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Obecné zastupiteľstvo v Lipovom v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z. z. O
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov vydáva tieto

 Zásady postupu
pri vybavovaní  žiadostí, návrhov, sťažností  a iných
podaní a objasňovaní priestupkov v podmienkach

obce Lipové

Čl.  1
Základné ustanovenia

Tieto  zásady  upravujú  postup  pri  vybavovaní  žiadostí,  návrhov,  sťažností  a iných
podaní a objasňovaní priestupkov obyvateľov obce Lipové v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch,  v znení neskorších predpisov. Zásady sú záväzné pre obecné zastupiteľstvo,
starostu obce, orgány obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce.

ČASŤ I
Zásady postupu

pri vybavovaní  žiadostí, návrhov, sťažností  a iných podaní

Čl. 1
Podávanie a charakteristika žiadostí, návrhov, sťažností a iných podaní

1.  Obec  Lipové  vybavuje  žiadosti,  návrhy,  sťažnosti  a iné  podania,  vždy  tak  aby  bolo
zabezpečené  objektívne  zistenie  skutočného  stavu  pri  zachovaní  zásady  hospodárnosti
a primeranej rýchlosti.

2. Žiadosti,  návrhy,  sťažnosti  a iné podania  (ďalej  len  podania)  možno  podávať  písomne,
ústne do záznamu alebo elektronickou poštou. 

3.  Podania doručené obci elektronickou poštou sa považujú za písomné iba vtedy, ak ich
podávateľ do 5 pracovných dní od ich podania písomne potvrdí podpisom, inak sa podanie
odloží.

4. Obec je povinná podanie prijať. Písomné a ústne podania prijímajú poverení zamestnanci
Obecného úradu v Lipovom a to každý pracovný deň počas úradných hodín. 

5. Podanie  musí  obsahovať  meno,  priezvisko,  adresu  trvalého  pobytu  alebo  prechodného
pobytu podávateľa. Ak podanie podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo,
meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

6. Podanie  musí  byť  čitateľné  a  zrozumiteľné.  Musí  byť  z  neho jednoznačné proti  komu
smeruje, na aké skutočnosti poukazuje, čoho sa podávateľ domáha a musí byť podávateľom
podpísané.

Čl.  2
Príslušnosť na vybavenie sťažností
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1.  O podaniach  rozhoduje  orgán  oprávnený  na  prejednanie  žiadostí,  návrhov,  sťažností
a iných  podaní  –  Komisia  pre  ekonomické  a  sociálne  záležitosti,  pre  správu  a  ochranu
obecného majetku a verejného poriadku a informatiku (ďalej len „Komisia“) a starosta obce
v súlade  s platnými  vnútro  -  organizačnými  predpismi  (najmä  Štatútom  obce  Lipové,
Zásadami  hospodárenia  s majetkom  Obce  Lipové,  Rokovacím  poriadkom  obecného
zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva obce Lipové).

2.   Pri  vybavovaní  všetkých  podaní  sa  postupuje  v súlade  so  základnými  pravidlami
správneho konania podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa
použijú aj jeho ustanovenia.

Čl.  3
Základné pravidlá pre vybavovanie podaní

1. O vybavovaní podaní sa vedú samostatné spisy.

2.  Lehota na vybavenie je 60 dní odo dňa doručenia podania na Obecný úrad Lipové, ak
osobitný predpis neustanovuje lehotu na vybavenie konkrétneho podania. Starosta obce na
základe  odôvodneného  návrhu  Komisie  môže  lehotu  predĺžiť  o najviac  30  dní,  ak  je  to
potrebné  a nevyhnutné  na  objektívne  zisťovanie  a preverovanie  právne  skutočností
a okolností veci.

3. Komisia alebo starosta obce sú oprávnení prostredníctvom Obecného úradu Lipové vyzvať
podávateľa, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy doplnil svoje podanie, resp. poskytol
vysvetlenie a potrebné údaje.

4.  Ak  podávateľ  v stanovenej  lehote  podanie  nedoplní,  Komisia  alebo  starosta  obce  sú
oprávnení  vec  vybaviť  na  základe  údajov,  ktorými  vo  veci  disponujú  alebo  vec  odložiť.
O výsledku vybavenia veci Obecný úrad Lipové podávateľa upovedomí.

5. Komisia  alebo  starosta  obce  sú  oprávnení  požiadať  iný  správny  orgán  o poskytnutie
súčinnosti pri vybavovaní podania.  

6. O anonymných podania je oprávnená rozhodovať len Komisia. 

7. Anonymné  podania  doručené  Obecnému  úradu  Lipové  Komisia  vybaví  podľa  vlastnej
úvahy a v závislosti od konkrétnych súvislostí. Pri anonymných podania neplynú lehoty podľa
odseku 2 tohto článku.

8.  Komisia alebo starosta obce pri vybavovaní podaní dbajú na rovnaký prístup k osobám
zúčastneným na prerokúvanej veci, t.j. poskytnú aj podávateľovi aj druhej zúčastnenej strane
rovnaký priestor na vyjadrenie sa k veci a objasnení sporných tvrdení. 

9. Komisia alebo starosta obce, ak je to pre objasnenie veci potrebné a nevyhnutné, vykonajú
konfrontáciu  medzi  spornými  stranami,  tvaromiestnu  ohliadku  spornej  veci,  so  súhlasom
vlastníka veci. 

10.  Na základe zistených skutočností a v zmysle § 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zá-
konník Komisia alebo starosta obce môže predbežne zásah do pokojného stavu zakázať alebo
uložiť, aby bol  obnovený predošlý stav. 
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ČASŤ II
Zásady postupu

pri objasňovaní priestupkov v podmienkach obce Lipové

Čl.  1
Základné pojmy

1. Orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu, aby
dodržiavali  zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali  práva spoluobčanov, dbali
najmä o to, aby občanom nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verej-
ný poriadok a občianske spolunažívanie.

2. Priestupkom  podľa  §  2  zákona  č.  372/1990  Zb.  o priestupkoch  v znení  neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“)  je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo
ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestup-
koch, alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných
právnych predpisov, alebo o trestný čin.

3.  Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia
a) primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo,
b)  nebezpečenstvo  priamo  hroziace  záujmu  chránenému  zákonom,  ak  týmto  konaním
nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpe-
čenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.

3.   Za priestupok možno uložiť podľa § 11 zákona tieto sankcie:
1. pokarhanie,
2. pokutu,
3. zákaz činnosti,
4. prepadnutie veci.

Sankciu možno uložiť samostatne, alebo s inou sankciou, pokarhanie nemožno uložiť
spolu s pokutou. Od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupkoch upustiť, ak
k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku v Komisii.

 
Čl.  2

Objasňovanie priestupkov

1. Objasňovanie  priestupkov  sa  koná  na  základe vlastného zistenia  Obce Lipové  alebo
orgánov oprávnených objasňovať priestupky alebo na základe oznámenia fyzickej osoby
alebo právnickej osoby.

2. Obec Lipové a orgány oprávnené objasňovať priestupky v zmysle § 58  ods. 3  zákona o
priestupkoch sú povinné v rozsahu svojej pôsobnosti prijímať oznámenia o priestupkoch a
čo najskôr ich vybavovať.

3. Ak sa oznámenie o priestupku podá osobne na Obecnom úrade v Lipovom, zamestnanec
obecného úradu napíše o obsahu oznámenia záznam, zápisnica sa napíše len vtedy, ak by
oznámenie skutočností dôležitých  pre  rozhodnutie  nebolo  možné  vykonať  neskôr  pred
orgánom oprávneným objasňovať priestupky.
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4.  Objasňovanie  priestupku  sa  skončí  spravidla do jedného mesiaca  odo  dňa,  keď  sa
Obec Lipové  alebo orgán oprávnený objasňovať priestupky o priestupku dozvedel.

5. Objasňovaním  priestupkov  podľa   §  58  ods.  1  zákona  o priestupkoch  sa  rozumie
obstaranie   podkladov  potrebných   na  rozhodnutie   orgánu  oprávneného  objasňovať
priestupky najmä o tom, či

    a) sa stal  skutok, ktorý je priestupkom  podľa tohto alebo iného zákona,
    b) tento skutok spáchala osoba podozrivá zo spáchania priestupku,
   c) sa uloží sankcia za priestupok alebo sa od jej uloženia upustí, ak k náprave páchateľa

priestupku postačí samotné prejednanie priestupku,
    d) uloží ochranné opatrenie,
    e) uloží  páchateľovi  priestupku   povinnosť  uhradiť  spôsobenú  škodu.

6. Objasňovanie priestupkov podľa odseku 5 vykonávajú správne orgány, ktoré sú  príslušné
prejednať  zistené  priestupky,  ak priestupok a  jeho páchateľa zistili  v rozsahu svojej
pôsobnosti alebo ak  im priestupok a  jeho páchateľa oznámil  iný orgán, ktorý  nie je
oprávnený priestupok  prejednať podľa tohto alebo iného zákona.

7. Orgán  oprávnený objasňovať  priestupky je pri objasňovaní priestupkov oprávnený
    a) vyžadovať  vysvetlenie  od  fyzických  osôb  alebo právnických osôb,
    b) vyžadovať vysvetlenie od štátnych orgánov alebo obcí,
    c) vyžadovať odborné vyjadrenie od príslušných orgánov,
    d) vykonávať   alebo   vyžadovať   úkony   potrebné  na  zistenie  totožnosti osôb a ich   

pobytu,
    e) vyžadovať  predloženie  potrebných   podkladov,  najmä  spisov a iných písomných 

materiálov.

8. O  úkonoch  uvedených   v  odseku  5  napíše  orgán  oprávnený  objasňovať  priestupky
záznam alebo ich výsledok zapíše do správy o výsledku objasňovania priestupku.

9.  Orgán oprávnený objasňovať priestupky 
     a) odloží vec  záznamom, ak nie je podozrenie z priestupku alebo ak nemožno priestupok

prejednať,
     b) uloží vec záznamom,  ak sa  nepodarí v  lehote určenej v odseku 4  zistiť skutočnosti

svedčiace  o  tom,  že priestupok  spáchala konkrétna osoba,
     c) odovzdá vec príslušnému orgánu, ak ide o konanie majúce znak priestupku,  ktoré sa

prejednáva podľa osobitných predpisov, alebo ak ide o iný správny delikt než priestupok,
alebo ak ide o trestný čin,

     d)predloží  správu  o  výsledku  objasňovania  priestupku po zistení  páchateľa    
priestupku  príslušnému správnemu orgánu,  ak tu nie sú dôvody na postup podľa 
písmen a) a c). 

10. Správa o  výsledku objasňovania priestupku  podľa odseku 7 písm. d) obsahuje
       a) označenie orgánu, ktorý vykonával objasňovanie,
       b) stručné  a  výstižné  popísanie  skutkového  stavu s uvedením, o aký priestupok ide,

c) osobné údaje podozrivého z priestupku, poškodeného a prípadných svedkov spolu so
stručným obsahom ich výpovede.

11.K správe o výsledku objasňovania priestupku podľa odseku 8 sa  pripoja všetky  dôkazy,
ktoré  sa získali  počas objasňovania priestupku.
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12.Obec Lipové poskytne správnym orgánom pri preverovaní oznámení o priestupkoch, pri
prejednávaní  priestupkov  a  pri  výkone  rozhodnutí  potrebnú  súčinnosť.  Obec  Lipové
oznámi  príslušným správnym  orgánom priestupky,  o  ktorých  sa  dozvedela  pri  výkone
svojej právomoci, ak nie je sama príslušná na ich prejednanie.

13.Každý  je  povinný  podať  orgánom  oprávneným  objasňovať  priestupky  nevyhnutné
vysvetlenia  na  preverenie  došlého  oznámenia  o priestupku,   podanie  vysvetlenia  je
oprávnený odoprieť,  ak by jemu alebo blízkej  osobe spôsobil  nebezpečenstvo trestného
stíhania.

Čl. 3 
Odloženie veci

1. Orgán oprávnený objasňovať priestupky vec odloží bez toho, aby začal konanie, ak osoba
podozrivá z priestupku

     a) požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo podľa zákona,
b)  v  čase  spáchania  priestupku  nedovŕšila  pätnásty  rok  svojho   veku   alebo   trpela
duševnou  poruchou,  pre  ktorú nemohla rozpoznať,  že svojím konaním porušuje  alebo
ohrozuje záujem chránený zákonom, alebo nemohla ovládať svoje konanie,
c) zomrela pred začatím konania.

2.  Správny orgán vec ďalej odloží, keď
    a) došlé  oznámenie  neodôvodňuje začatie konania o priestupku alebo postúpenie veci  

podľa § 71 zákona o priestupkoch,
     b) o skutku  sa  vedie  trestné  stíhanie  alebo  konanie na inom príslušnom správnom  

orgáne,
    c) o skutku už právoplatne  rozhodol správny  orgán alebo  orgán  činný v trestnom konaní

alebo  sa o skutku rozhodlo v blokovom  konaní,
    d) o skutku sa  už rozhodlo v kárnom  alebo disciplinárnom konaní a uložené opatrenie sa

považuje za postačujúce,
     e) zodpovednosť za priestupok zanikla,
       f) návrh na začatie konania o priestupku bol podaný oneskorene.

3.  Rozhodnutie  o   odložení  veci  sa  nevydáva.   O  odložení  veci  sa  upovedomí  len  
poškodený. 

Čl. 4
Postúpenie veci

1. Orgán oprávnený na objasňovanie priestupkov postúpi vec
       a) prokurátorovi alebo orgánu Policajného zboru, ak skutočnosti nasvedčujú, že ide
     o trestný čin
       b) orgánu príslušnému podľa osobitného právneho predpisu na prejednanie skutku osoby
         uvedenej v § 10 ods. 1 zákona o priestupkoch. 
      c) správnemu orgánu príslušnému na prejednanie skutku, ktorý je iným správnym 
       deliktom než priestupkom.

Čl. 5 
Priestupky proti verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu a

majetku 
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1. Priestupky proti verejnému poriadku sa dopustí ten kto:
a) neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,
b) poruší nočný kľud,
c) vzbudí verejné pohoršenie,
d) znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné
zariadenie  plagátovou  výzdobou,  komerčnými  a  reklamnými  oznamami  alebo  zanedbá
povinnosť upratovania verejného priestranstva,
e) úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje
alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie,
f) poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní kultúrnych podujatí
alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku,
g) poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo
verejnoprospešné zariadenie,
h)  nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable,
okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a
výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo
na  športovú  činnosť,  výkon  práva  poľovníctva,  rybárskeho  práva,  povolania  alebo
zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností
prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu
násilím,
ch) použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo návodom na ich používanie,
i) poruší zákaz používať označenie "Policajný zbor" alebo "Polícia" alebo zákaz používať
služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone,
j) poruší  zákaz  používať  označenie  "colná  správa"  alebo  označenie,  ktoré  môže  byť
zameniteľné s týmto označením, zákaz používať služobnú rovnošatu colníka alebo odev,
ktorý  môže  byť  zameniteľný  so  služobnou  rovnošatou  colníka,  alebo  zákaz  používať
služobný preukaz colníka,  služobný odznak colníka  alebo preukaz  alebo odznak,  ktorý
môže byť zameniteľný so služobným preukazom colníka alebo so služobným odznakom
colníka, ustanovený v osobitnom predpise. 

 
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 33 Eur, za priestupok
podľa odseku 1 písm. e) až g) pokutu do 99 Eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. h)
až j) pokutu do 165 Eur.

 
2. Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností než uvedených

v odseku  1,  ak  sú  ustanovené  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi,  vrátane
všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov
štátnej  správy,  ak  sa  takým  konaním  ohrozí  alebo  naruší  verejný  poriadok.  Za  tento
priestupok možno uložiť pokutu do 33 eur.

3.  Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto:
a) inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,

 b) inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,
 c)  úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom

obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
 d)  úmyselne  naruší  občianske  spolunažívanie  vyhrážaním  ujmou  na  zdraví,  drobným

ublížením  na  zdraví,  nepravdivým obvinením z  priestupku,  schválnosťami  alebo  iným
hrubým správaním,

 e) od iného násilím sám alebo za pomoci  ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo
práva  z  nich  vyplývajúce,  o  ktorých  sa  domnieva,  že  mu  patria  bez  vykonateľného
rozhodnutia príslušného orgánu,
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 f) napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich
vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.
 
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 33 Eur, za priestupok
podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. f) pokutu do 99 Eur a za priestupok podľa odseku 1
písm. e) pokutu do 331 Eur.

Čl.  6
Príslušnosť na objasňovanie priestupkov

1. Priestupky objasňuje   Komisia a starosta obce.

Čl.  7
Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach neupravených týmito zásadami použijú sa ustanovenia zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2. Zásady  postupu  pri  vybavovaní  žiadostí,  návrhov,  sťažností  a iných  podaní  a pri
objasňovaní priestupkov v podmienkach obce Lipové, nadobúdajú účinnosť dňom ich
schválenia Obecným zastupiteľstvom v Lipovom.

3. Tieto Zásady postupu pri vybavovaní žiadostí, návrhov, sťažností a iných podaní a pri
objasňovaní  priestupkov  v  podmienkach  obce  Lipové  boli  schválené  uznesením
Obecného zastupiteľstva v Lipovom č.  Zásady nadobúdajú účinnosť dňom: 

4. Tieto zásady  postupu pri vybavovaní žiadostí, návrhov, sťažností a iných podaní a pri
objasňovaní  priestupkov  v  podmienkach  obce  Lipové  sa  primerane  použijú  aj  pri
vybavovaní  petícií  ako  aj  iných  podaní  občanov  označených  ako  sťažnosti,  resp.
petícia.


