Všeobecne záväzné nariadenie obce Šarovce č. 6/98 o vybavovaní petícií
Obecné zastupiteľstvo v Šarovciach v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím § 7 zákona č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1998, ktorým sa prijíma
záväzný poriadok vybavovania petícií obcou Šarovce.
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1) Tento poriadok upravuje a bližšie špecifikuje postup pri prijímaní a vybavovaní petícií
(§ 7 zák. č. 85/1990 Zb. o petíciách).
2) Obec Šarovce pri prijímaní a vybavovaní petícií podaných v súlade s ustanoveniami

zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve postupuje podľa týchto zásad.
Tieto zásady sa nevzťahujú na postup orgánov samosprávy obce sa prijímaní, vybavovaní
a rozhodovaní podľa vyhl. č. 150/1958 Ú.v. o vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov
pracujúcich.
3) Tieto zásady sú záväzným právnym predpisom pre všetkých pracovníkov obce Šarovce,
ako aj pre poslancov Obecného zastupiteľstva v Šarovciach, príp. aj iné subjekty, pokiaľ
sa podieľajú na realizácii úkonov na úseku petičného práva.
Čl. 2
Petícia
1) Petíciou sa rozumie písomná žiadosť, návrh alebo sťažnosť, ktorou sa fyzická osoba
samostatne alebo spoločne s inými alebo právnická osoba (tá len v súlade s cieľmi svojej
činnosti) obracia na obec a štátne orgány vo veciach verejného alebo iného spoločenského
záujmu (§ 1 ods. 1 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve).
2) Petícia musí spĺňať všetky náležitosti uvedené v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
a to:
a) musí ísť o písomné podanie, adresované obci
b) musí byť pod ňou uvedené meno, priezvisko a bydlisko toho, kto ju podáva.
Ak petíciu podáva petičný výbor, musia byť uvedené mená, priezviská a bydliská
všetkých členov výboru a meno a priezvisko toho, kto je oprávneným členom výboru
v tejto veci zastupovať.
c) musí sa dotýkať verejného alebo iného spoločného záujmu

d) pri podpisoch občanov musí byť uvedené:
-

meno a priezvisko

-

bydlisko – trvalý pobyt

3) Na podpisových archoch petície musí byť:
(§ 4 ods. 2 zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve):
-

text petície alebo také označenie petície, aby bolo zrejmé, aká petícia je podpismi
podporená,

-

meno, priezvisko a bydlisko toho, kto petíciu zostavil, alebo meno, priezvisko
a bydlisko toho, kto je oprávnený členov petičného výboru v tejto veci zastupovať.

4) Ak vzíde petícia zo zhromaždenia obyvateľov, musí byť uvedené , z akého zhromaždenia
obyvateľov, musí byť uvedené, z akého zhromaždenia vzišla a ako bola zhromaždením
schválená (§ 6 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve).
DRUHÁ ČASŤ
Poradný výbor pre vybavovanie petícií a evidencia petícií
Čl. 3
Úvodné ustanovenia
1. Na vybavovanie petícií zriaďuje starostka obce “ Poradný výbor na vybavovanie petícií “
“ Poradný výbor na vybavovanie petícií “ sa vytvára na “ ad hoc “ a to najneskôr do troch
dní petície podateľňou Obecného úradu v Šarovciach.
2. Výbor je poradným orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva.
Čl. 4
Evidencia petícií
1. Obec Šarovce je povinná prijať petíciu adresovanú obci Šarovce.
Všetky dôležité petície sa musia bezodkladne zaevidovať v osobitnej „ Evidencii petícií,
sťažností a oznámení Obecnému úradu v Šarovciach “ a musia prejsť cez podateľňu
Obecného úradu v Šarovciach v súlade so „ Spisovým a skartačným poriadkom obce
Šarovce“.
2. Ihneď po zaevidovaní príslušný pracovník obce doručí petíciu starostovi obce.
3. Starosta a poradný výbor na vybavovanie petície preskúma v postupných krokoch:
a) či sa petícia dotýka pôsobnosti obce (§ 1 ods. 1 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve)

V prípade, že petícia nepatrí so spôsobilosti obce, odstúpi ju do 5 dní príslušnému
štátnemu orgánu a upovedomí o tom písomne toho, kto petíciu podal.
b) či petícia nenapĺňa ust. § 1 ods. 4 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
Ak sa zistia skutočnosti uvedené v citovanom ustanovení zákona odstúpi starosta obce
prokurátorovi a upovedomí o tom toho, kto petíciu podal.
4. Ak petícia spĺňa všetky zákonné náležitosti platnej úpravy, odstúpi ju starosta obce
„ Poradnému výboru na vybavovanie petícií “
Čl. 5
Poradný výbor na vybavovanie petícií
1) Poradný výbor pre vybavovanie petícií sa schádza podľa potreby, za účelom pomôcť
starostovi a obecnému zastupiteľstvu pri posudzovaní obsahu petície a pri preskúmavaní
súladu petície, jej obsahu a jej náležitostí ako podania, tak aj súladu spôsobu prevedenia
so zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
2) Poradný výbor má vždy nepárny počet členov, najmenej však piatich
Členov poradného výboru menuje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce na
volebné obdobie orgánov samosprávy obce.
Členovia poradného výboru si spomedzi svojho stredu zvolia nadpolovičnou väčšinou
hlasov predsedu výboru.
3) Prvé zasadnutie poradného výboru zvoláva písomne starosta obce v lehote do 10 dní od
doručenia petície pokiaľ už nebola vybavená podľa ustanovení týchto zásad iným
spôsobom.
Starosta zároveň s pozvánkou na zasadnutie komisie zašle všetkým členom poradného
výboru fotokópiu petície so všetkými prílohami.
Ďalšie zasadnutie, resp. zasadnutia poradného výboru zvoláva jej predseda, ktorý o konaní
zasadnutia ako aj o výsledkoch doterajšej práce výboru písomne informuje starostu obce.
Čl. 6
1) Poradný výbor skúma, či petícia spĺňa všetky formálne náležitosti petície.
V prípade, že petícia nespĺňa podmienky, ktoré zák. 85/1990 Zb. o petičnom práve určuje
ako jej špecifické črty a podmienky, vráti poradný výbor toto podanie starostovi obce spolu
s písomným odôvodnením.
Starosta obce zabezpečí vybavenie tohto podania podľa obsahu – napr. môže ísť
o oznámenie, sťažnosť a pod.

2) Pokiaľ petícia spĺňa všetky formálne náležitosti, posúdi výbor obsah petície. Pokiaľ ide
o sťažnosť vo veciach verejného alebo spoločného záujmu, prešetrí aj jej opodstatnenosť.
TRETIA ČASŤ
Vybavovanie petícií
Čl. 7
1. Písomnú odpoveď, t. j. stanovisko výboru k obsahu petície a návrh spôsobu jej vybavenia
vypracuje poradný výbor v lehote do 20 dní od prijatia petície obcou Šarovce.
Závery poradného výboru sa predložia na rozhodovanie v závislosti od kompetencie
a príslušnosti na prejednanie – buď obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi obce.
2. Výsledok prejednania petície sa zašle písomne tomu, kto podal petíciu, a to v lehote do 30

dní od jej doručenia Obecnému úradu v Šarovciach.
3. Na podpisovanie písomností obce týkajúce sa petície je oprávnený starosta obce.
Poradný výbor na vybavovanie petícií ani samotný predseda výboru nie je oprávnení
podpisovať písomnosti týkajúce sa vybavenia petície.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Čl. 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Zmeny a doplnky tohto „ Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/1998 “ schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo v Šarovciach.
2) Na tomto „ Všeobecne záväznom nariadení č. 6/1998 “ sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Šarovciach dňa 22.6.1998
3) Toto „ Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1998 “ nadobúda účinnosť dňom 8.7.1998.

JUDr. Trníková Judita
starostka obce

