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Na zabezpedenie jednotndho postupu pri vybavovani st'aZnosti podfa osobitn6ho
predpisu na Obecnom tirade v Dulove (d'alej len,,urad") ustanovujem:

ZSsady vybavovan ia st'aZnosti

V sflade so z6konom (,. 912010 Z. z. o st'aZnostiach v zneni neskor5ich predpisov (d'alej len
,,zdkon o st'aZnostiach") obec Dulov vyd6va

ZSsady rybavovania st'aZnosti

ilinok t
Predmet ripravy

Zisady vybavovania st'aZnostf (d'alej len ,,zdsady"), vydan6 ako vnritorny predpis obce
upravujri postup pri pod6vani, vybavovani a kontrole vybavovania st'aZnosti firiick;;ch os6b
alebo pr6vnickych os6b dorudenych obci Dulov .

itrinok 2
Vymedzenie pojmov

Na ridely tychto zdsad
a) vybavovanie st'aZnosti je prijimanie, evidencia, presetrovanie a vybavenie st'aZnosti,
b) vybavenim st'aZnosti je vr6tenie st'aZnosti, odloZenie st'aZnosti, oznilmenie vysledku

pre5etrenia st'aZnosti alebo ozn6menie vysledku prekontrolovania spi6vnosti
vybavenia predchadzajricej st'aZnosti.



tlfnok 3

St'aZnost'

1/ St'aZnost' podfa tychto zdsad je podanie fyzickej alebo pr6vnickej osoby (d'alej len

,,st' aLov atef "), ktorym :

a) sa dom6ha ochrany svojich pr6v alebo pr6vom chr6nenych zittjmov, o ktorych sa

domnieva, Ze boli poru5en6 dinnost'ou alebo nedinnost'ou obce,

b) poukazuje na konkrdtne nedostatky, najmii na poruSenie pr6vnych predpisov, ktorych
odstr6nenie je v pOsobnosti obce.

2l St'aLnost'ou podl'a tychto zbsad nie je podanie, ktor6
a) m6 charakter dopytu, vyjadrenia,nazoru, Ziadosti, podnetu alebo n6vrhu;

b) poukazuje na konkr6tne nedostatky v dinnosti obce, ktorych odstr6'nenie alebo

vybavenie je upravend osobitnym predpisom, napriklad Spr6vny sridny poriadok,

zdkon d" 85/1990 Zb. o petidnom pr6ve v zneni neskorSich predpisov;

c) je st'aZnost'ou podl'a osobitn6ho predpisu, napriklad $ 218a aL2I8c zfikona N6rodnej
rady Slovenskej republiky d. 23311995 Z. z. o sridnych exekftoroch a exekudnej

dinnosti (Exekudn;f poriadok).a o zmene a doplneni d'alSich zitkonov v zneni zdkona (,.

28011999 Z. 2., $ 48 ods. 1 pism. e) zitkona L 7311998 Z. z. o Stdtnej sluZbe

prislu5nikov Policajndho zboru, Slovenskej informadnej sluZby, Zboru viizenskej a
justidnej strdhe Slovenskej republiky a Zeleznidnej policie v zneni zdkona (,. 62312005

Z. 2., S 65da ods. 2 zirkona (,. 412001 Z. z. o Zborc viizenskej a justidnej strdLe v zneni
zitkonaC,.38612015 2.2., 5 59 ods. I pism. h) a $ 65 zitkonaC 40012009 Z. z. o St6tnej

sluZbe a o zmene a doplneni niektorych z6konov v zneni zirkona (,. 30112016 Z. z.;

d) smeruje proti rozhodnutiu obce vydandmu v konani podl'a osobitn6ho predpisu,

napriklad $ 46 ztkona d. 7111967 Zb. o spr6vnom konani (spr6vny poriadok),

$ 63 z6kona (,. 56312009 Z. z. o spr6ve dani (daiovy poriadok) a o zmene a doplneni

niektoqich z6konov v zneni neskor5ich predpisov;

e) smeruje proti zdverom kontroly, auditu, dohl'adu, dozoru alebo in5pekcie podfa
osobitndho predpistt, alebo

0 obsahuje utajovand skutodnosti alebo z obsahu ktor6ho je zrejm€, Ze jeho vybavenim
ako st'aZnosti podfa tohto z6kona by do5lo k ohrozeniu utajovan;fch skutodnosti podfa
osobitndho predpisu, zitkon (,. 21512004 Z. z. o ochrane utajovanych skutodnosti a o
zmene a doplneni niektor;fch zitkonov v zneni neskorSich predpisov.

3l St'aZnost'ou nie je ani podanie
a) org6nu verejnej spr6vy (OVS), v ktorom upozorf,uje na nedostatky v dinnosti in6ho

OVS,
b) osoby poverenej sridom na vykon verejnej moci.

4l Kalde podanie pre irdely urdenia, di podanie je st'aZnost'ou v zmysle zitkona o st'aZnostiach

a v zmysle tychto zdsad, savZdy posudzuje podfa jeho obsahu bez ohl'adu na jeho oznadenie.

tlinok 4

Vybavenie podani, ktor6 nie sri st'aZnost'ami

ll Podanie, ktord
a) m6 charakter dopytu, vyjadrenia,fiazoru, Ziadosti, podnetu alebo n6vrhu
b) poukazuje na konkrdtne nedostatky v dinnosti obce, ktorych odstr6nenie alebo

vybavenie je upravend osobitnym predpisom,



c) smeruje proti rozhodnutiu obce vydandmu v konani podfa osobitndho predpisu,

d) smeruje proti zixerom kontroly, auditu, dohfadu, dozoru alebo in5pekcie podfa
osobitn6ho predpisu, alebo

e) obsahuje utajovan6 skutodnosti alebo z obsahu ktordho je zrejme, Ze jeho vybavenim
ako st'aZnosti podl'a tohto z6kona by doSlo k ohrozeniu utajovan;fch skutodnosti podfa
osobitn6ho predpisu.

a je oznadend ako st'aZnost', obec odloZi o dom toho, kto podanie podal pisomne upovedomi

do 15 pracovnych dni od dorudenia podania s uvedenim d6vodu odloZenia podania. Ak je
obec prisluSn6 podanie vybavit' podl'a osobitndho predpisu, tak podanie vybavi podl'a

prislu5n6ho osobitndho predpisu

2l Podanie, ktord je st'aZnost'ou podl'a osobitn6ho predpisu, obec vybavi podfa osobitndho
predpisu. Ak na jeho vybavenie nie je prislu5ny, podanie postripi OVS, ktory je na jeho

vybavenie prislu5ny a sridasne to ozn6mi tomu, kto podanie podal.

3l Podanie ktor6 smeruje proti rozhodnutiu obce, ktord nie je pr6voplatnd, obec vybavi
podl'a osobitn6ho predpisu. Ak na vybavenie podania nie je prisluSn6 posttipi takdto podanie

do piatich pracovnych dni org6nu, ktory napadnutd rozhodnutie vydal, o dom upovedomi
toho, kto podanie podal.

Clfnok 5

Nf leZitosti st'aZnosti

1l St'aZnost' musi obsahovat'
a) ak ju pod6vafyzickd osoba - meno, priezvisko, adresu pobyu st'aZovatefa;

b) ak ju pod6va pr6vnick6 osoba - nfuov a sidlo, meno a priezvisko osoby opr6vnenej za

f,u konat'.

2l St'aZnost'musi by't' ditatefn6 a zrozumitelnl, zjej obsahu musi b1,t' jednoznadnd proti
komu smeruje, na ak6 nedostatky poukazuje, doho sa st'aZovatel'dom6ha.

3l St'aZnost'

a) v listinnej podobe musi obsahovat'vlastnorudny podpis st'aZovatefa

b) v elektronickej podobe musi byt' st'aZovatel'om attorrzovana kvalifikovanym
elektronicklfm podpisom.

4l Ak st'aZnost' podan6 v elektronickej podobe nie je autorizovan6 podl'a osobitndho
predpisu,l) ani odoslan6 prostrednictvom pristupov6ho miesta, ktord vyZaduje irspeSnri

autentifik6ciu st'aZovatela, staZovatel ju musi do piatich pracovnych dni od jej podania
potvrdit' a to vlastnorudnym podpisom, jej autortzitciou podfa osobitn6ho predpisu 1) alebo jej
odoslanim prostrednictvom pristupov6ho miesta, ktord vyZaduje rispe5nti autentifikd:ciu
st'aZovatefa, inak sa st'aZnost' odloZi. O odloZeni st'aZnosti a dOvodoch jej odloZenia obec

pisomne upovedomi st'aZovatefa do 15 pracovnych dni od odloZenia. Lehota na vybavenie
st'aZnosti za(ina plynrit' prvym pracovnym dilom nasledujricim po dni dorudenia potvrdenia
st'aZnosti. Ak potvrdenie st'aZnosti obsahuje ind ridaje ako st'aZnost' podan6 v elektronickej
podobe, obec st'aZnost' podanf v elektronickej podobe odloZi.

5/ Ak st'aZnost'v pisomnej podobe ako aj v elektronickej podobe neobsahuje n6leZitosti podla
zitkona a podfa tychto zdsad, obec ju odloZi podl'a $ 6 ods. 1 pism. a) zdkona o st'aZnostiach.



Cldnok 6

OdloZenie st'aZnosti

Pri odloZeni st'aZnosti obec postupuje podfa $6 ods. I aL 4 zitkona o st'aZnostiach. O odloZeni
st'aZnosti obec informuje st'aZovatel'a - Priloha d. 1 a do spisu vyhotovi zdznam - Priloha d. 2

itfnok 7

Podfvanie st'aZnosti

ll St'aZnost' musi byt' podan6 pisomne a to v listinnej alebo v elektronickej podobe.

St'aZnost'podanri elektronicky st'aZovatel'odoSle na e-mailovt adresu: obecdulov(Ostonline.sk
s oznadenim ,,St'aZnost"'v predmete e-mailu.

2l Ak sa st'aZovatef dostavi na obec osobne podat' st'aZnost', ktorri nem6 vyhotovenri
pisomne, zamestnanec obce st'aZovatefa prijme a umoZni mu, aby si st'aZnost' v listinnej
podobe vyhotovil.

3l Ak sa na obec dostavi osoba, ktorej zdravotny stav br6ni, aby si st'aZnost' v listinnej
podobe vyhotovila sama, zatiio osobu ju vyhotovi zamestnanec obce.

4l Pisomnosti srivisiace s vybavovanim st'aZnosti, ktorf podalo viac st'aZovatel'ov spolodne

a nie je v nej urden6, komu z mch sa majir dorudovat', obec zalle staLovatel'ovi, ktor;f ako
prvy uvddzaidqe podl'a $5 ods. 2 zdkona o st'aZnostiach a dl6nku 5 ods.l tlfchto zdsad.

5l Ak si st'aZovatel' zvoli zdstupcu, ktory v jeho mene pod6va st'aZnost', sfdast'ou
st'aZnosti musi by' pisomnd splnomocnenie s osveddenym podpisom 2) zastupovat'

st'aZovatel'a pri podani st'aZnosti a pri rikonoch srivisiacich s vybavovanim st'aZnosti. Ak sa

st'aZnost' pod6va v elektronickej podobe, postupuje sa pri zastupovani st'aLovatel'a podl'a

osobitn6ho predpisu. 3) Ak ztstupca k st'aZnosti splnomocnenie s osveddenym podpisom
nepriloZi, obec st'aZnost' odloZf podfa $ 6 ods. 1 pism. c) zitkona o st'aZnostiach" Povinnost'
priloZenia splnomocnenia s osveddenyrn podpisom sa nevzt'ahuje na zastupovanie
st'aZovatel'a advok6tom podfa osobitn6ho predpisu.4)

6l St'aZnost' adresovan6 zamestnancovi obce alebo starostovi obce je st'aZnost'ou podanou

obci.

7l V pripade utajenia totoZnosti st'aZovatefa sa postupuje podfa $8 z6kona o st'aZnostiach.

itenot 8

Prijimanie st'aZnosti

ll Obecny urad aurdeni zamestnanci obecn6ho riradu sri povinni prijimat' st'aZnosti od
st'aZovatefov podand pisomne, v listinnej alebo v elektronickej podobe.

2l St'aZovatelia v pripade, Le st'aZnost' nezasielajf po5tou, pod6vajri pisomnd st'aZnosti
zamestnancovi obce, ktory je zodpovedny za preberanie poStovych a in;fch z6sielok na
Obecnom tirade.



3l Podatel'fia obce eviduje vSetky podania fyzic[fch os6b alebo pr6vnic(fch osdb (dalej
len podanie), ktor6 sir oznadend ako st'aZnost' alebo z obsahu ktorlich je zrejme, Ze sri

st'aZnost'ou v zmysle zitkona o st'aZnosti ach, aj ked takto ozna(,ene nie sri.

4l Y pripade, Le bolo podanie prevzate od st'aZovatel'a inym zamestnancom obce a nie

zamestnancom zodpovednym za preberanie poStovych zdsielok, tento je povinny predloZit?

podanie na zaevidovanie do registratury obce bezodkladne, najnesk6r v5ak v nasledujrici
pracovny deh.

5l V pripadoch, ak nie je jednoznadn6, di podanie je alebo nie je st'aZnost'ou v zmysle
zitkona o st'aZnostiach atychto zdsad, posfdenie jeho obsahu vykond a n6sledne o veci
rozhodne zamestnanec obecn6ho riradu zodpovedny zapreberanie po5tovych z6sielok, ktory v
sirvislosti s posirdenim obsahu podania m6Le poliadat o spoluprdcu resp. predch6dzajrice
vyjadrenie in6ho odborndho zamestnanca.

6l Prijatir st'aZnost', na vybavenie ktorej obec nie je prisluSn6, postripi najnesk6r do

desiatich pracovnych dni od dorudenia OVS prislu5n6mu na jej vybavenie a zdrovei o tom
upovedomi st'aZovatefa - Priloha d.3"

7l Obec nepostirpi st'aZnost', v ktorej st'aZovatel'poLiadal o utajenie svojej totoZnosti, ale
ju najnesk6r do desiatich pracovnych dni od jej dorudenia vri./"r st'aZovatefovi s uvedenim
ddvodu.

Ckinok 9

Centrrllna evidencia st'aZnostf

ll V podmienkach obce Dulov je centr6lna evidencia st'aZnosti veden6 zamestnancom

zodpovednym za preberanie po5tovych a inych z6sielok na Obecnom rirade.

2l KaZde podanie, ktordtolo posirdend ako st'aZnost'v zmysle dl6nku 8 ods. 5 tychto zdsad

a bude ako st'aZnost' vybavovan6, musi byt' bezodkladne postripend na zaevidovanie do

centr6lnej evidencie st'aZnosti.

3l Centr6lna evidencia st'aZnosti musi obsahovat'najmii tieto ridaje:

a) d6tum dorudenia a d6tum zapisania st'aZnosti, opakovanej st'aZnosti a d al5ej

opakovanej st'aZnosti,
b) meno, priezvisko a adresu pobytu st'aZovatel'a a ak staZnost' pod6va pr6vnick6 osoba,

musi obsahovat' jej ndzov a sidlo, meno a priezvisko osoby opr6vnenej za iu konat',
c) predmet st'aZnosti,
d) d6tum pridelenia st'aZnosti na pre5etrenie na vybavovanie a komu bola pridelen6,
e) qisledok preSetrenia st'aZnosti,

D prijat6 opatrenia a termfny ich splnenia,
g) d6tum vybavenia st'aZnosti, opakovanej st'aZnosti alebo odloZenia d alSej opakovanej

st'aZnosti,
h) vysledok prekontrolovania predchddzajircej st'aZnosti alebo preSetrenia opakovanej

st'aZnosti,
i) d6tum postirpenia st'aZnosti org6nu prislu5n6mu na jej vybavenie,
j) d6vody, pre ktor6 obec st'aZnost'odloZila,
k) pozn6mku.



4l St'aZnosti sa zapisujri do centr6lnej evidencie st'aZnosti v poradi, v akom boli obci
dorudend. KaLdd st'aZnost'm6 pridelend svoje poradov6 dislo v centr6lnej evidencii st'aZnosti.
Centr6lna evidencia st'aZnosti sa vedie tak, aby poskytovala fpln6, presn6, dasovo a vecne
aktudlne ridaje o evidovanych st'aZnostiach.
5l Po zaevidovani st'aZnosti je povinnost'ou zamestnanca obce vytvorit' spis ,,St'aZnosti".
Cislo spisu ,,St'aZnosti" pozostbva z poradov6ho disla nasledujriceho v poradi spisov
a z prisluSn6ho roku v ktorom bola st'aZnost' zaevidovan6 do centr6lnej evidencie st'aZnosti.
Ak je st'aZnost'zaslandelektronicky, zamestnanec Obecn6ho riradu ju vy.tladi azaloLi do spisu
s oznadenim,,St'aZnosti".

6l V pripade, Ze st'aZnost' je adresovan6 obci alebo org6nom obce (starostovi a obecndmu
zastupitefstvu), predloZi sa starostovi obce, ktory zabezpedi jej zaregistrovanie do centrdlnej
evidencie st'aZnosti.

7l V pripade, Ze st'aZnost' je adresovanf obecndmu fradu, zamestnanec zodpovedny za
preberanie po5tovych z6sielok, zabezped,i jej zaregistrovanie do centr6lnej evidencie
st'aZnostf .

8l V pripade, Ze st'aZnost' je adresovan6 zamestnancovi obce, tento ju bezodkladne
predloZi na zaregistrovanie do centrdlnej evidencie st'aZnosti.

gl Do centr6lnej evidencie st'aZnosti sa zapisujti tie podania, ktor6 spila;.i pojmov6 znaky
st'aZnosti podfa zikona o st'aZnostiach atychto zdsad. Zapisuji sa sem aj tre st'aLnosti, ktord
obec prijala a n6sledne posttpila na vybavenie prislu5ndmu OVS v srilade so z6konom
o st'aZnostiach ako aj tre st'alnosti, u ktorych vznikol d6vod na ich odloZenie podl'a zdkona
o st'aZnostiach.

101 Po zaevidovani sf aLnosti v centr6lnej evidencii starosta obce na zitklade toho vodi
komu st'aZnost' smeruje, urdi osobu na vybavenie st'aZnosti podl'a funkdnej a vecnej
prisluSnosti v zmysle zitkona o st'aZnostiach a tychto zdsad.

Clfnok 10

Prfslu5nostt na lybavenie st'ainosti

1l Na vybavenie st'aZnosti je prislu5ny vedrici zamestnanec obce, ktorym je pre obecny
starosta obce alebo zamestnanec, ktordho urdi starosta obce.

[rrad

2l Zamestnanec obce pre5etrovanie vykon6 v spolupr6ci so starostom obce, pripadne
v spoluprdci s inym zamestnancom fradu.

3l Na vybavenie st'aZnosti proti dinnosti Statut6rneho org6nu organizdcie zriadenej obcou
je prislu5ny starosta obce.

4l Na vybavenie st'aZnosti podanej proti starostovi obce v sfvislosti s dinnost'ou obce pri
vykone St6tnej spr6vy je prislu5n;f najbliZ5i org6n St6tnej spr6vy, ktordmu zttkon zveril
kontrolnu p6sobnost' podl'a o sobitn6ho predpisu 5 ).

5l Na vybavenie st'aZnosti obdanov a zitkonnych z6stupcov deti a Liakov 5k61 a Skolskych
zariadeniv zriadovatefskej pdsobnosti mesta jenazitklade $ 6 ods.17 zttkona(,.59612003 Z.
z. o St6tnej spr6ve v Skolstve a Skolskej samospr6ve v zneni neskor5ich predpisov prislu5n6
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obec. Na vybavenie takejto st'aZnosti je prislu5nli starosta obce. Uvedend sa nevzt'ahuje na'
st'aZnosti podan6 vodi rirovni pedagogick6ho riadenia, rirovni vychovy a vzdeltwania a

materi6lno-technickych podmienok vr6tane praktick6ho vyudovania v Skol6ch a Skolskfch.
zariadeniach, ktorych zriatovatefom je obec; na vybavenie tychto st'aZnosti je prislu5n6
Stitna Skolsk6 in5pekcia.
6l Pri pridel'ovani st'aLnosti na vybavenie sa prihliada na prislu5nost' na vybavenie
st'aZnosti podfa $11 a $12 zdkona o st'aZnostiach.

itinok 11

Lehoty na lybavenie st'aZnosti

ll Lehota na vybavenie st'aZnosti apoditanie leh6t sf upravend v $13 ztrkona o

st'aZnostiach.

Obec je povinnd pre5etrit'a vybavit' st'aZnost'do 60 pracovnych dni.

Ak je st'aZnost' n6rodn6 na preSetrenie, m6Ze starosta obce lehotu podfa dl6nku 11

ods.2 tychto zdsad pred jej uplynutim predlZit' o 30 pracovnych dni.

4l PredlZenie lehoty na vybavenie st'aZnosti podfa predchildzajriceho odseku obec
ozndmr st'aZovatel'ovi bezodkladne, pisomne, s uvedenim ddvodu predo je prediZenie lehoty
nevyhnutnd - Prfloha d.4.

5l Ustanovenia predchddzajricich odsekov sa vzt'ahujt rovnako aj na vybavenie
opakovanej st'aZnosti a st'aZnosti proti vybaveniu st'aZnosti.

il{nok 12

Oboznamovanie s obsahom st'ainosti, spoluprdca a sriiinnost'pri lybavovani st'aZnosti

ll Obec prislu5n6 na vybavenie st'aZnosti je povinn6 obozn6mit' toho, proti komu
st'aZnost' smeruje s jej obsahom v takom rozsahu a dase, aby sa jej pre5etrovanie nemohlo
zmarit'; zfrovefi mu umoZni vyjadrit' sa k st'aZnosti, predkladat' doklady, poskytovat'
informdcie a ridaje potrebn6 k vybaveniu st'aZnosti.

2l Obec prisluSn6 na vybavenie st'aZnosti je opr6vnen6 v nevyhnutnom rozsahu pisomne
vyzvat st'aZovatel'a na spoluprdcu s urdenim sp6sobu jej poskltnutia_s poudenim, Ze v pripade
neposkytnutia spolupriice alebo jej neposkytnutia v stanovenej lehote, st'aZnost' odloZi podl'a

$ 6 ods. 1 pism. i) ztrkona o st'aZnostiach -- Priloha d.5.

3l Lehota na poskytnutie spoluprdce sta1ovatel'a je desat'pracovnych dni,od dorudenia
pisomnej vyzvy st'aZovatel'ovi. Ak st'aZovatel'v oddvodnenych pripadoch preukdLe, Ze lehota
na poskytnutie spolupr6:ce nie je dostatodn|, m6Le pred jej uplynutim pisomne poZiadat' o

urdenie novej lehoty. Obec mOZe st'aZovatel'ovi urdit'novri lehotu na poskytnutie spolupr6ce

- Priloha d.6.

4l V dase od odoslania vyzvy na poskynutie spoluprdce do jej poskytnutia lehota na
vybavenie st'aZnosti neplynie.

5l Pri oboznamovani sa s obsahom st'aZnostr, prr vyLiadani spoluprdce st'aZoyatel'a ako aj
pri vyLiadani sirdinnosti OVS obec postupuje podfa $15 aZ $17 zftkona o st'aZnostiach - -
Priloha d. 7 a Priloha d. 8.



ik{notr 13

Preletrovanie st'aZnosti

l/ Preletrovanie st'aZnosti je jednou z foriem kontrolnej dinnosti vykon6vanej podfa zttkona o

st'aZnostiach, ktorou sa zist'uje skutodny stav veci a jeho sirlad alebo rozpor so vSeobecne

zdv azny mi pr6vnymi predpi smi.

2l Pri preSetrovani st'aLnosti povereny zamestnanec, resp. zamestnanci obce postupujti tak,

aby bol zisten;f skutodny stav veci a jeho sirlad alebo rozpor so vSeobecne zdvaznymi

pr6vnymi predpismi. Pri preSetrovani pouZivajir formy a met6dy kontrolnej dinnosti, napr.

zist'ovanie z pisomnych dokladov, osobnd zist'ovanie, miestne obhliadky, vypodutie

dotknutych os6b, posudky, vyjadrenia a pod. V;fsledkom uplatnenia tychto postupov budri

objektivne a pravdivd zistenia vo veci.
3i Ak sa pre5etrenim st'aZnosti ned6 overit' skutodny stav veci a jeho srilad alebo rozpor so

vBeobecne zilaznymi pr6vnymi predpismi (napr. jej predmetom sir nepreuk6zatel'nd

skutodnosti, ide o tvrdenie proti tvrdeniu, ktor6ho pravdivost' sa ned6 dokdzat'), preSetrujrici

zamestnanec, resp. zamestnanci obce to uvedf v z6pisnici o pre5etreni st'aZnosti a oznitmia

st'aZovatel'ovi - Priloha d.9

4l Pri pre5etrovani st'aZnosti sa vychildza z jej predmetu, bez ohl'adu na st'alovatefa a toho,

proti komu st'aZnost'smeruje. Ak je podl'a obsahu iba dast'podania st'aZnost'ou, preSetri sa iba

v tomto rozsahu. Ak sa st'aZnost' sklad6 z viacerych samostatnych dasti, pre5etruje sakaLdd z

nich.

5l Povereny zamestnanec, resp. zamestnanci obce pre5etria iba tie dasti st'aZnosti, na ktorych

vybavenie je obec prislu5n6, ostatn6 dasti st'aZnosti postripi podfa zttkona o st'aZnostiach OVS

prisluSn6mu na ich vybavenie. iasti, ktord nie sri st'aZnost'ou, obec nepre5etruje, o dom

stalovatela upovedomi v oznftmeni vysledku preSetrenia st'aZnosti, s uvedenim dOvodov ich

nepreSetrenia.

6l St'aZnost' je presetrenf prerokovanim z6pisnice o preSetreni st'aZnosti. Ak ju nemoZno

prerokovat', st'aZnost' je pre5etren6 dorudenim jedn6ho vyhotovema z|prsnice o preSetreni

st'aZnosti.

Cldnok 14

ZSpisnica o preletrenf st'aZnosti

ll O priebehu a vysledkoch preSetrenia st'aZnosti vyhotovi zamestnanec, resp. zamestnanci

obce, ktori preSetrovali st'aZnost', z6pisnicu o pre5etreni st'aZnosti - Priloha d.10 a Priloha
d.l 1.

2l Ztryisnica o preSetreni st'aZnosti musi obsahovat'nilleLitosti podfa $19 ods. 1 zS,kona o

st'aZnostiach.

3l Ak sa zamestnanec, resp. zamestnanci obce, v ktorom sa st'aZnost'pre5etrovala, odmietne

oboznimit' so z6pisnicou o presetreni st'aZnosti, odmietne splnit' povinnosti uveden6 v
z6pisnici o pre5etreni st'aZnosti a vypllfvajtce z pre5etrenia st'aZnosti, alebo ak odmietne

z6pisnicu o preSetreni st'aZnosti podpisat', zamestnanec, ktory st'aZnost' pre5etroval, uvedie

tieto skutodnosti v z6pisnici o pre5etreni st'aZnosti'



Cldnok 15

Ozndmenie qfsledku preletrenia st'aZnosti

1l St'aZnost' je vybaven6 odoslanim pisomndho oznftmenia qfsledku jej preSetrenia

st'aZovatel'ovi. Ozndmenie musi obsahovat'oddvodnenie qfsledku pre5etrenia st'aZnosti, ktord
vychddzazo zftpisnice - Priloha d.12"

2l V ozn6meni zamestnanec, resp. zamestnanci obce uvedti, di st'aZnost' je opodstatnen6

alebo neopodstatnend. Ak m6 st'aZnost' viacero dasti, oznitmenie vysledku pre5etrenia

st'aZnosti obsahuje qfsledok pre5etrenia kaidej z nich. St'aZnost' zloZend z viacerych dasti je
vyhodnotend ako opodstatnen6, ak aspof, j e dna z jej dasti j e opodstatnen6.

3l Akje st'aZnost' opodstatnenl, v oznirneni sa uvedie, Ze obci boli uloZen6 povinnosti podl'a

$ 19 ods. 1 pism. i) zitkona o st'aZnostiach .

il{nok 16

Opakovanf st'aZnost' a st'aZnost' proti vybaveniu stoaZnosti

ll Pri vybavovani opakovanej st'aZnosti a st'aZnosti proti vybaveniu st'aZnosti sa

postupuje podfa $21 a $22 zakonao st'aZnostiach.

2l Na vybavenie opakovanej st'aZnosti a st'aZnosti proti vybaveniu st'aZnosti je prislu5ny
starosta obce.

Cldnok 17

Kontrola lybavovania st'aZnosti

1l Kontrolu vybavovania st'aZnosti vykon6va hlavny kontrol6r obce, ktory predklad6

spr6vu o vjsledku tejto kontroly na rokovanie obecndho zastupitefstva.

2l Kontrolu plnenia opatreni prijatych na odstr6nenie zistenlfch nedostatkov je opr6vnenf
vykonat' starosta obce alebo vykonanim tejto kontroly m6Ze poverit' zamestnanca obecndho

riradu. O vlfsledku plnenia opatreni pod6va pisomnri inform6ciu starostovi obce.

dldnok 18

Spoloin6 a zixere(n6 ustanovenia

1l Inform6cie z dokument6cie srivisiacej s vybavovanim st'aZnosti, ktord sri chr6nend alebo

ku ktorym je pristup obmedzeny podfa zitkona o slobode inform6cii, sa nesprfstuprlujir.

2l Tieto z6sady sa primerane pouZijri aj na vybavovanie peticii podfa osobitn6ho predpisu.6)

dlfnok 19

ZruSovacie ustanovenie

Zru5ujir sa Ztsady postupu pri vybavovani st'aLnosti v podmienkach obce Dulov schv6lend
OZuznesenim(,.1412010 df,a 13.09.2010 a ridinn6 od 13.09.2010.



Cldnok 20
Uiinnost'

Zisady boli schvdlend starostom obce dria 31 .05.2017 a nadobfdajri ridinnost'dia 01 .06.20\1.

t/

V Dulove dria 31 .05.2017

/

"/Zryt"""":"""')/
, Ing. Jozef Su#i
I Starosta obbe

1) $ 23 ods. 1 zdkona (,. 30512013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pOsobnosti org6nov

verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych z6konov (zttkon

o e-Governmente) v zneni zttkona(,.21312015 Z. z.

2) S 58 ods. 1 zttkona Slovenskej n6rodnej rady d. 32311992 Zb. o not6roch a not6rskej

dinnosti Q.{ot6rsky poriadok) v zneni neskorSich predpisov.

Zitkon (,. 59912007 Z. z. o osveddovanf listin a podpisov na listin6ch okresnymi irradmi a

obcami v zneni neskor5ich predpisov

3) $ 23 ods. 3 zd/xoiat,.30512013 Z. z.

4) Z6kon (,. 58612003 Z. z. o advokdcii a o zmene a doplneni zitkona (,. 45511991 Zb. o

Zivnostenskom podnikani (Zivnostensky zikon) v zneni neskoriich predpisov." .

5 ) $ 4 ods. 1 pism. b) zilkona (,. 60812003 Z. z. o St6tnej sprdve pre uzemn6 pl6novanie,

stavebny poriadok a byvanie a o zmene a doplneni zirkona (,. 5011916 Zb. o fzemnom
pl6novani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov, $ 3 ods. 5
pism. d) zirkona d. 13511961 Zb. o pozemnych komunik6ci6ch (cestny zdkon) v zneni
neskor5ich predpisov, $ 31 z5kona (:"15411994 Z. z. o matrik6ch v zneni neskorSich predpisov.

6) Zakon d. 85/1990 Zb. o petl(nom pr6ve v zneni neskor5ich predpisov



Prflohy k Internei smernici Obecn6ho riradu v Dulove o z{sadSch wbavovania
st'ainosti:

Priloha d. 1

Priloha d. 2

Priloha d. 3

Priloha d. 4

Priloha d. 5

Priloha d. 6

Priloha d. 7

Priloha d. 8

Priloha d. 9

Priloha d. 10

Priloha d. 11

Priloha d" 12

OdloZenie st'aZnosti - upovedomenie

Zdznam o odloZeni st'aZnosti

Postripen ie st'aZnosti

PrediZenie lehoty - ozn6menie

Yyzvana spolupr6cu

Yyzva na spolupr6cu - urdenie novej lehoty

Poskytnutie sirdinnosti

Preru5enie plynutia lehoty na vybavenie st'aZnosti - ozn6menie

NemoZnost' pre5etrenia st'aZnosti

Ziryisnica o preSetrovani st'aZnosti

Zfipisnica o pre5etreni st'aZnosti

O zndmenie qf sledku vyb avenie st'aZno sti



Obec Dulov 

obecný úrad  

018 52 Dulov 168 

__________________________________________________ 
 

IČO: 00317217                                                                                               Telefón:   042/447 11 00 

DIČ: 2020610889                                                                                           Mobil:      0948 949 848 

Bank. spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.                                                                  E-mail:     obecdulov@stonline.sk  
IBAN SK67 5600 0000 0044 2509 3001 

Príloha č.1 

 

Meno Priezvisko 

Adresa sťažovateľa 
 

 

  

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo  Vybavuje/linka                       Dulov 

         

                                                                                                                         

VEC: 

Odloženie sťažnosti – upovedomenie  

 

  

Dňa _______________   bola obci Dulov na Obecný úrad  doručená Vaša sťažnosť vo  

veci  

__________________________________________________________________________ 

 

Po posúdení Vašej sťažnosti bolo zistené, že 

___________________________________________________________________________ 

 

(Uviesť text príslušného ustanovenia zákona o sťažnostiach, na základe ktorého dochádza k odloženiu sťažnosti)

   

 

Z uvedeného dôvodu obec Vašu sťažnosť odkladá v súlade s § 6 ods. 1 písm.  (uviesť príslušné 

písmeno) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 

 

 

        ______________________ 

         Ing. Jozef Šamaj 

            starosta obce 
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Obec Dulov 

obecný úrad  

018 52 Dulov 168 

__________________________________________________ 
 

IČO: 00317217                                                                                               Telefón:   042/447 11 00 

DIČ: 2020610889                                                                                           Mobil:      0948 949 848 

Bank. spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.                                                                  E-mail:     obecdulov@stonline.sk  
IBAN SK67 5600 0000 0044 2509 3001 

Príloha č.2  

 

Meno Priezvisko 

Adresa sťažovateľa 
 

 

 

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo  Vybavuje/linka                       Dulov 

 

 

Záznam o odložení sťažnosti 

 

Obec   Dulov v súlade s § 6 ods. 1 písm. (uviesť príslušné písmeno) zákona č. 9/2010 Z. z. o 

sťažnostiach   

 

odkladá 

 

sťažnosť  sťažovateľa          ____________________________________________________ 

v ktorej  ___________________________________________________________________ 

 

z dôvodu, že predmetná sťažnosť 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(Uviesť text príslušného ustanovenia:  

a) neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2, a ak ide o sťažnosť podanú v elektronickej podobe aj podľa § 5 

ods. 4 alebo ods. 5, 

b) zistí, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, konal alebo koná súd, prokuratúra, iný orgán činný v 

trestnom konaní alebo koná iný orgán verejnej správy, 

c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené splnomocnenie podľa § 5 ods. 

9, 

d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac   ako päť rokov, 

e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 6, 

f) ide o sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3, 

g) ide o ďalšiu sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti podľa § 22 ods. 5, 

h) mu bola zaslaná na vedomie, 

i) sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1, alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote podľa § 

16 ods. 2 alebo 

j) sťažovateľ neudelil súhlas podľa § 8 ods. 2.)  

 

Záznam vyhotovil:   ______________________________    

    Bc. Radka Dzurová 
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Obec Dulov 

obecný úrad  

018 52 Dulov 168 
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IČO: 00317217                                                                                               Telefón:   042/447 11 00 

DIČ: 2020610889                                                                                           Mobil:      0948 949 848 

Bank. spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.                                                                  E-mail:     obecdulov@stonline.sk  
IBAN SK67 5600 0000 0044 2509 3001 

Príloha č.3 

 
 

Orgán verejnej správy 
 

 

  

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo  Vybavuje/linka                       Dulov 

 

 

                                                                                                                            

VEC: 

Postúpenie sťažnosti  

 

 

Na Obecný úrad v Dulove bola dňa    ___________  doručená  sťažnosť od sťažovateľa  

_____________   ,   v ktorej poukazuje na  ___________________________ 
 

___________________________________________________________________   . 

 

         Podľa  zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach Vám predmetnú  sťažnosť   postupujeme na 

vybavenie ako orgánu príslušnému na jej vybavenie v súlade s ________ zákona č. 9/2010 Z. 

z. o sťažnostiach. 

(uvedie sa konkrétne ustanovenie na základe ktorého sa sťažnosť postupuje orgánu verejnej správy)  

O postúpení sťažnosti upovedomujeme  sťažovateľa v súlade so zákonom  č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach.   

 

 

        ______________________ 

         Ing. Jozef Šamaj 

            starosta obce 

 

Príloha   

Sťažnosť 
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Obec Dulov 

obecný úrad  

018 52 Dulov 168 
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IČO: 00317217                                                                                               Telefón:   042/447 11 00 
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IBAN SK67 5600 0000 0044 2509 3001 

Príloha č.4 
 

 

Meno Priezvisko 

Adresa sťažovateľa 
 

 

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo  Vybavuje/linka                       Dulov 

                                                                                                                          

VEC: 

Predĺženie lehoty - oznámenie  

 

Dňa _______________   bola obci Dulov na Obecný úrad  doručená Vaša sťažnosť vo  

veci  

__________________________________________________________________________ 

 

Pri prešetrovaní Vašej sťažnosti bolo zistené, že Vaša sťažnosť je náročná na prešetrenie a preto 

Vám oznamujem predĺženie zákonnej lehoty na jej prešetrenie o 30 pracovných dní.  

Predĺženie zákonnej lehoty je nevyhnutné z dôvodu 

 ___________________________________________________________________________ 
(uvedie sa dôvod, napr. že je nutné predvolať svedkov, že je nutné získať listinné dôkazy, že zamestnanec obce, 

ktorý prešetroval sťažnosť je dlhodobo práceneschopný  apod.)   

 

 

            

        ______________________ 

         Ing. Jozef Šamaj 

            starosta obce 
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Obec Dulov 

obecný úrad  

018 52 Dulov 168 
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IČO: 00317217                                                                                               Telefón:   042/447 11 00 
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IBAN SK67 5600 0000 0044 2509 3001 

Príloha č.5 
 

 

Meno Priezvisko 

Adresa sťažovateľa 
 

 

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo  Vybavuje/linka                       Dulov 

 

VEC: 

Výzva na spoluprácu   

 

Dňa _______________   bola obci Dulov na Obecný úrad doručená Vaša sťažnosť vo  

veci  

__________________________________________________________________________ 

Nakoľko vo Vašej sťažnosti chýbajú informácie potrebné na prešetrenie sťažnosti a rovnako je 

potrebné vysvetlenie niektorých skutočností, ktoré vo svojej sťažnosti uvádzate, vyzývam Vás 

na spoluprácu pri vybavovaní Vašej sťažnosti. Spôsob poskytnutia spolupráce je:  

a) doplnenie Vašej sťažnosti o tieto informácie: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

b) poskytnutie doplňujúcich informácií na stretnutí, ktoré sa uskutoční na obecnom úrade, 

v kancelárii starostu Obce Dulov  dňa ________ o _______ hod. 

Informácie potrebné pre doplnenie Vašej sťažnosti nám zašlite na adresu obecného úradu v 

lehote desať pracovných dní od doručenia tejto výzvy na spoluprácu.  

Zároveň Vám oznamujem, že podľa zákona o sťažnostiach v čase od odoslania výzvy na 

poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.  

Ak spoluprácu neposkytnete alebo ju neposkytnete v stanovenej lehote, sťažnosť odložíme 

podľa § 6 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach.  

 

 

 

        ______________________ 

         Ing. Jozef Šamaj 

            starosta obce 
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Obec Dulov 
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Príloha č.6 

 
 

Meno Priezvisko 

Adresa sťažovateľa 
 

 

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo  Vybavuje/linka                       Dulov 

 

 

 

VEC: 

Výzva na spoluprácu  - určenie novej lehoty 

 

Dňa _______________   bola obci Dulov na Obecný úrad  doručená Vaša sťažnosť vo  

veci  

__________________________________________________________________________ 

 

Nakoľko vo Vašej sťažnosti chýbali informácie potrebné na prešetrenie sťažnosti a rovnako 

bolo potrebné vysvetlenie niektorých skutočností, ktoré vo svojej sťažnosti uvádzate, listom 

____________ zo dňa __________ sme Vás vyzvali na spoluprácu pri vybavovaní Vašej 

sťažnosti s určením spôsobu poskytnutia spolupráce. 

Oznámili sme Vám lehotu na poskytnutie informácií potrebných pre doplnenie Vašej sťažnosti  

- desať pracovných dní od doručenia tejto výzvy na spoluprácu.  

Listom zo dňa ___________ ste nám oznámili vážne dôvody, pre ktoré nebudete môcť 

poskytnúť nami požadované informácie v požadovanej lehote a požiadali ste nás o určenie 

novej lehoty. (môžete uviesť o aké dôvody išlo) 

Vašej žiadosti vyhovujeme a určujeme Vám novú lehotu na poskytnutie informácií 

__________________  (uvediete lehotu) 

Zároveň Vám oznamujeme, že podľa zákona o sťažnostiach v čase od odoslania výzvy na 

poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.  

Ak spoluprácu neposkytnete alebo ju neposkytnete v stanovenej lehote, sťažnosť odložíme 

podľa § 6 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach.  

 

        ______________________ 

         Ing. Jozef Šamaj 

            starosta obce 
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Príloha č.7 

 
 

Orgán verejnej správy 
 

 

  

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo  Vybavuje/linka                       Dulov 

                                                                                                                            

 

VEC: 

Poskytnutie súčinnosti   

 

Dňa _______________   bola obci Dulov na Obecný úrad  doručená sťažnosť sťažovateľa 

______________________    vo  veci __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Vo veci vybavenia sťažnosti je potrebná Vaša súčinnosť; spôsob poskytnutia súčinnosti -  

poskytnutie dokladov: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

a vyjadrenia vo veci __________________________________________________ 

Súčinnosť v požadovanej veci Vás žiadam poskytnúť najneskôr do desiatich pracovných dní od 

doručenia tejto žiadosti. 
 

 

        ______________________ 

         Ing. Jozef Šamaj 

            starosta obce 
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Príloha č.8 
 

Meno Priezvisko 

Adresa sťažovateľa 
 

 

  

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo  Vybavuje/linka                       Dulov 

 

 

 

 

VEC: 

Prerušenie plynutia lehoty na vybavenie sťažnosti – oznámenie 

  

Obec Dulov  v zmysle § 17 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o 

sťažnostiach“) požiadala OVS (uviesť presne o ktorý OVS ide) listom č. __________ zo dňa 

_____________ o poskytnutie vyjadrenia ako aj dokladov, potrebných na vybavenie Vašej 

sťažnosti: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

OVS ___________________ je povinný poskytnúť obci súčinnosť pri vybavovaní sťažnosti do 

10 pracovných dní od doručenia žiadosti o súčinnosť.  

Na základe uvedeného Vám oznamujeme, že podľa § 17 ods. 4 zákona o sťažnostiach v čase 

od odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti do jej poskytnutia lehota na vybavenie sťažnosti 

neplynie. 
 

 

 

        ______________________ 

         Ing. Jozef Šamaj 

            starosta obce 
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Príloha č.9 
 

Meno Priezvisko 

Adresa sťažovateľa 
 

 

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo  Vybavuje/linka                       Dulov 

                                                                                                                            

 

VEC: 

Nemožnosť prešetrenia sťažnosti 

  

Dňa _______________   bola obci Dulov na Obecný úrad  doručená sťažnosť sťažovateľa 

______________________    vo  veci __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pri prešetrovaní Vašej sťažnosti sa zistilo, že nie je možné Vašu sťažnosť prešetriť. Dôvodom 

nemožnosti prešetrenia Vašej sťažnosti je   

___________________________________________________________________________
uvedú sa konkrétne dôvody prečo nie je možné zistiť skutočný stav veci a jeho súlad so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, napr. že ide tvrdenie proti tvrdeniu a niet inej skutočnosti potvrdzujúcej pravdivosť tvrdení 

uvedených v sťažnosti, že nie sú listinné dôkazy, ktoré by preukazovali skutočnosť, ktorú sťažovateľ uvádza apod.).  

Dôvod nemožnosti prešetrenia Vašej sťažnosti Vám oznamujeme v zmysle § 18 ods. 2 zákona 

č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
 

 

        ______________________ 

         Ing. Jozef Šamaj 

            starosta obce 
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Príloha č.10 

 

  
 

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo  Vybavuje/linka                       Dulov 

 

 

 

Zápisnica o prešetrení sťažnosti 

 
1. Obec príslušná na vybavenie sťažnosti:   _______________________________ 
 

2. Predmet sťažnosti, proti komu smeruje:  

              

 
3. OBEC v ktorej  sa sťažnosť prešetrovala  _______________________ 

 

4. Miesto a  spôsob  prešetrenia: 

             

 

5.Obdobie prešetrovania:   __________________________________________ 

 
5. Preukázané zistenia:           

 

____________________________________________________________   

 
6. Mená, priezviská, funkcie  a podpisy zamestnancov, ktorí vykonávali prešetrenie: 

            

 
7.  Meno, priezvisko a podpis starostu, ním splnomocneného zástupcu, príp. ďalších 

zamestnancov, ktorých sa zistenia týkajú a ktorí boli  oboznámené s obsahom zápisnice: 

             

 
6. Údaje o vykonaní oboznámenia s obsahom sťažnosti toho proti komu sťažnosť 

smeruje (čas, spôsob, rozsah)  

             

 
7.  Obsah vyjadrenia  k sťažnosti toho, proti komu sťažnosť smeruje (ak bolo podané) 

             

 
8. Povinnosti, ktoré sa ukladajú v lehote do _____________________________       
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a. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,  

b. určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky, 

c. predložiť prijaté opatrenia zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť, 

d. predložiť zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a 

uplatnení právnej zodpovednosti, 

 (uviesť v prípade zistenia nedostatkov , t. j. opodstatnenosti sťažnosti):  

 

9.  Údaj o odmietnutí  zúčastnených zamestnancov  a iných osôb oboznámiť sa s obsahom 

zápisnice, splniť povinností podľa uvedeného bodu alebo podpísať zápisnicu (uviesť v prípade 

ak  dôjde k tejto skutočnosti)  

             

 
10. Potvrdenie o odovzdaní dokladov         

 
11. Deň vyhotovenia zápisnice :       

 

12. Podpis osoby, ktorá vyhotovila zápisnicu:                         

 

13. Zápisnica bola vypracovaná v 3 rovnopisoch, ktoré budú doručené:   

_________________________ 

 

 

Údaje o prerokovaní zápisnice: 

 

Zápisnica o prešetrení sťažnosti bola prerokovaná dňa _______________ 

 

Dátum a miesto  prerokovania          

 

Zúčastnení zamestnanci a iné osoby (mená, priezviská, funkcie)  

       

 

Údaje o priebehu a výsledkoch  prerokovania, príp. vyjadrenia  zúčastnených zamestnancov  

a iných osôb 

              

 

             

 

Podpisy zúčastnených zamestnancov  a iných osôb 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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Príloha č.11 
 

  
 

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo  Vybavuje/linka                       Dulov 

 

 

Zápisnica o prešetrení sťažnosti 

 

 
Dňa _______________ bolo obci Dulov doručené podanie od  sťažovateľa 

___________________________________________________________________________  

 

(uvediete meno, priezvisko, adresa sťažovateľa), ktoré bolo obcou dňa ________ zaevidované  

v centrálnej evidencii sťažností a pridelené na vybavenie zamestnancovi _________________ 

(uvediete komu bola sťažnosť pridelená na vybavenie), 

 

Sťažovateľ vo svojej sťažnosti uvádza ____________________________________________  

___________________________________________________________________________.
(uvediete predmet sťažnosti a uvediete proti komu sťažnosť smeruje) 

 

Prešetrovanie sťažnosti sa uskutočnilo v _____________  

 

Prešetrovanie sťažnosti vykonali: _________________ 

 

Termín prešetrovania sťažnosti: ___________________ 

 

S obsahom sťažnosti bol oboznámený dňa ______________ zamestnanec obce 

_____________________________ (uvediete zamestnanca voči ktorému smeruje sťažnosť) 

 

Počas prešetrovania sťažnosti bol zistený skutkový stav, ktorý bol preukázaný nasledovnými 

dokladmi: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

(uvediete čo ste prešetrovaním zistili a na základe čoho akých dokladov ste to zistili). 

 

Prešetrením sťažnosti bolo preukázané, že činnosť/ nečinnosť obce:  

 

a) bola v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi - sťažnosť je neopodstatnená,  

 

b) bola v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uvedú sa konkrétne ustanovenia 

všeobecne záväzného právneho predpisu) - sťažnosť je opodstatnená.  
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c) pri zisťovaní, či činnosť/nečinnosť obce bola v súlade alebo v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, bolo zistené, že sťažnosť nie je možné prešetriť, pretože 

nebolo možné zistiť a overiť Vami uvádzanú skutočnosť a jej súlad so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi alebo nebola zistená skutočnosť, potvrdzujúca pravdivosť tvrdenia 

sťažovateľa voči tvrdeniu dotknutej osoby ________________________________________  

 

Sťažnosť nebolo možné prešetriť z dôvodu _____________________________________ 
(uvediete dôvody napr. skartované materiály, odmietnutá spolupráca, odmietnutá súčinnosť alebo iné objektívne 

príčiny)  

 
(ak bola sťažnosť opodstatnená uvediete .... ) 

 

Starosta  obce je povinný v lehote do  ___________________  

a) prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,  

b) určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky, 

c) predložiť prijaté opatrenia zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť, 

d) predložiť zamestnancovi prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a uplatnení 

právnej zodpovednosti, 

 

Doklady odovzdané k prešetreniu sťažnosti boli odovzdané dňa ______________ prevzaté dňa 

____________ 

 

Zápisnica bola prerokovaná dňa  __________ 
 

(uveďte dátum prerokovania, pri neopodstatnenej sťažnosti sa uvádza ako dátum prerokovania deň podpísania 

zápisnice) 

  

Starosta  

a) sa odmietol oboznámiť so zápisnicou,  

b) odmietol splniť povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm.1) zákona o sťažnostiach,  

c) odmietol zápisnicu podpísať.  

 

Dátum _______________ 

 
(uveďte vzniknutú situáciu v alternatívach, keď zápisnicu starosta odmietol podpísať, uvedie sa deň odmietnutia 

podpísania zápisnice) 
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Príloha č.12 

 
 

Meno Priezvisko 

Adresa sťažovateľa 
 

 

Váš list číslo/zo dňa      Naše číslo  Vybavuje/linka                       Dulov 

                                                                                                                            
 

VEC: 

Oznámenie výsledku vybavenia sťažnosti  
 

Na obec Dulov bola dňa    _____________________        doručená  sťažnosť od sťažovateľa  

_____________________ , v ktorej poukazuje na  ___________________________ 
 

___________________________________________________________________ . 

 

Šetrením sťažnosti dňa  ___________________ bolo zistené, že Vaša sťažnosť je  

opodstatnená/ neopodstatnená. 

 

Odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti: 

__________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

(Uvediete konkrétne zistenia a súlad resp. nesúlad so všeobecne záväznými  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). )  

 

 

 

        ______________________ 

         Ing. Jozef Šamaj 

            starosta obce 
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