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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa na základe zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 4 ods.1 a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

I. ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
§1
1) Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločenského
záujmu na orgány Mesta Brezno so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami ( ďalej len petícia ).
2) Petícia musí byť písomná, označená slovom petícia a musí obsahovať predmet verejného alebo
iného spoločenského záujmu a v rozsahu ako to určuje osobitný predpis o petičnom práve1 údaje
o tom kto ju podáva. Zároveň musí spĺňať ostatné náležitosti stanovené uvedeným osobitným
predpisom.
3) Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, všeobecne záväzných právnych predpisov
a právne záväzných aktov Európskej únie. Taktiež nesmie vyzývať k popieraniu alebo
obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv a nesmie zasahovať do nezávislosti súdov.
§2
Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohto práva nesmie byť nikomu na
ujmu.

II. ČASŤ
Prijímanie, evidencia, vybavovanie a kontrola vybavovania petícií
§3
1) Ak osobitný predpis o petičnom práve2 alebo toto nariadenie neustanovujú inak, Mesto Brezno
pri prijímaní, evidencii, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií použije primerane ustanovenia
zákona o sťažnostiach3 o Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Brezno o postupe pri podávaní,
prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb
a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Brezno4 platného v čase podania petície.
2) Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Brezno uvedeného v predchádzajúcom odseku
Mesto Brezno postupuje aj pri archivácii dokladov súvisiacich s vybavovanou petíciou.
3) Vybavením petície môže primátor mesta poveriť zamestnanca Mesta Brezno. Takto poverený
pracovník je povinný vykonať všetky úkony spojené s prešetrením a vybavením petície. Nie je však
oprávnený podpisovať listiny spojené s vybavovaním petície s výnimkou zápisnice o prešetrení
petície.

Zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
Zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
3
Zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
4
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezno číslo VZN – 03/2010
1
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4) Všetky listiny spojené s vybavovaním petície podpisuje primátor mesta.

III. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§4
1) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Brezno
číslo 102/2004 pre prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií doručených zo dňa 26.10.2004.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Brezno uznesením
č........./2011 dňa ..................... a nadobúda účinnosť dňa 1. júna 2011

