
Dodatok č. 1 

 
K  Zásadám postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Veľká 

Lomnica zo dňa 28.6.2011. 

                                              
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Lomnici novelizuje Zásady postupu pri vybavovaní 

sťažností v podmienkach Obce Veľká Lomnica (ďalej Zásady) schválené uznesením č. 79 zo 

dňa 28.6.2011 nasledovne: 

1. Nahrádza sa článok 4 Zásad novým znením článku 4 nasledovne: 

Článok 4 

Príslušnosť na prešetrovanie a vybavovanie sťažností 

 (1)  Sťažnosti pri prenesenom výkone štátnej správy: 

a) Proti starostovi obce prešetruje a vybavuje  najbližší orgán štátnej správy  s kontrolnou 

právomocou (spravidla odvolací orgán). Ak takýto orgán nie je,  tak sťažnosti prešetruje 

a vybavuje ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností  - Úrad vlády 

SR. 

 

b) Proti vedúcim zamestnancom  a zamestnancom obdobne ako pri samosprávnej činnosti.  

 

(2)  Sťažnosti proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce prešetruje a 

vybavuje:  

 

a) Komisia  obecného zastupiteľstva na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti 

orgánov obce: 

- proti činnosti starostu obce, 

- proti činnosti hlavného kontrolóra, 

- proti  činnosti jednotlivých poslancov,  

 

b) Starosta obce:  

- proti prednostovi úradu,   

-  proti náčelníkovi obecnej polície,  

-  proti činnosti riaditeľa rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, 

-  proti odloženiu sťažnosti alebo proti vybaveniu sťažnosti nasledovne: 

-  proti činnosti hlavného kontrolóra,  

- proti  činnosti jednotlivých poslancov,  

-  proti vedúcim zamestnancom a zamestnancom (čl. 4, ods. 2, písm. c), 

- proti príslušníkovi obecnej polície, 

  

c) Prednosta úradu: 

   - proti vedúcim zamestnancom a zamestnancom obce (okrem hlavného kontrolóra 

a príslušníkov obecnej polície),  

 

d) Náčelník obecnej polície:  

   -  proti príslušníkovi obecnej polície, 



 

f) Hlavný kontrolór obce: 

-  proti odloženiu sťažnosti alebo proti vybaveniu sťažnosti nasledovne: 

-  proti činnosti starostu obce, 

-  proti prednostovi úradu,   

-  proti náčelníkovi obecnej polície,  

-  proti činnosti riaditeľa rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej 

obcou, 

 

 

(3) Na vybavenie opakovanej sťažnosti je príslušný orgán a zamestnanec, ktorý vybavil 

predchádzajúcu sťažnosť. 

 

2. Nahrádza sa článok 5 Zásad novým znením článku 5 nasledovne: 

 

Článok 5 

Komisia pre vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce 

 

(1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisiu na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti 

orgánov obce. Komisia má 3 členov a 1 náhradníka iba z radov poslancov. Komisiu navonok 

zastupuje predseda komisie. 

 

(2) Ak  je podaná sťažnosť proti niektorému z členov komisie, nastupuje na jeho miesto  

náhradník.  

 

(3) Komisia sa schádza tak, aby boli dodržané zákonné lehoty pre vybavovanie sťažností. 

Komisiu zvoláva predseda komisie. 

 

(4) Organizačné a administratívne veci zabezpečuje obecný úrad. 

 

 

3. Mení sa v čl. 3 Zásad oficiálna emailová adresa  z  obecvelkalomnica@stonline.sk. na  

obec@velkalomnica.sk 

 

4. Mení sa v čl. 2, bod 3, písm. c),d) Zásad zákon č. 511/1992 Zb o správe daní na zákon č. 

563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 

5. Dodatok č. 1  k Zásadám postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Veľká 

Lomnica z 28.6.2011 bol schválený uznesením č. 65/2015 zo dňa 18.8.2015. 

 

                                                                                                               

Vo Veľkej Lomnici, 19.8. 2015 

 

                        ____    signet   _______                                                                                            

         Mgr. Peter DUDA   

                                                                                                       starosta  obce 
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