PETÍCIA
Relevantné ustanovenia

§3
(3)
V petícii sa určí osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorá dovŕšila 18
rokov veku (ďalej len "zástupca"). Ak je vytvorený petičný výbor, určujú zástupcu členovia
petičného výboru.
§4
Podpora petície
(1)
Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojimi podpismi
petíciu podporili.
(2)
V petícii alebo v podpisovom hárku je osoba podporujúca petíciu povinná uviesť čitateľne
svoje meno, priezvisko, adresu pobytu1) a svoj podpis, ak ide o fyzickú osobu, alebo svoj
názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu; osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby
uvedie čitateľne svoje meno, priezvisko, adresu pobytu a svoj podpis.
Podanie a vybavenie petície
§5
(1)
Petícia musí byť písomná, označená slovom "petícia" a musí obsahovať predmet verejného
alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno,
priezvisko a adresu pobytu.1) Zástupca pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese
pobytu1) aj podpis.
(2)
Písomná forma sa považuje za zachovanú aj vtedy, ak je petícia podaná prostredníctvom
petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým
podpisom2) osoby podávajúcej petíciu.
(3)
Orgán verejnej moci, ktorému bola petícia doručená, je povinný petíciu prijať. Ak z obsahu
petície vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, petíciu do desiatich pracovných dní odo dňa jej
doručenia postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Ak nie je
príslušný na vybavenie jej časti, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desiatich
pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej moci a oznámi to zástupcovi. Pri
postúpení petície podanej elektronicky postupuje orgán verejnej moci podľa osobitného
predpisu.2a)
(4)
Ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej moci do desiatich
pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo osobu, ktorá petíciu podala,
aby odstránila nedostatky petície najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy, s
poučením o následku ich neodstránenia. Ak sa v ustanovenej lehote nedostatky petície
neodstránia, orgán verejnej moci petíciu odloží.
(5)
Príslušný orgán verejnej moci je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný
stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným

záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia
petície alebo od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4 zástupcovi. Vo zvlášť zložitých
prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v
lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení
petície sa primerane postupuje podľa osobitného predpisu.7)
(6)
Ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej
moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle
písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5. Za písomné
oznámenie výsledku vybavenia petície podľa odseku 5 alebo odseku 6 sa považuje aj
elektronické doručenie elektronického úradného dokumentu2b) alebo oznámenie výsledku
prostredníctvom petičného systému použitého na podporenie petície.
(7)
Orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webovom
sídle,2c) ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli,2d) ak to technické podmienky
umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. Povinnosti podľa osobitných
predpisov2e) nie sú prvou vetou dotknuté.
§ 5c
Ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo
štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, petíciu
vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.3)
§7
(1)
Každý, kto sa podieľa na vybavovaní petície, sám uhrádza trovy, ktoré mu vznikli s jej
vybavovaním.
(2)
Ak tento zákon alebo osobitný predpis6) neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie,
vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o
sťažnostiach.7)

