
Príloha č.1 – Odloženie sťažnosti – upovedomenie  

 

  

 
2158        

 

(meno a priezvisko sťažovateľa) 

       
 
 
 

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

    

VEC 
Odloženie sťažnosti – upovedomenie  
  

         Dňa _______________  bola  Mestu Bardejov 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 Mesto Bardejov  Vašu sťažnosť odkladá v súlade s § 6 ods. 1 
písm. (uviesť príslušné písmeno)zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
 

 

meno, priezvisko a podpis primátora mesta 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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Príloha č.2–Záznam o odložení sťažnosti 

 
    

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

    

    

 
Záznam o odložení sťažnosti 

 
         Mesto Bardejov  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 

 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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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:  ______________________________  (meno, priezvisko a podpis zamestnanca ) 

 

 

                                    meno, priezvisko a podpis primátora mesta 
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Príloha č.3 – Postúpenie sťažnosti  
 

 
 
 
2158        

 
(orgán verejnej správy) 
 
       

 

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

    
    
VEC 
Postúpenie sťažnosti  
 
         Mestu Bardejov _______________ bola dňa  ___________    doručená sťažnosť od 
sťažovateľa  _________________________________________  (uviesť údaje o sťažovateľovi), 
v ktorej poukazuje na _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  (uviesť predmet sťažnosti). 

 
        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.  
 

meno, priezvisko a podpis primátora mesta 
 
Príloha:  Sťažnosť 
 
 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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Príloha č. 4 – Predĺženie lehoty – oznámenie  

 
  

 
2158        

 

(meno a priezvisko sťažovateľa) 

       
 

    

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

    

 
VEC 
Predĺženie lehoty – oznámenie  
  

          Dňa _______________   bola  Mestu Bardejov  doručená  Vaša  sťažnosť  vo  veci 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
        Pri prešetrovaní Vašej sťažnosti bolo zistené, že Vaša sťažnosť je náročná na prešetrenie, 
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.).  

 

meno, priezvisko a podpis primátora mesta 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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Príloha č. 5–Výzva na spoluprácu  

 
  

 
 
2158        

 

(meno a priezvisko sťažovateľa) 

       
 
 

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

    

    

 
VEC 
Výzva na spoluprácu  
  

          Dňa _______________  bola Mestu Bardejov  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, 
vyzývame Vás na spoluprácu pri vybavovaní Vašej sťažnosti. Spôsob poskytnutia spolupráce 
je:  
a) doplnenie Vašej sťažnosti o tieto informácie: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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b) poskytnutie doplňujúcich informácií na stretnutí, ktoré sa uskutoční na _______________, 
v kancelárii ________  dňa ________ o _______ hod. 
         Informácie potrebné pre doplnenie Vašej sťažnosti nám zašlite na adresu ____________  
____________________________ 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.  
 

 

meno, priezvisko a podpis primátora mesta 
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Príloha č. 6 – Výzva na spoluprácu – určenie novej lehoty 

 
 
2158        

 

(meno a priezvisko sťažovateľa) 

       
 

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

 
VEC 
Výzva na spoluprácu – určenie novej lehoty 
 
         Dňa _______________  bola Mestu Bardejov  doručená Vaša sťažnosť vo veci _______ 
___________________________________________________________________________. 
        Keďže vo Vašej sťažnosti chýbali informácie potrebné na prešetrenie sťažnosti 
a rovnako bolo potrebné vysvetlenie niektorých skutočností, ktoré vo svojej sťažnosti 
uvádzate, listom sp. zn. ____________ 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.  
 

meno, priezvisko a podpis primátora mesta 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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Príloha č. 7–Žiadosť o poskytnutie súčinnosti  

 

  

 
2158        

 

(orgán verejnej správy) 

       
 

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

 

VEC 
Žiadosť o poskytnutie súčinnosti  
 
          Dňa _______________  bola Mestu Bardejov doručená sťažnosť sťažovateľa ________ 

____________________________________________________________________  vo veci 

___________________________________________________________________________. 

        Vo veci vybavenia sťažnosti je potrebná Vaša súčinnosť; spôsob poskytnutia súčinnosti 
– poskytnutie dokladov: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

a vyjadrenia vo veci _________________________________________________________. 
        Súčinnosť v požadovanej veci Vás žiadam poskytnúť najneskôr do desiatich pracovných 
dní od doručenia tejto žiadosti. 

 

meno, priezvisko a podpis primátora mesta 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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Príloha č.8 – Prerušenie plynutia lehoty na vybavenie sťažnosti – oznámenie  

 
 
 
2158        

 

(meno a priezvisko sťažovateľa) 

       
 
 

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

    

VEC 
Prerušenie plynutia lehoty na vybavenie sťažnosti – oznámenie  
 
        Mesto Bardejov v zmysle § 17 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon o 
sťažnostiach“) požiadal orgán verejnej správy (uviesť presne, o ktorý orgán verejnej správy ide) 
listom č. __________ zo dňa _____________ o poskytnutie vyjadrenia, ako aj dokladov 
potrebných na vybavenie Vašej sťažnosti: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

        Orgán verejnej správy 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. 
 

meno, priezvisko a podpis primátora mesta  

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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Príloha č. 9 – Nemožnosť prešetrenia sťažnosti  

 

  

 
2158        

 

(meno a priezvisko sťažovateľa) 

       
 

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

    

VEC 
Nemožnosť prešetrenia sťažnosti  
 
        Dňa _______________  bola Mestu Bardejov 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 o 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 a pod.) 
         Dôvod nemožnosti prešetrenia Vašej sťažnosti Vám oznamujeme v zmysle § 18 ods. 2 
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 

 

 

meno, priezvisko a podpis primátora mesta 

 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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Príloha č. 10 –Zápisnica o prešetrení sťažnosti 
 

 

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

 
 
 

   

Z á p i s n i c a 
o prešetrení  sťažnosti 

 
 
Orgán verejnej správy príslušný na vybavenie sťažnosti: ..................................................... 
 
Meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa, resp. ak sťažnosť podáva právnická osoba, 
uvedie sa jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať:  
....................................................................................................................................................... 
 
Dátum doručenia sťažnosti: ..................................................... 
 
Predmet sťažnosti: .....................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................              
(uvedie sa proti komu sťažnosť smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha) 
 
Orgán verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala :  
...........................................................................  
 
Obdobie prešetrovania sťažnosti: .............................. 
 
Preukázané zistenia:  
(uvedie sa zistený stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky)  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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Dátum vyhotovenia zápisnice : ............................................... 
 
Mená, priezviská a podpisy zamestnancov Mesta Bardejov, ktorí sťažnosť prešetrili : 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Údaje o vykonaní oboznámenia s obsahom sťažnosti toho, proti komu sťažnosť smeruje (čas, 
spôsob, rozsah):     ..................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Obsah vyjadrenia k sťažnosti toho, proti komu sťažnosť smeruje (ak bolo podané): 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Meno, priezvisko a podpis vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť 
prešetrovala, alebo ním splnomocneného zástupcu :  
             
..................................................................................................................................................... 
 
Povinnosť vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sťažnosť prešetrovala, alebo ním 
splnomocneného zástupcu, v prípade zistenia nedostatkov v lehote určenej orgánom verejnej 
správy, ktorý sťažnosť prešetroval :  
1.  prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,  
2.  určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,  
3.  predložiť prijaté opatrenia orgánu prešetrujúcemu sťažnosť,  
4.  predložiť orgánu prešetrujúcemu sťažnosť správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti,  
5. ak nie je totožnosť sťažovateľa utajená, oznámiť mu prijaté opatrenia; ak je totožnosť sťažovateľa utajená, 
oznámiť mu prijaté opatrenia prostredníctvom orgánu verejnej správy príslušného na vybavenie sťažnosti, 
 
V prípade, ak sa nezistia žiadne nedostatky uvedie sa text: „Opatrenia sa nenavrhujú“. 
 
Doklady odovzdané na  prešetrenie sťažnosti boli odovzdané a  prevzaté dňa 
................................................................................................................  
(uvedie sa označenie dokladu,  dátum a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho) 
 
 
Deň vyhotovenia zápisnice: .................................... 
 
Podpis osoby, ktorá vyhotovila zápisnicu: .................................... 

 
 
Údaje o prerokovaní zápisnice: 
 
Zápisnica o prešetrení sťažnosti bola prerokovaná s primátorom mesta dňa: ............................. 
 
Zúčastnení zamestnanci Mesta Bardejov  a iné osoby (mená, priezviská, funkcie): 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
      
Údaje o priebehu a výsledkoch prerokovania, príp. vyjadrenia zúčastnených zamestnancov 
a iných osôb: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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Podpisy zúčastnených zamestnancov Mesta Bardejov a iných osôb: 
 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 
 
Primátor mesta alebo ním splnomocnený zástupca: 
a) sa odmietol oboznámiť so zápisnicou,  
b) odmietol splniť povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach,  
c) odmietol zápisnicu podpísať.  
 
Dátum _______________ 
 
(uveďte vzniknutú situáciu v alternatívach, keď zápisnicu primátor mesta alebo ním splnomocnený zástupca  
odmietol podpísať, uvedie sa deň odmietnutia podpísania zápisnice) 
 

 
Prílohy: 
(najmä tie, ktoré potvrdzujú zistené nedostatky) 
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Príloha č. 11 – Oznámenie výsledku vybavenia sťažnosti 
 

 
2158        

 
(sťažovateľ) 
 

       
 
 

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

    
    
 
VEC 
Oznámenie výsledku vybavenia sťažnosti  
 
          Mestu Bardejov bola dňa  ___________    doručená sťažnosť od sťažovateľa ________ 
_____________  (uviesť údaje o sťažovateľovi), v ktorej poukazuje na ______________________ 
___________________________________________________________________  (uviesť predmet sťažnosti). 

 
        Šetrením sťažnosti dňa ___________________ bolo zistené, že Vaša sťažnosť je  
(uvediete, či opodstatnená alebo 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).] 

 
 

meno, priezvisko a podpis primátora mesta 
 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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Príloha č. 12 – Záznam o prekontrolovaní správnosti vybavenia predchádzajúcej 
sťažnosti  
 

 
 
 

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

  
    
    
 
 

Z Á Z N A M 
o prekontrolovaní správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti 

 
          Dňa __________________ bola Mestu Bardejov doručená opakovaná sťažnosť od 
sťažovateľa _________________  (uviesť údaje o sťažovateľovi), v ktorej poukazuje na 
_____________________ 
 

___________________________________________________________________  (uviesť predmet sťažnosti). 

 
Prekontrolovaním predchádzajúcej sťažnosti bolo zistené, že:  
 
1. predchádzajúca sťažnosť bola vybavená správne  
- sťažovateľovi sa výsledok písomne oznámi,  
2. predchádzajúca sťažnosť nebola vybavená správne  
- uvedú sa zistenia,  
- opakovaná sťažnosť sa prešetrí a vybaví, 
- vyrozumie sa po prešetrení a vybavení opakovanej sťažnosti.  
 
 
Predchádzajúcu sťažnosť prekontroloval: __________________________________________  
(uvedie sa podpis, meno, priezvisko a funkcia zamestnanca, resp. zamestnancov, ktorí prekontrolovali 
opakovanú sťažnosť) 
 
 

 

 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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Príloha č. 13 –Oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti 
 

 
 
2158        

 
(sťažovateľ) 
 
   

 
 

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

 
 
VEC 
Oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti 
– o z n á m e n i e  
 
 
        Dňa __________________ bola Mestu Bardejov doručená Vaša opakovaná sťažnosť, 
v ktorej poukazujete na _______________________________________________________ (uviesť 
predmet sťažnosti). 
 
        Prekontrolovaním predchádzajúcej sťažnosti bolo zistené, že Vaša predchádzajúca 
sťažnosť bola vybavená správne (v odôvodnení stručne uviesť dôvody správnosti vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti, ktorými sa vyvrátili tvrdenia sťažovateľa). 
 
        Výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti Vám v zmysle § 21 ods. 3 zákona 
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach oznamujeme a zároveň Vás poučujeme, že ďalšia opakovaná 
sťažnosť sa odloží podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona o sťažnostiach. 
 
 
 

   meno, priezvisko a podpis primátora mesta 
 

 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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Príloha č. 14 –Spisový obal – sťažnosť      
                                                         
SŤAŽNOSŤ ČÍSLO :       20.. /…. 
 
Dátum doručenia: 
Dátum zapísania: 

 
S P I S O V Ý       O B A L 

 
SŤAŽOVATEĽ:  
 
FO: ........................................................................................................................................ 
                Meno/priezvisko/adresa pobytu 
 
PO: ........................................................................................................................................ 
               Názov/sídlo/meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať 
 
PREDMET : ............................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie:  ................................... 
 
Komu bola pridelená : ...................................................................... 
 
Výsledok prešetrenia sťažnosti : .............................................................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Prijaté opatrenia : ..................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Termíny ich splnenia : ................................................... 
 
Dátum vybavenia sťažnosti / opakovanej sťažnosti / odloženia ďalšej opakovanej 
sťažnosti  :................................. 
 
Výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti / prešetrenia opakovanej 
sťažnosti :..................................................................................................................................... 
  
Dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie :.................................... 
 
Dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil :................................................. 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
Poznámka: (č. sťažnosti s ktorou súvisí opakovaná//ďalšia opakovaná sťažnosť) 
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Príloha č. 15 –Spisový obal – petícia      
                                                         
PETÍCIA ČÍSLO :             20.. /…. 
 
Dátum doručenia: 
Dátum zapísania: 
 

S P I S O V Ý       O B A L 
 

Osoba splnomocnená pre styk s orgánmi verejnej správy:  
...................................................................................................................................................... 
                Meno/priezvisko/adresa pobytu 
 
Osoba určená na zastupovanie petičného výboru v styku s orgánmi verejnej správy: 
 ...................................................................................................................................................... 
               Meno/priezvisko/adresa pobytu  
 
PREDMET : ............................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Dátum pridelenia petície:  ...................................... 
 
Komu bola pridelená : .............................................................................................................. 
 
Výsledok prešetrenia petície, ak je predmetom petície sťažnosť: ........................................ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Prijaté opatrenia : ...................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Termíny ich splnenia : .................................... 
 
Dátum vybavenia:  .................................. 
 
Výsledok prekontrolovania predchádzajúcej petície: ............................................................ 
....................................................................................................................................................... 
 
Dátum postúpenia petície orgánu príslušnému na jej vybavenie : ........................................ 
 
Dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy petíciu odložil : ..................................................... 
....................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
Poznámka: (číslo petície s ktorou súvisí opakovaná petícia) 
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Príloha č. 16– Zápisnica o prešetrení petície  
 

 
 

      Váš list číslo/zo dňa                   Naša značka                                  Bardejov  

 

Z á p i s n i c a 
o prešetrení  petície 

 
 
Orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície :............................................................. 
 
Petíciu podal: .............................................................................................................................. 
                                (meno, priezvisko a adresa pobytu zástupcu) 
 
Dátum prijatia petície: ................................. 
 
Predmet petície: ..........................................................................................................................                 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Orgán verejnej moci, v ktorom sa petícia  prešetrovala : .............................................................  
 
Obdobie prešetrovania petície: .............................. 
 
Preukázané zistenia:  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Dátum vyhotovenia zápisnice : ..................................... 
 
 

Vybavuje : Meno  priezvisko   +4215448621xx e-mail :             meno.priezvisko@bardejov.sk 

Podpis : .......................................................     www.bardejov.sk IČO: 00321842   DIČ: 2020 622923 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Číslo účtu.: 0456175001 IBAN: SK8056000000000456175001 
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Mená, priezviská a podpisy zamestnancov Mesta Bardejov, ktorí petíciu prešetrili : 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Údaje o vykonaní oboznámenia s obsahom petície toho, proti komu petícia smeruje (čas, 
spôsob, rozsah):     ........................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
 
Obsah vyjadrenia k petícii toho, proti komu petícia smeruje (ak bolo podané): 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Meno, priezvisko a podpis vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa petícia prešetrovala, 
alebo ním splnomocneného zástupcu : 
  
..................................................................................................................................................... 
 
Povinnosť vedúceho orgánu verejnej moci, v ktorom sa petícia prešetrovala, alebo ním 
splnomocneného zástupcu, v prípade zistenia nedostatkov v lehote určenej orgánom verejnej 
moci, ktorý petíciu prešetroval :  
 
1. prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,  
2. určiť osobu zodpovednú za zistené nedostatky,   
3. predložiť prijaté opatrenia orgánu prešetrujúcemu petíciu,  
4. predložiť orgánu prešetrujúcemu petíciu  správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti,  
 
 
V prípade, ak sa nezistia žiadne nedostatky uvedie sa text: „Opatrenia sa nenavrhujú“. 
 
Doklady odovzdané na  prešetrenie petície boli odovzdané a  prevzaté dňa 
......................................................................................................................  
(uvedie sa označenie dokladu,  dátum a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho) 
 
 
Deň vyhotovenia zápisnice: .................................... 
 
Podpis osoby, ktorá vyhotovila zápisnicu: .................................... 

 
 
Údaje o prerokovaní zápisnice: 
 
Zápisnica o prešetrení petície bola prerokovaná s primátorom mesta dňa: 
.................................... 
 
Zúčastnení zamestnanci Mesta Bardejov a iné osoby (mená, priezviská, funkcie): 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
      
Údaje o priebehu a výsledkoch prerokovania, príp. vyjadrenia zúčastnených zamestnancov 
a iných osôb: 
..................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................... 
 
 
Podpisy zúčastnených zamestnancov Mesta Bardejov a iných osôb: 
 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
.................................................................................... 
 
 
Primátor mesta alebo ním splnomocnený zástupca: 
a) sa odmietol oboznámiť so zápisnicou,  
b) odmietol splniť povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. i) zákona o sťažnostiach,  
c) odmietol zápisnicu podpísať.  
 
Dátum _______________ 
 
(uveďte vzniknutú situáciu v alternatívach, keď zápisnicu primátor mesta alebo ním splnomocnený zástupca  
odmietol podpísať, uvedie sa deň odmietnutia podpísania zápisnice) 
 

 
Prílohy: 
(najmä tie, ktoré potvrdzujú zistené nedostatky) 
 


