Všeobecne záväzné nariadenie č. 102 /2004
Pre prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií doručených
Mestu Brezno
V súlade s obsahom zákona č. 85/1990 o petičnom práve a v znení zákona č. 242/1998 Z.z.,
mestské zastupiteľstvo v Brezne sa uznieslo na znení tohto Všeobecného záväzného
nariadenia pre prijímanie, evidovanie a vybavovanie petícií doručených Mestu Brezno.

Čl. I
Definovanie pojmu petícia a jej hlavné znaky
Petícia je každá žiadosť, návrh alebo sťažnosť vo veciach verejného alebo iného
spoločenského záujmu podaná písomne Mestu Brezno, mestskému úradu, vedúcim oddelení,
organizáciám zriadeným a založeným mestom.
Petícia je písomné podanie jednej alebo viacerých fyzických alebo aj právnických osôb
a má tieto znaky:
1) Osoby podávajúce petíciu alebo členovia petičného výboru sú povinní určiť v petícii
osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a bude ich zastupovať v styku s orgánom verejnej
správy.
2) Každý má právo akýmkoľvek spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby,
aby svojím podpisom petíciu podporili.
3) Fyzické osoby, ktoré petíciu podporili svojim podpisom musia uviesť k podpisu svoje
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu. Právnické osoby uvádzajú svoj názov,
sídlo, meno a priezvisko a adresu trvalého pobytu. Právnické osoby uvádzajú svoj
názov, sídlo, meno priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby oprávnenej konať v jej
mene. K podpisu sa nesmú žiadnym spôsobom nútiť.
4) Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia sa označiť tak, aby bolo zrejmé,
aká petícia sa má podporiť podpismi, 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 verejnej správy.
5) Petície a podpisové hárky sa môžu vystaviť na miestach prístupných verejnosti. Na to
nie je potrebné povolenie orgánu verejnej správy, nesmie však nastať obmedzenie
cestnej premávky, rušenie verejného poriadku ani iné obmedzenie práv a právom
chránených záujmov iných osôb.
6) Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti možno poveriť osobu,
ktorá dovŕšila vek 16 rokov.

Čl. II
Prijímanie, evidovanie a vybavovanie petícií
1) Petície prijíma a eviduje poverený pracovník útvaru hlavného kontrolóra. Ak
z obsahu petície vyplýva, že Mesto Brezno nie je príslušné na jej vybavenie, do 10 dní
postúpi petíciu príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu vydal. Ak podanie
nespĺňa znaky petície podľa čl. I je vybavované ako sťažnosť, žiadosť alebo návrh.

2) Ak podanie spĺňa kritériá petície a Mesto Brezno je príslušné petíciu vybaviť podľa
obsahu, primátor mesta určí pracovníka, ktorý petíciu prešetrí a vybaví.
3) V prípade, že vznikne spor o príslušnosti na vybavenie petície, útvar hlavného
kontrolóra zabezpečí jej postúpenie bez zbytočného odkladu na rozhodnutie
ústrednému orgánu štátnej správy pre vybavovanie petícií (Úrad Vlády SR).
4) Ak má petícia také vecné nedostatky, ktoré neumožňujú jej prešetrenie, útvar
hlavného kontrolóra zabezpečí vyzvanie osoby, ktorá petíciu podala, resp. organizáciu,
aby ich odstránila v primeranej lehote, najneskôr do 30 dní od vyzvania. Ak sa
nedostatky v tejto lehote neodstránia, petícia sa nebude prešetrovať.
5) Ak ďalšie petície v tej istej veci neobsahujú nové skutočnosti, útvar hlavného
kontrolóra oznámi osobám ktoré petíciu podali stanovisko a spôsob vybavenia
pôvodnej petície. Pri hromadnom podaní petícií môže tak urobiť vo verejných
informačných prostriedkoch, v miestnej tlači alebo rozhlase.
6) Poverený pracovník po prešetrení a vybavení petície odovzdá súvisiacu dokumentáciu
útvaru hlavného kontrolóra na zaevidovanie a uloženie. Výsledok vybavenia petície
oznámi písomne do 30 dní od doručenia alebo od odstránenia jej nedostatkov osobe,
ktorá petíciu podala alebo bola v petícii určená pre styk s orgánom verejnej správy.
Odpoveď o spôsobe vybavenia petície podpisuje vždy primátor mesta. Ak nie je
možné vybaviť petíciu v lehote do 30 dní je poverený pracovník povinný oznámiť
písomne osobe, ktorá petíciu podala, že petícia bude vybavená v ďalšej 30 dňovej
lehote.
Evidencia petícií podaných Mestu Brezno obsahuje:
a) poradové číslo podania a dátum prijatia,
b) meno a adresu určenej osoby alebo osoby zastupujúcej petičný výbor,
c) stručný obsah podania,
d) meno pracovníka, ktorému bola petícia pridelená na vybavenie a dátum
pridelenia,
e) kópia písomnej odpovede na petíciu.
7) Originály petícií spolu s ďalšími dokladmi preukazujúcimi spôsob vybavovania
vrátane kópií oznámení o vybavení petície, sú samostatne evidované a zakladané na
útvare hlavného kontrolóra .
8) Pre vybavovanie petícií platia ustanovenia zákona č. 85/1990 o petičnom práve
v platnom znení. Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak, na
prijímanie, evidovanie, a kontrolu vybavovania petícii sa primerane použijú
ustanovenia zákona o sťažnostiach (zákon č. 152/1998 Z.z.).
9) Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy a jej poslancov alebo
štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je územná samospráva, petíciu
vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy (§5 odst. 7 zákona č. 85/1990
o petičnom práve v platnom znení).V týchto prípadoch petíciu vybavuje komisia
zriadená Mestským zastupiteľstvom v Brezne.
10) Ak vzišla petícia zo zhromaždenia občanov, postupuje sa podľa §§§ 1,2 a 5 zákona č.
85/1990 Zb. v znení zákona č. 242/1998 Z.z,. o petičnom práve s tým, že musí byť
uvedené z akého zhromaždenia vzišla a ako bola schválená. Petičným výborom sa
v tomto prípade rozumie zvolávateľ zhromaždenia.

11) Pri vybavovaní petície je oprávnená osoba vyžadovať súčinnosť zainteresovaných
v rozsahu § 6a zákona č. 85/1990 Zb. v znení zákona č. 242/1998 Z.z. o petičnom
práve. Ak bez vážneho dôvodu neposkytne súčinnosť, org. verejnej správy, nie je
povinný petíciu vybaviť.
12) Každý, kto sa podieľa na vybavovaní petícií sám uhrádza trovy, ktoré mu vznikli s jej
vybavovaním.

Čl. III
Kontrola prijímania evidovania a vybavovania petícií
Kontrolu prijímania, evidovania a vybavovania petícií vykonáva raz ročne hlavný
kontrolór mesta okrem petícií, ktoré vybavovala komisia zriadená Mestským zastupiteľstvom
v Brezne. O výsledku tejto kontroly podáva písomnú informáciu Mestskému zastupiteľstvu na
jeho prvom pracovnom zasadnutí v nasledujúcom kalendárnom roku.

Čl. IV
Ďalšie ustanovenia
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Brezne dňa
26.10.2004. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia, t.j.
19.11.2004.

Ing. Jaroslav Demian v.r.
primátor mesta Brezna

