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         Kód uzn. 18.1.1. 

Návrh uznesenia 

Mestské zastupite�stvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 

s c h v a � u j e  

Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy s ú�innos�ou od 1. decembra 2011. 



Dôvodová správa 

D�om 1. júla 2010 nadobudol ú�innos� zákon �. 112/2010, ktorým sa mení a dop��a 
zákon �. 85/1990 Zb. o peti�nom práve v znení neskorších predpisov. Ke�že v tomto zákone 
došlo k podstatným zmenám, je potrebné tieto zmeny zapracova� aj do vnútorných noriem 
hlavného mesta. Zásady sú upravené na podmienky samosprávy hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy s vymedzením subjektov, ktoré postupujú pod�a zásad a povinností, 
ktoré vyplývajú pri vybavovaní petícií.  

Návrh zásad bol predložený na pripomienkovanie legislatívno – právnemu oddeleniu. 
Akceptované pripomienky sú zapracované do návrhu Zásad vybavovania petícií. 
      



HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA 
Primaciálne nám. 1,  814 99 Bratislava,  P.O.BOX 192 

Z Á S A D Y 

vybavovania petícií v podmienkach samosprávy 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

december 2011 



Zásady 
vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 

Mestské zastupite�stvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pod�a zákona 
�. 85/1990 Zb. o peti�nom práve v znení neskorších predpisov schva�uje tieto zásady: 

§ 1 

Tieto zásady upravujú postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní, 
písomnom oznámení výsledku vybavenia petícií a kontrole vybavovania petícií v podmienkach 
samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (�alej len „hlavné mesto“). 

§ 2 
Podávanie a prijímanie petícií 

(1) Hlavné mesto je povinné petíciu prija�. Petíciu podanú písomne prijíma podate��a 
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (�alej len „magistrát“), ktorá ju po 
zaevidovaní odstúpi útvaru vybavovania s�ažností a petícií magistrátu (�alej len „útvar“). 

(2) Každý organiza�ný útvar magistrátu, ktorý prijal podanie ozna�ené ako petícia, je povinný 
ho postúpi� útvaru. 

(3) Petícia podaná elektronickými prostriedkami musí sp��a� náležitosti uvedené v osobitnom 
predpise.1) 

(4) Petícia musí 

a) by� písomná, ozna�ená slovom petícia, musí obsahova� predmet verejného alebo iného 
spolo�ného záujmu,  

b) obsahova�  
1. �itate�ne uvedené meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis fyzickej osoby, ktorá 

petíciu podáva, ako aj každého �lena peti�ného výboru, 
2. názov a sídlo právnickej osoby, �itate�ne uvedené meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu 

a podpis osoby oprávnenej kona� v mene právnickej osoby, ktorá petíciu podáva, 
3. meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis osoby ur�enej peti�ným výborom na 

zastupovanie v styku s hlavným mestom. 

(5) Petícia musí �alej obsahova�

a) �itate�ne uvedené meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis fyzickej osoby, 

b) názov a sídlo právnickej osoby, �itate�ne uvedené meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu 
a podpis osoby oprávnenej kona� v mene právnickej osoby, 

c) dátum narodenia osoby podpisujúcej petíciu, ak osobitný predpis2) ustanovuje najnižší vek 
osôb podpisujúcich petíciu, 

d) po�et priložených podpisových hárkov, ak petíciu podporil vä�ší po�et osôb. 

                                                          
1) § 5 ods. 2 zákona �. 85/1990 Zb. o peti�nom práve v znení neskorších predpisov. 
2) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady �. 346/1990 Zb. o vo�bách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, zákon Slovenskej národnej rady �. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave  
v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady �. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení 
neskorších predpisov. 



            (6) Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia by� ozna�ené tak, aby bolo zrejmé, aká 
petícia sa má podpori� podpismi, na každom podpisovom hárku musí by� uvedené meno, priezvisko 
a úplná adresa trvalého pobytu osoby, ktorá je ur�ená na zastupovanie v styku s hlavným mestom. 

(7) Hlavné mesto neberie sa do úvahy podporu petície osobou, ktorá o sebe uviedla údaje 
ne�itate�né alebo nepravdivo. 

(8) Petíciu, ktorú hlavné mesto nie je príslušné vybavi�, poverený zamestnanec útvaru postúpi 
najneskôr do desiatich pracovných dní od doru�enia príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu 
podal. 

(9) Ak petícia nemá náležitosti pod�a odseku 4, poverený zamestnanec útvaru bezodkladne 
vyzve osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr do 30 
pracovných dní od doru�enia výzvy, s pou�ením o následku ich neodstránenia. Ak osoba, ktorá 
petíciu podala, v tejto lehote nedostatky neodstráni, hlavné mesto petíciu odloží.  

§ 3 
Evidencia petícií 

(1) Centrálnu evidenciu prijatých petícií vedie poverený zamestnanec útvaru, oddelene od 
evidencie ostatných písomností. 

(2) Primátor predkladá Mestskému zastupite�stvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (�alej len „mestské zastupite�stvo“) informáciu o vybavení petícií za predchádzajúci rok do 
konca prvého polroka nasledujúceho roka. 

§ 4 
Príslušnos� na prešetrenie a vybavenie petície  

(1) Petíciu prešetruje vecne príslušný organiza�ný útvar magistrátu a vybavuje poverený 
zamestnanec útvaru. 

(2) Ak predmetom petície je �innos� mestského zastupite�stva, primátora, poslanca mestského 
zastupite�stva, na prešetrenie a vybavenie petície je príslušná mandátová komisia mestského 
zastupite�stva. 

(3) Ak predmetom petície je �innos� riadite�a rozpo�tovej organizácie a riadite�a príspevkovej 
organizácie hlavného mesta, na prešetrenie je príslušný riadite� kancelárie primátora a na vybavenie 
petície je príslušný primátor. 

(4) Petíciu, ktorá obsahuje viac ako 5 000 podpisov, predloží primátor po jej prešetrení na 
najbližšie rokovanie mestského zastupite�stva. Mestské zastupite�stvo zoberie na vedomie predmet 
petície a spôsob prešetrenia a zárove� odporu�í primátorovi, akým spôsobom sa má petícia vybavi�. 

§ 5 
  Prešetrenie a vybavenie petície 

(1) Poverený zamestnanec útvaru po prijatí petície, pod�a jej obsahu postúpi petíciu na 
prešetrenie vecne príslušnému organiza�nému útvaru magistrátu, predsedovi mandátovej komisie 
alebo primátorovi. 

(2) Organiza�ný útvar, ktorému bola petícia pridelená, petíciu prešetrí tak, aby zistil skuto�ný 
stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo spolo�ným záujmom.  
Ur�ený zamestnanec príslušného organiza�ného útvaru vyhotoví o prešetrení petície zápisnicu. 

            (3) V prípade zistenia nedostatkov pri prešetrení petície je povinnos�ou vedúceho vecne 
príslušného organiza�ného  útvaru magistrátu 

a) ur�i� osobu zodpovednú za zistené nedostatky, 

b) prija� opatrenia na odstránenie nedostatkov a prí�in ich vzniku, 

c) predloži� prijaté opatrenia poverenému zamestnancovi útvaru,

d) predloži� správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti.  



(4) Poverený zamestnanec útvaru petíciu vybaví tak, že vyhotoví písomné oznámenie 
o výsledku vybavenia petície, ktoré odošle osobe, ktorá petíciu podala alebo osobe ur�enej na 
zastupovanie v styku s hlavným mestom. Odoslaním písomného oznámenia o výsledku vybavenia 
petície je petícia vybavená. 

§ 6 
Lehota na vybavenie petície 

(1) Poverený zamestnanec útvaru, po zaevidovaní petície, bezodkladne požiada vecne 
príslušný organiza�ný útvar magistrátu o prešetrenie petície. Vecne príslušný organiza�ný útvar 
magistrátu je povinný petíciu prešetri� v lehote do 15 pracovných dní od požiadania. 

(2) Poverený zamestnanec útvaru je povinný petíciu vybavi� v lehote do 30 pracovných dní od 
doru�enia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov. Ak nie je možné vybavi� petíciu v tejto lehote, 
poverený zamestnanec útvaru môže pred�ži� lehotu pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. O tejto 
skuto�nosti písomne informuje osobu, ktorá petíciu podala alebo osobu ur�enú na zastupovanie 
v styku s hlavným mestom.  

§ 7 
Kontrola vybavovania petícií 

(1) Kontrolu vybavovania petícií pod�a týchto zásad vykonáva Mestský kontrolór hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

(2) Internú kontrolu vybavovania petícií vykonáva riadite� kancelárie primátora. 

§ 8 
Ú�innos�

Tieto zásady nadobúdajú ú�innos�  1.decembra 2011. 

                                                               

Milan Ftá�nik 
primátor 

                                                                                        
                                             



Návrh zásad vybavovania petícií v podmienkach samosprávy  hlavného mesta SR Bratislavy 

Kód uzn.: 18.1.1 

Uznesenie �. 316/2011 
zo d�a 10. 11. 2011 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú�a 

Mestskému zastupite�stvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváli� Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy, 
s ú�innos�ou d�om 1. decembra 2011. 

- - - 


