Obec ORAVSKÁ JASENICA

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ
A POSTUP OBCE PRI ICH VYBAVOVANÍ

ŽIADOSTI, NÁVRHY A PODANIA
Žiadosti, návrhy a podania je možné obci podať:
a) písomne:
1. zaslať poštou na adresu obecného úradu obce zverejnenú na webovom sídle obce,
2. podať osobne v podateľni obecného úradu obce v úradných hodinách,
b) elektronicky na adresu: starosta@oravskajasenica.sk
Obec posudzuje žiadosť, návrh a podanie podľa ich obsahu a pri ich vybavovaní postupuje v súlade
s ustanoveniami príslušných osobitných predpisov.

SŤAŽNOSTI
Základný právny predpis: zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať:
a) písomne:
1. zaslať poštou na adresu obecného úradu obce zverejnenú na webovom sídle obce,
2. podať osobne v podateľni obecného úradu obce v úradných hodinách,
b) elektronicky na adresu: starosta@oravskajasenica.sk
Sťažnosť musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v ustanoveniach zákona č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov:
a) meno, priezvisko a adresu sťažovateľa, ak je sťažovateľom fyzická osoba,
b) názov a sídlo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, ak je
sťažovateľom právnická osoba,
c) vlastnoručný podpis sťažovateľa, ak je sťažnosť podaná v listinnej podobe.
Zo sťažnosti musí byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa
sťažovateľ domáha.
Obec sťažnosť vybaví v lehote 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, je možné
lehotu 60 pracovných dní na jej vybavenie predĺžiť o 30 pracovných dní. O predĺžení lehoty
rozhoduje starosta obce.
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OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
Základný právny predpis: zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznámenie protispoločenskej činnosti možno podať:
a) písomne:
1. zaslať poštou na adresu obecného úradu obce zverejnenú na webovom sídle obce;
oznámenie je potrebné podať v uzavretej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ,
OZNÁMENIE LEN DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“,
2. podať osobne v podateľni obecného úradu obce v úradných hodinách; oznámenie je
potrebné podať v uzavretej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ, OZNÁMENIE LEN DO
RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE“,
b) elektronicky na adresu: starosta@oravskajasenica.sk
c) ústne prostredníctvom hlavného kontrolóra obce ako zodpovednej osoby.
Oznámenie protispoločenskej činnosti musí byť zrozumiteľné a musí byť z neho jednoznačne
zrejmé, čo je jeho predmetom. Oznámenie protispoločenskej činnosti môže obsahovať aj ďalšie
upresňujúce informácie a zdroje.
Nepretržite prístupný spôsob podávania oznámení: starosta@oravskajasenica.sk
Hlavný kontrolór obce ako zodpovedná osoba preverí oznámenie protispoločenskej činnosti
najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. Zákonom stanovenú lehotu môže hlavný
kontrolór obce ako zodpovedná osoba predĺžiť o ďalších 30 dní.

PETÍCIE
Základný právny predpis: zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
Obec pri vybavovaní petícií postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov.
Lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov.
Vo zvlášť zložitých prípadoch obec oznámi zástupcovi petície, že petícia sa vybaví v lehote
najneskôr 60 pracovných dní.
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