
ad 3) 
 
 
 
 
 
Vlastnoručný podpis sťažovateľa   ................................................. 
 
 
 
Podpis prijímateľa sťažnosti (MiÚ)  ............................................... 
   


