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  Zhrnutie 
 
 
Petičné právo patrí medzi prirodzené práva a z historického hľadiska ide o jedno z najstarších 
práv, ktoré sa uplatňovalo dávno pred vznikom moderných demokratických štátov. 
„Prirodzenosť petičného práva bola uznávaná takmer vo všetkých režimoch bez ohľadu na ich 
demokratickú, či právnu povahu.“1 Podľa slovenského ústavného súdu predstavuje petičné 
právo jednu z foriem priamej demokracie a umožňuje občanom zúčastňovať sa na správe 
vecí verejných.2 Z hľadiska správneho práva je kontrola vykonávaná na základe sťažností 
a petícií jednou z foriem kontroly vo verejnej správe. Petičnému právu a miestnej 
samospráve v právnom systéme Slovenskej republiky sa venujeme v časti | 1 |. 
 
Zákon o petičnom práve ustanovuje, že ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje 
inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane 
použijú ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (§ 7 ods. 1). Podľa § 11 ods. 1 
zákona o sťažnostiach „Na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého 
pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva 
alebo právom chránené záujmy. Vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví 
vnútorným predpisom.“ Z uvedeného vyplýva, že obec má zo zákona povinnosť upraviť 
vybavovanie petícií vnútorným predpisom. Ako vyplýva z našej analýzy, dve tretiny 
samospráv sa pri vybavovaní petícií neriadia žiadnym vnútorným predpisom. Menej než 
desatina oslovených obcí a menej než polovica slovenských miest má nejaký dokument, 
ktorým sa riadi pri prijímaní a vybavovaní petícií občanov. Úprava vybavovania petícií na 
úrovni miestnej samosprávy je obsahom časti | 2 | tejto štúdie. 
 
Vzorku 247 samospráv, medzi ktorými bolo všetkých 138 miest, všetkých 17 mestských častí 
Bratislavy, všetkých 22 mestských častí Košíc a 70 vybraných obcí z rôznych veľkostných 
kategórií, sme oslovili so žiadosťou o informácie s požiadavkou na zodpovedanie otázok, 
týkajúcich sa okrem iného aj toho, koľko a aké petície boli prerokovávané v zastupiteľstve 
daných samospráv v období rokov 2003 až 2012. Ide o desať rokov, resp. dve predchádzajúce 
štvorročné volebné obdobia a polovica v súčasnosti prebiehajúceho volebného obdobia 
miestnej samosprávy. V deviatich desiatkach našich samospráv bolo v období 2003-2012 
spolu prerokovávaných 398 petícií. Uplatňovanie petičného práva vo vzťahu k miestnej 
samospráve sme analyzovali na spomenutej vzorke samospráv, pričom výsledky 
predstavujeme v časti | 3 | tejto štúdie. 
 
V závere tejto štúdie v časti | 4 | predkladáme naše odporúčania pre samosprávy týkajúce sa 
petičného práva. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Kráľ, J. a kol.: Ústavné garancie ľudských práv, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava, 
2004, s. 82. 
2 PL. ÚS 42/95. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 2. mája 1996. 
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|  1  | Petičné právo a miestna samospráva v právnom systéme  
  Slovenskej republiky 
 
 
Petičné právo je politickým právom zakotveným priamo v ústave. Podľa čl. 27 ods. 1 Ústavy 
Slovenskej republiky „Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať 
sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej 
samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.“  
 
Toto právo patrí medzi prirodzené práva a z historického hľadiska ide o jedno z najstarších 
práv, ktoré sa uplatňovalo dávno pred vznikom moderných demokratických štátov. 
„Prirodzenosť petičného práva bola uznávaná takmer vo všetkých režimoch bez ohľadu na ich 
demokratickú, či právnu povahu.“3 Podľa slovenského ústavného súdu predstavuje petičné 
právo jednu z foriem priamej demokracie a umožňuje občanom zúčastňovať sa na správe 
vecí verejných.4 Z hľadiska správneho práva je kontrola vykonávaná na základe sťažností 
a petícií jednou z foriem kontroly vo verejnej správe.5   
 
Petičné právo priznáva ústava každému, teda nielen občanom SR, ale všetkým fyzickým 
osobám a právnickým osobám. Možno ho uplatňovať individuálne (sám) alebo kolektívne 
(s inými). Z ústavy vyplýva, že aj žiadosti, návrhy a sťažnosti určené orgánom verejnej správy, 
ktoré nie sú označené ako petície, sú formou uplatnenia petičného práva.6 Možný obsah 
petícií je v ústave vymedzený široko. Malo by ísť o verejný alebo iný spoločný záujem, ale 
tieto pojmy, predovšetkým pojem „spoločný záujem“ nie sú bližšie definované a možno do 
nich zahrnúť široký okruh vecí.7 Z petičného práva nevyplýva, žeby adresát musel petícii 
vyhovieť, má však povinnosť sa ňou zaoberať a zákonom stanoveným spôsobom ju vybaviť.8  
 
Výkon petičného práva je upravený v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov. Zákon upravuje zhromažďovanie podpisov pod petíciu, podanie 
a vybavenie petície. Zo zákona o petičnom práve vyplýva, že orgán verejnej správy, ktorému 
sa doručila petícia, je povinný ju prijať (§ 5 ods. 3) a ak obsahuje náležitosti stanovené 
zákonom, 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 a výsledok 
oznámil do 30 pracovných dní podávateľovi petície, pričom ak túto lehotu nie je možné 
dodržať, možno ju predĺžiť o ďalších 30 pracovných dní (§ 5 ods. 7).  
 
Zákon o petíciách ďalej uvádza, že petícia musí byť písomná (§ 5 ods. 1) a každá osoba ju 
môže podporiť tak, že k svojim identifikačným údajom pripojí svoj podpis (§ 4 ods. 1). Podľa 
§ 5 ods. 2 zákona o petíciách „Pri podaní petície elektronickými prostriedkami sa písomná 
forma považuje za zachovanú, ak sú v nej uvedené údaje podľa § 4 ods. 1 o tom, kto ju 
podáva a zároveň je k dispozícii prostredníctvom elektronických prostriedkov elektronický 
formulár, ktorý možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom.“ V praxi sa však 
                                                           
3 Kráľ, J. a kol.: Ústavné garancie ľudských práv, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava, 
2004, s. 82. 
4 PL. ÚS 42/95. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 2. mája 1996. 
5 Škultéty, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Heuréka, Bratislava, 2009, s. 161 – 166. 
6 Drgonec, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Heuréka, Bratislava, 2004, s. 209. 
7 Svák, J. – Cibulka, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky (Vybrané otázky teórie, výučby a praxe). Bratislavská vysoká škola práva, 
Bratislava, 2006, s. 117. 
8 Kráľ, J. a kol., s. 84. 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#c27
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#c27
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-85
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-85


     5 Prístup samospráv k petíciám 

 

 5 

vyskytujú aj prípady elektronických petícií, ktoré ich signatári môžu podpísať bez zaručeného 
elektronického podpisu,9 pričom možnosť podania petícií takýmto spôsobom nebýva ich 
adresátmi spochybňovaná. Keďže podľa čl. 13 ods. 2 ústavy „medze základných práv a slobôd 
možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom“ a ústava neobsahuje 
ustanovenie umožňujúce obmedziť petičné právo na základe spôsobu, akým sa fyzické osoby 
a právnické osoby obracajú na orgány verejnej správy, je potrebné považovať akceptovanie 
elektronických petícií za správne a rešpektujúce ústavou zaručené petičné právo. 
Z predloženia petície navyše orgánu, ktorému je adresovaná, nevyplýva povinnosť petícii 
vyhovieť, len ju prijať a vybaviť v súlade so zákonom. A s výnimkou špecifických typov petícií 
vyvolávajúcich právne účinky,10 z hľadiska podania a vybavenia petície nie je rozhodujúci ani 
počet podpisov.  
 
Zvláštnou a samostatnou formou uplatnenia v ústave zakotveného petičného práva, ktorá sa 
nespravuje zákonom o petíciách, je predkladanie pripomienok verejnosti k návrhom zákonov 
a iných materiálov v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Táto forma je 
upravená v Legislatívnych pravidlách vlády Slovenskej republiky a explicitne počíta aj 
s možnosťou predkladania pripomienok elektronickou formou, dokonca tento spôsob 
pripomienkovania preferuje.  
 
Okrem štátnych orgánov sa s petíciami možno obracať na orgány územnej samosprávy. 
Vyplýva to priamo z čl. 27 ods. 1 ústavy, ako aj z § 1 ods. 1 zákona o petičnom práve. Tento 
zákon však neobsahuje osobitnú úpravu výkonu petičného práva vo vzťahu k 
územnej samospráve. Jedinou výnimkou je ustanovenie § 5 ods. 9, podľa ktorého „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)“ Odkaz č. 3 odkazuje na § 10 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 2 zákona 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). V 
§ 10 zákona o obecnom zriadení sa uvádza, že orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo 
a starosta obce, pričom obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu a komisie.  
 
Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť samostatnú komisiu pre vybavovanie petícií určených 
obecnému zastupiteľstvu, alebo tým môže poveriť niektorú inú komisiu. V Národnej rade 
Slovenskej republiky sú petície prerokovávané v príslušných výboroch NR SR, ktoré k ním 
zaujímajú stanoviská. Petíciu aspoň 100 000 občanov prerokuje NR SR v pléne (§ 133 ods. 3 
zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov). Zákon o obecnom zriadení nestanovuje minimálny počet podpisov na 
petícii určenej obecnému zastupiteľstvu. 
 
Bližšiu špecifickú úpravu výkonu petičného práva vo vzťahu k územnej samospráve 
neobsahuje ani zákon o obecnom zriadení. Petícia sa v ňom spomína iba v súvislosti 
                                                           
9 Viď napr. www.changenet.sk, sekcia Kampane. http://www.changenet.sk/?section=kampane.  
10 Napr. petícia aspoň 350 000 občanov za vyhlásenie celoštátneho referenda určená prezidentovi SR (čl. 95 ústavy) , petícia aspoň 30 % 
oprávnených voličov v obci za vyhlásenie miestneho referenda určená obecnému zastupiteľstvu (§ 11a ods. 1 písm. c) zákona o obecnom 
zriadení), petícia aspoň 30 % oprávnených voličov v obci za vyhlásenie miestneho referenda o odvolaní starostu určená obecnému 
zastupiteľstvu (§ 13a ods. 3 písm. a) bod 1  zákona o obecnom zriadení) , petícia aspoň 30 % oprávnených voličov vo vyššom územnom 
celku za vyhlásenie referenda na území vyššieho územného celku určená zastupiteľstvu vyššieho územného celku (§ 15 ods. 1 zákona č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch),  petícia aspoň 30 % oprávnených voličov vo 
vyššom územnom celku za vyhlásenie referenda o odvolaní predsedu vyššieho územného celku určená zastupiteľstvu vyššieho územného 
celku (§ 15 ods. 2 písm. c) zákona  o samosprávnych krajoch).  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p10
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p10
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-302#p2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-302#p2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-350#p133-3
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-350#p133-3
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1996-350#p133-3
http://www.changenet.sk/?section=kampane
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s petíciou za zlúčenie alebo rozdelenie obce (§ 2a ods. 6), s petíciou za vyhlásenie miestneho 
referenda (§ 11a ods. 1 písm. c, § 11a ods. 3) a s petíciou za vyhlásenie miestneho referenda 
o odvolaní starostu (§ 13a ods. 3). Zákon o obecnom zriadení ustanovuje, že kontrola 
vybavovania petícií je súčasťou kontrolnej činnosti, ktorú vykonáva hlavný kontrolór obce (§ 
18d ods. 1). 
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|  2  | Úprava vybavovania petícií na úrovni miestnej   
  samosprávy 
 
 
Zákon o petičnom práve ustanovuje, že ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje 
inak, na prijímanie, evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane 
použijú ustanovenia zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (§ 7 ods. 1). Podľa § 11 ods. 1 
zákona o sťažnostiach „Na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého 
pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva 
alebo právom chránené záujmy. Vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví 
vnútorným predpisom.“ Z uvedeného vyplýva, že obec má zo zákona povinnosť upraviť 
vybavovanie petícií vnútorným predpisom.  
 
Prijímanie a vybavovanie petícií samosprávami 
 
So žiadosťou o informácie týkajúce sa okrem iného aj toho, akým spôsobom upravujú 
prijímanie a vybavovanie petícií, sme oslovili 247 samospráv. Medzi nimi bolo všetkých 138 
miest, všetkých 17 mestských častí Bratislavy, všetkých 22 mestských častí Košíc a 70 
vybraných obcí z rôznych veľkostných kategórií.  
 
Z 247 oslovených samospráv nám na odpovedalo 212 z nich, pričom najmenšiu návratnosť 
odpovedí sme zaznamenali na úrovni obcí (70%). 
 
Ako ukazuje tab. č. 1, len 77 z celkového počtu 212 samospráv, ktoré nám odpovedali, 
uvádza, že majú dokument týkajúci sa petícií a ich vybavovania. Dve tretiny samospráv sa pri 
vybavovaní petícií neriadi žiadnym vnútorným predpisom. Menej než desatina oslovených 
obcí a menej než polovica slovenských miest má nejaký dokument, ktorým sa riadi pri 
prijímaní a vybavovaní petícií občanov. Na opačnom póle sú bratislavské mestské časti, z 
ktorých desať má nejaký dokument daného typu. 
 
Tab. č. 1: Úprava vybavovania petícií v dokumentoch miestnych samospráv 

 

počet oslovených 
samospráv počet odpovedí 

podiel odpovedí z 
oslovených 
samospráv (v %) 

samosprávy, ktoré 
majú dokument 
týkajúci sa petícií a 
ich vybavovania 

podiel samospráv, 
ktoré majú 
dokument z tých, 
ktoré odpovedali (v %) 

mestá 138 128 92,75 57 44,53 

obce 70 49 70,00 4 8,16 

mestské časti Bratislavy 17 16 94,12 10 62,50 

mestské časti Košíc 22 19 86,36 6 31,58 

spolu (vzorka) 247 212 85,83 77 36,32 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Keď sa pozrieme bližšie na to, ako je prijímanie a vybavovanie petícií riešené v tých 
samosprávach, ktoré uviedli, že sa riadia v tomto procese nejakým dokumentom, zisťujeme, 
že je možné identifikovať niekoľko typov takých dokumentov (tab. č. 2). 
 
Najčastejšie je proces prijímania a vybavovania petícií riešený v rámci predpisu označného 
ako zásady či pravidlá (29 prípadov zo 77) alebo smernica (25 zo 77). Až 14 samospráv má 
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vybavovanie petícií upravených formou všeobecne záväzného nariadenia, hoci nariadenie 
nie je vnútorným predpisom.  
 
 
Tab. č. 2: Typizácia dokumentov upravujúcich vybavovanie petícií v miestnych 
samosprávach 

 
0 % A % B % C % D % E % F % ∑ % 

mestá 71 55,47 18 14,06 4 3,13 22 17,19 11 8,59 1 0,78 1 0,78 128 100,00 

obce 45 91,84 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 6,12 0 0,00 1 2,04 49 100,00 

mestské časti 
Bratislavy 6 37,50 3 18,75 1 6,25 6 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 100,00 

mestské časti 
Košíc 3 15,79 4 21,05 1 5,26 1 5,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 100,00 

spolu (vzorka) 125 58,96 25 11,79 6 2,83 29 13,68 14 6,60 1 0,47 2 0,94 212 100,00 

 
Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 
 
Legenda: 
 0 nemajú upravené v žiadnom dokumente 
A smernica 
B interný predpis 
C zásady, pravidlá 
D VZN 
E v rámci štatútu obce 
F iné 
∑ počet samospráv, ktoré odpovedali 
 
Väčšina samospráv, ktoré majú upravené vybavovanie petícií nejakým dokumentom, 
upravuje týmto dokumentom zároveň aj vybavovanie sťažností. Len 16 samospráv má 
samostatný predpis pre vybavovanie petícií (bez sťažností), ostatné sťažnosti a petície riešia 
v jednom dokumente. V niektorých prípadoch je postup vybavovania sťažností podrobne 
opísaný a vo vzťahu k vybavovaniu petícií sa len uvádza, že sa postupuje analogickým 
spôsobom. V 11 samosprávach je dokonca vybavovanie petícií upravené dokumentom o 
vybavovaní sťažností bez toho, aby sa to odrazilo v názve dokumentu. 
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|  3  | Uplatňovanie petičného práva vo vzťahu k miestnej 
samospráve 

 
 
S ďalšou žiadosťou o informácie sme identickú vzorku 247 samospráv, ktoré sme spomenuli 
v predchádzajúcej časti, oslovili s požiadavkou na zodpovedanie otázok, týkajúcich sa okrem 
iného aj toho, koľko a aké petície boli prerokovávané v zastupiteľstve daných samospráv 
v období rokov 2003 až 2012. Ide o desať rokov, resp. dve predchádzajúce štvorročné 
volebné obdobia a polovica v súčasnosti prebiehajúceho volebného obdobia miestnej 
samosprávy. 
 
Z 247 oslovených samospráv nám na odpovedalo 193 z nich, pričom najmenšiu návratnosť 
odpovedí sme zaznamenali i v tomto prípade na úrovni obcí (60%). 
 
Ako uvádzame v  tab. č. 3, podiel samospráv, v ktorých boli petície prerokovávané v 
zastupiteľstve z tých, ktoré na našu žiadosť odpovedali, je menej než polovica. V deviatich 
desiatkach našich samospráv bolo v období 2003-2012 spolu prerokovávaných 398 petícií.11 
 
Tab. č. 3: Odpovede samospráv na otázky ohľadom prerokovávania petícií v zastupiteľstve 

 

počet 
oslovených 
samospráv 

počet 
odpovedí 

podiel odpovedí 
z oslovených 
samospráv (v %) 

samosprávy, v 
ktorých boli 
prerokovávané 
petície v 
zastupiteľstve 

podiel 
samospráv, v 
ktorých boli 
petície 
prerokovávané v 
zastupiteľstve z 
tých, ktoré 
odpovedali (v %) 

spolu počet petícií 
prerokovaných v 
zastupiteľstvách 

mestá 138 118 85,51 59 50,00 303 

obce 70 42 60,00 17 40,48 30 

mestské časti Bratislavy 17 14 82,35 7 50,00 46 

mestské časti Košíc 22 19 86,36 7 36,84 19 

spolu (vzorka) 247 193 78,14 90 46,63 398 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Počet petícií prerokovávaných v zastupiteľstve 
 
Ak sa bližšie pozrieme na počet petícií, ktoré boli v jednotlivých samosprávach v uvedenom 
období prerokovávané v zastupiteľstve, tak vo väčšine miest, oslovených obcí a mestských 
častiach Košíc a Bratislavy neboli prejednávané viac než dve petície (tab. č. 4).  
 
Najviac petícií spomedzi samospráv so štatútom mesta sme zaznamenali v Spišskom 
Podhradí (21 petícií).  
 
Žiadna z oslovených obcí nemala viac petícií prerokovávaných v zastupiteľstve, než Čierny 
Balog (4 petície).  
 

                                                           
11 V tomto počte sú zahrnuté len tie petície, ktorým bola venovaná osobitná pozornosť, nezaoberáme sa petíciami, ktoré boli na rokovaní 
zastupiteľstiev len v rámci pravidelných informatívnych správ hlavného kontrolóra. 
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V rámci mestských častí Bratislavy bolo najviac (16 petícií) zaznamenaných v časti Bratislava - 
Rača. V Košiciach bolo najviac petícií prejednávaných v mestskej časti Košice - Sever (6 
petícií). 
 
Tab. č. 4: Počet petícií prerokovávaných v zastupiteľstve  

 
0 % 1 až 2 % 3 až 5 % 6 až 10 % 

viac 
ako 10 % odp. ∑ Ø 

mestá 59 50,00 26 22,03 13 11,02 11 9,32 10 8,47 118 303 2,57 

obce 25 59,52 14 33,33 3 7,14 0 0,00 0 0,00 42 30 0,71 

mestské časti 
Bratislavy 7 50,00 1 7,14 3 21,43 2 14,29 1 7,14 14 46 3,29 

mestské časti 
Košíc 12 63,16 4 21,05 2 10,53 1 5,26 0 0,00 19 19 1,00 

spolu (vzorka) 103 53,37 45 23,32 21 10,88 14 7,25 11 5,70 193 398 2,06 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Legenda: 
odp. počet samospráv, ktoré odpovedali 
∑ spolu počet petícií prerokovaných v zastupiteľstvách 
Ø priemerný počet prerokovávaných petícií 
 
Viac než polovica samospráv však uviedla, že v období 2003-2012 nebol ani jeden prípad, že 
by bola petícia prerokovávaná na rokovaní zastupiteľstva. Príklady takýchto vyjadrení 
samospráv uvádzame nižšie. 
 
Nitra:  
Za obdobie 2003-2013 bolo 205 petícií, ktoré boli prerokované na mestskom zastupiteľstve v 
rámci správ hlavného kontrolóra. Žiadna petícia však nebola jednotlivo prerokovávaná v 
mestskom zastupiteľstve. 
 
Senica:  
Petície, ktoré boli doručené na mestský úrad, boli riešené na jednotlivých oddeleniach 
mestského úradu a neboli predkladané na riešenie mestskému zastupiteľstvu. 
 
Senec:  
„MsZ sa nezaoberalo petíciami adresovanými mestu, nakoľko petície a sťažnosti na 
mestskom úrade v Senci vybavuje poverený úradník právneho oddelenia.“ 
 
Humenné:  
„Zoznam petícií adresovaných mestu (spolu 47) je v prílohe č. 7. Žiadna z petícii nebola 
samostatne predložená priamo na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Humennom. 
Požiadavky z petícií boli riešené na iných orgánoch, prípadne zahrnuté do materiálov, ktoré 
boli priebežne predkladané na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu (realizácia 
investičných akcií, požiadavky na úpravu spojov MHD  a pod.).“ 
 
Košice - Západ:  
„Petície doručené za obdobie od roku 2003 mestskej časti cez jej miestny úrad boli 
postupované po stránke ich vecnej príslušnosti, teda neboli prejednávané miestnym 
zastupiteľstvom, nakoľko  mestskej časti a miestnemu zastupiteľstvu vecne a kompetenčne 
neprislúchali.“ 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Humenne_02_6_zoznam_peticii.xls
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Nové Zámky:  
Odpoveď mesta: „Petície neprejednáva mestské zastupiteľstvo.“ 
 
Podolínec:  
Pokiaľ ide o petície, tak uviedli nasledovné: „takýto údaj neevidujeme.“ 
 
Vranov nad Topľou:  
„Petície nie sú neprejednávané v mestskom zastupiteľstve, ale výborom na prejednanie 
petícií.“ 
 
Hlohovec:  
„V sledovanom období sa MsZ v Hlohovci nezaoberalo petíciou, ktorej predmetom bola 
činnosť orgánov územnej samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, 
ktorej zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy.“ 
 
Bratislava - Dúbravka:  
Miestny úrad nevedie štatistiku petícií, ktorými sa zaoberalo miestne zastupiteľstvo. V 
odpovedi uvádza len informácie, ktoré má miestny úrad k dispozícii a tak, ako ich má k 
dispozícii. 
 
Brusno:  
Obec vydala rozhodnutie o nesprístupnení informácií o verejných zhromaždeniach a 
petíciách prerokovávaných obecným zastupiteľstvom s odôvodnením, že „obecný úrad ich 
nemá k dispozícii“. 
 
Počet petícií prerokovávaných v zastupiteľstve podľa rokov a volebných období 
 
Ak sa na počet prerokovávaných petícií pozrieme optikou jednotlivých rokov resp. volebných 
období (tab. č. 5), javí sa, že čím sa viac približujeme k súčasnosti, tým petícií pribúda. A to 
platí tak v mestách, ako i obciach a mestských častiach Bratislavy, výnimkou sú len mestské 
časti Košíc.  
 
Tab. č. 5: Počet petícií prerokovávaných v zastupiteľstve v období 2003-2012 podľa rokov 

 
2003 2004 2005 2006 

∑ 
2003
až 
2006 2007 2008 2009 2010 

∑ 
2007
až 
2010 2011 2012 

∑ 
2011
až 
2012 

∑ 
2003
až 
2012 Ø1 Ø2 Ø3 

mestá 10 26 29 19 84 31 24 39 37 131 45 37 82 297 29,7 0,25 2,52 

obce 0 1 1 3 5 2 2 6 5 15 6 11 17 37 3,7 0,09 0,88 

mestské časti 
Bratislavy 1 4 1 0 6 2 9 5 5 21 9 9 18 45 4,5 0,32 3,21 

mestské časti 
Košíc 0 0 1 1 2 5 4 3 3 15 0 2 2 19 1,9 0,10 1,00 

spolu (vzorka) 11 31 32 23 97 40 39 53 50 182 60 59 119 398 39,8 0,21 2,06 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Legenda: 
∑ spolu za dané volebné obdobia a spolu za celé sledované obdobie 
Ø1 priemerný počet prerokovávaných petícií ročne 
Ø2 priemerný počet prerokovávaných petícií ročne na samosprávy, ktoré odpovedali 
Ø3 priemerný počet prerokovávaných petícií za dané obdobie 2003-2012 na samosprávy, ktoré odpovedali 
 



     12 Prístup samospráv k petíciám 

 

 12 

Nižší počet petícií pred rokom 2007 však čiastočne súvisí zrejme i s tým, že samosprávy 
informácie staršie ako päť rokov často majú už archivované, neuvádzajú a nesprístupňujú 
ich. Potvrdzuje to nielen vyjadrenie mesta Žilina, ktoré ohľadom informácií o petíciách 
starších ako päť rokov odkazuje na štátny archív, kde si ich je možné vyžiadať. 
 
Petície prerokovávané v zastupiteľstve podľa počtu podpisov 
 
Ďalší spôsob, ako nahliadnuť pomocou kvantitatívnej analýzy dát týkajúcich sa petícií 
prerokovávaných v zastupiteľstvách, predstavuje rozdelenie petícií podľa počtu podpisov. 
Takmer polovica všetkých petícií má od 51 po 500 podpisov občanov (tab. č. 6).  
 
Pri počte podpisov treba však pochopiteľne brať do úvahy aj príslušnosť danej samosprávy k 
veľkostnej kategórii obcí podľa počtu obyvateľov. Kým v mestách sa pod takmer štvrtinu 
petícií prerokovávaných neskôr v zastupiteľstvách podpíše viac než 500 občanov, v obciach 
dominujú, celkom pochopiteľne, kategórie s nižším počtom podpisov. 
 
Tab. č. 6: Petície prerokovávané v zastupiteľstve podľa počtu podpisov 

 
? % do 50 % 

51 až 
100 % 

101 až 
500 % 

501 až 
1000 % 

viac 
ako 
1000 % ∑ 

mestá 17 5,72 69 23,23 42 14,14 98 33,00 25 8,42 46 15,49 297 

obce 5 13,89 10 27,78 4 11,11 14 38,89 1 2,78 2 5,56 36 

mestské časti 
Bratislavy 10 21,74 6 13,04 3 6,52 17 36,96 8 17,39 2 4,35 46 

mestské časti 
Košíc 6 31,58 5 26,32 1 5,26 5 26,32 1 5,26 1 5,26 19 

spolu (vzorka) 38 9,55 90 22,61 50 12,56 134 33,67 35 8,79 51 12,81 398 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 
 
Legenda: 
? počet podpisov  nebol uvedený  
∑ spolu počet petícií prerokovaných v zastupiteľstvách 

 
Ani populačná veľkosť samosprávy však nemusí byť jasným kritériom pri zdôvodňovaní počtu 
podpisov.  
 
Tab. č. 7: TOP 10 petícií prerokovávaných v zastupiteľstvách podľa počtu podpisov (mestá) 

 
samospráva rok 

dátum 
prerokovania 
petície  

počet 
podpisov obsah petície 

mesto Bratislava 2011 24.11.2011 18 760 Petícia proti výstavbe na Kráľovej hore 

mesto Bratislava 2012 27.6.-28.6.2012 10 986 
Petícia občanov - protest proti premiestneniu súsošia Štúrovcov z Námestia 
Ľudovíta Štúra v Bratislave 

mesto Poprad 2008 24.1.2008 8 211 Petícia proti zrušeniu ZŠ na Ulici mládeže 

mesto Rožňava 2011 6.4.2011 5 951 Petícia za vznik útulku pre túlavé zvieratá 

mesto Bardejov 2010 25.2.2010 5 793 

„My dolu podpísaní občania a priaznivci mesta Bardejov touto petíciou žiadame 
primátora mesta Bardejov MUDr. Borisa Hanuščaka a poslancov mestského 
zastupiteľstva, aby spoločným úsilím rozhodli v prospech občanov mesta Bardejov 
a aby:  
1. ihneď zastavili predaj areálu bývalých kasární v Bardejove  
2. iniciovali verejnú a odbornú diskusiu k riešeniu areálu bývalých kasární a 
následne vyhlásili architektonickú súťaž, ktorej výsledky budú zakomponované do 
územno-plánovacej dokumentácie  
3. zabezpečili na významnej časti predmetného územia zriadenie verejného 
mestského parku so spoločenskou, kultúrnou a športovo-relaxačnou funkciou, 
ako dominantným prvkom územia.“ 

mesto Bardejov 2005 8.9.2005 5 532 
Petícia občanov za urýchlené vybudovanie a uvedenie do prevádzky doplnkového 
predaja PHM v areáli Hypernova Bardejov     
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mesto Šaľa 2005 30.6.2005 5 502 
Petícia proti výstavbe centra na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a 
súvisiacej spaľovne  

mesto Bratislava 2012 22.11.2012 5 350 
Petícia "Ľudia pre ľudí" - iniciatíva za záchranu ľudských životov a dosiahnutie 
nápravy na železničnej trati BA Nové Mesto - BA ÚNS 

mesto Bratislava 2012 27.6.-28.6.2012 5 095 
Petícia za návrat momentu Márie Terézie na pôvodné miesto a dôstojný presun 
súsošia Štúrovcov na Námestie slobody 

mesto Šaľa 2007 13.12.2007 3 949 Petícia na podporu súčasného umiestnenia ZŠ Pazmáňa v budove na ul. Pazmáňa 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Ako ukazuje tab. č. 7, v desiatke petícií s najväčším počtom podpisov sa okrem hlavného 
mesta Bratislavy (4x v TOP 10), s jeho 450-tisícmi obyvateľov, nachádza aj 33-tisícový 
Bardejov (2x), 23-tisícová Šaľa (2x), 19-tisícová Rožňava a 54-tisícový Poprad.12 
 
Ako vidno z informácií prezentovaných v tab. č. 8, jednu či dve tisícky podpisov pod petíciu je 
možné získať od občanov i v prostredí obcí či mestských častí. Potvrdzuje to 20-tisícová Rača, 
takmer 7-tisícový Lamač, 2,5-tisícové Ťahanovce, 1-tisícové Slovenské Nové Mesto13 a 4,5-
tisícová obec Dunajská Lužná (v suburbánnej zóne Bratislavy). 
 
Tab. č. 8: TOP 5 petícií prerokovávaných v zastupiteľstvách podľa počtu podpisov (obce 
      a mestské časti) 

 
samospráva rok 

dátum 
prerokovania 
petície  

počet 
podpisov obsah petície 

mestská 
časť 

Bratislava - 
Rača 2007 1.7.2007 2 019 Petícia za zachovanie ZŠ s MŠ a za opravu školy 

mestská 
časť 

Bratislava - 
Lamač 2009 17.9.2009 1 413 Petícia proti výstavbe 92 bytových jednotiek 

mestská 
časť 

Košice - 
Sídlisko 
Ťahanovce 2009 8.4.2009 1 140 

Petícia za riešenie zachovania trhoviska v priestore predsadenej občianskej 
vybavenosti na ulici Budapeštianska 42 – 48 

obec 
Slovenské 
Nové Mesto 2008 22.4.2008 2 120 

My, podpísaní občania obce ............ žiadame Ministerstvo vnútra SR,  
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Colné riaditeľstvo SR, Úrad  
hraničnej a cudzineckej polície o otvorenie štátnej hranice medzi Slovenskou 
republikou a Maďarskou republikou pre osobné motorové vozidlá na hraničnom 
priechode v obci Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely“ 

obec 
Dunajská 
Lužná 2009 27.1.2009 1 228 

Petícia na zastavenie akejkoľvek formy bytovej a chatovej výstavby za ochrannou 
hrádzou v D. Lužnej a za zachovanie pôvodného životného prostredia v lokalite 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Ako však potvrdzujú príklady uvádzané v tab. č. 9, niekedy stačí i menej ako 10 podpisov 
občanov na petícii, a i tak sa ňou môže/ je ochotné zaoberať zastupiteľstvo.  
 
Tab. č. 9: Petície prerokovávané v zastupiteľstvách s najnižším počtom podpisov  

 
samospráva rok 

dátum 
prerokovania 
petície  

počet 
podpisov obsah petície 

obec Raslavice 2012 14.12.2012 9 
Petícia za výstavbu miestnej komunikácie spájajúcej ul. Vyšná s ul. Na Kameni 
podľa priloženého výňatku z územného plánu obce Raslavice 

mesto Trnava 2007 26.6.2007 9 Petícia za dodržanie záväznej časti územného plánu 

mestská 
časť 

Košice - 
Krásna 2007 28.8.2007 8 Petícia za osadenie dopravnej značky o zákaze vjazdu 

mesto 
Kysucké 
Nové Mesto 2009 28.1.2009 4 

„Dolu podpísaní vlastníci rodinných domov, stavebníkov, pozemkov, žiadame 
mesto Kysucké Nové Mesto o výstavbu verejnej komunikácie, vrátane všetkých 
inžinierskych sietí, verejného osvetlenia, odvodu dažďovej vody, kanalizácie, 
chodníkov v k.ú. Kysucké Nové Mesto - Hurbanova ul. v danej mestskej časti je v 

                                                           
12 Ďalšie informácie o príbehoch úspešných petícií: Bardejov: http://www.parkvmeste.sk/, Bratislava: http://www.kralovahora.sk/, 
Rožňava: http://www.inforoznava.sk/infoservis/spustaju-peticiu-za-zriadenie-utulku 
13 Petíciu v Slovenskom Novom Meste podporili i občania iných obcí, keďže sa týkala otvorenia hraničného priechodu na mieste, kde sa v 
minulosti nachádzal, a kde hranica umelo ide cez súvislé urbanizované územie, pričom obec Slovenské Nové Mesto sa dá vnímať aj ako 
exkláva hranicou rozdeleného mesta Sátoraljaújhely.  

http://www.parkvmeste.sk/
http://www.kralovahora.sk/
http://www.inforoznava.sk/infoservis/spustaju-peticiu-za-zriadenie-utulku
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súčasnosti realizovaná výstavba rodinných domov v súlade s územným plánom 
mesta. V roku 2009 sa sťahujú do novostavieb ďalšie rodiny a začína sa ďalšia 
výstavba. v uvedenej časti mesta bude obývaných mnoho rodinných domov, ale 
"cesta" je stále v katastrofálnom stave. Cesta má zemný povrch, čo sťažuje po nej 
pohyb, najmä chodcov (detí), hlavne za mokrého počasia. Preto sa obraciame na 
základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve touto cestou 
na primátora mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Jána Hartela a poslancov 
mestského zastupiteľstva, aby sa zasadili o okamžité riešenie situácie.“ 

mesto Levoča 2011 24.3.2011 4 Petícia za vybudovanie prístupovek cesty k domom 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Petície prerokovávané v zastupiteľstve podľa tém 
 
Ak sa na petície prerokovávané v zastupiteľstvách pozrieme optikou tém, ktorých sa týkajú, 
zisťujeme, že prevládajú petície so zameraním na výstavbu (tab. č. 10). A to či už petície za 
výstavbu, rekonštrukciu, infraštruktúrne siete, alebo petície proti výstavbe budov či 
priemyselných prevádzok (typ B: 27,39%).  
 
Časté sú i petície týkajúce sa dopravnej infraštruktúry, opravy a rekonštrukcie ciest a 
chodníkov, parkovísk ale i zmien v doprave (typ G: 17,59%).  
 
Opakovane sa samosprávy ako zriaďovatelia základných škôl stretávajú i s petíciami proti 
rušeniu či zlučovaniu základných škôl v súvislosti s racionalizáciou siete (typ C: 13,82%). 
 
Osobitným problémom sú petície týkajúce sa občianskeho spolunažívania (typ H: 6,78%), 
obzvlášť v meste Spišské Podhradie, kde sa až 13 z 21 petícií týkalo žiadostí, aby mesto 
odkúpilo nehnuteľnosť, aby sa tak predišlo tomu, že ju kúpia Rómovia. Mesto týmto 
žiadostiam neraz vyhovelo.  
 
Tab. č. 10: Petície prerokovávané v zastupiteľstve podľa tém 

 
A % B % C % D % E % F % G % H % I % J % 

mestá 20 6,73 81 27,27 45 15,15 22 7,41 15 5,05 15 5,05 39 13,13 26 8,75 20 6,73 14 4,71 

obce 1 2,78 9 25,00 4 11,11 2 5,56 2 5,56 0 0,00 12 33,33 1 2,78 4 11,11 1 2,78 

mestské časti 
Bratislavy 3 6,52 17 36,96 6 13,04 0 0,00 3 6,52 2 4,35 13 28,26 0 0,00 1 2,17 1 2,17 

mestské časti 
Košíc 1 5,26 2 10,53 0 0,00 1 5,26 4 21,05 3 15,79 6 31,58 0 0,00 1 5,26 1 5,26 

spolu (vzorka) 25 6,28 109 27,39 55 13,82 25 6,28 24 6,03 20 5,03 70 17,59 27 6,78 26 6,53 17 4,27 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 
 
Legenda: 
A  predaj a prenájom majetku (nehnuteľnosti) 
B  výstavba 
C  školy a školské zariadenia 
D  životné prostredie (vrátane odpadového hospodárstva) 
E  obchod a služby 
F  zdravotné a sociálne služby a zariadenia 
G  dopravná infraštruktúra (vrátane statickej dopravy) 
H  problematické občianske spolunažívanie 
I  samospráva (rozhodnutia samosprávy, dane a poplatky, VZN, vrátane petícií za odvolanie starostu) 
J  iné 

  
 
 
 
 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/6587389/nakup-domov-zaplati-spisske-podhradie-z-uveru.html
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Petície prerokovávané v zastupiteľstve a vystúpenie zástupcov občanov 
 
Ako je zrejmé z dát prezentovaných v tab. č. 11, v menej než polovici prípadov petícií 
prerokovávaných v zastupiteľstvách (39,53%) sú do diskusie zapojení i priamo zástupcovia 
občanov a petičných výborov. Najčastejšie vystupujú občania pri prejednávaní petícií v 
zastupiteľstvách mestských častí Košíc. 
 
Tab. č. 11: Petície prerokovávané v zastupiteľstve a vystúpenie zástupcov občanov 

 

neodpovedali, či 
zástupcovia 
občanov 
vystúpili 

odpovedali, či 
zástupcovia 
občanov 
vystúpili nevystúpili vystúpili 

podiel prípadov, 
keď občania 
vystúpili z tých 
prípadov, keď 
samosprávy na 
túto otázku 
odpovedali (v %) 

spolu počet 
petícií 
prerokovaných v 
zastupiteľstvách 

mestá 62 235 142 93 39,57 297 

obce 20 16 8 8 50,00 36 

mestské časti Bratislavy 8 38 27 11 28,95 46 

mestské časti Košíc 12 7 2 5 71,43 19 

spolu (vzorka) 102 296 179 117 39,53 398 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Petície prerokovávané v zastupiteľstve podľa typu uznesenia 
 
Pokiaľ ide o uznesenie, ktoré zastupiteľstvá po prerokovaní petície prijímajú, najčastejšie sa 
opakuje typ uznesenia, v ktorom zastupiteľstvo petíciu berie na vedomie (typ C: 27,64%), 
teda zaujme neutrálny postoj.  
 
Pozitívne postoje, teda vyhovenie petícii (typ A: 12,31%) alebo deklarovanie pozitívneho 
postoja s určením konkrétnych úloh smerujúcich k riešeniu problému definovaného v petícii 
(typ B: 25,63%), však prevažujú nad negatívnymi postojmi (typ D: 3,77%) či priamemu 
nevyhoveniu petícii alebo je odmietnutiu (typ E: 9,30%).  
 
V obciach sme častejšie svedkami toho, že k petícii nie je zaujaté žiadne stanovisko vo forme 
uznesenia (19,44%), než je to v mestách či mestských častiach Bratislavy a Košíc (tab. č 12). 
 
Tab. č. 12: Petície prerokovávané v zastupiteľstve podľa typu uznesenia  

 
bez % A % B % C % D % E % F % 

mestá 19 6,40 39 13,13 69 23,23 80 26,94 10 3,37 36 12,12 44 14,81 

obce 7 19,44 6 16,67 12 33,33 5 13,89 1 2,78 1 2,78 4 11,11 

mestské časti Bratislavy 6 13,04 2 4,35 14 30,43 20 43,48 2 4,35 0 0,00 2 4,35 

mestské časti Košíc 2 10,53 2 10,53 7 36,84 5 26,32 2 10,53 0 0,00 1 5,26 

spolu (vzorka) 34 8,54 49 12,31 102 25,63 110 27,64 15 3,77 37 9,30 51 12,81 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 
 
Legenda: 
bez bez prijatého uznesenia 
A   vyhoveli petícii 
B   deklarovali pozitívny postoj, okrem vzatia na vedomie boli určené i nejaké úlohy smerujúce k vyhoveniu petície  
C   len zobrali na vedomie  
D   deklarovali negatívny postoj  
E   odmietli petíciu/nevyhoveli petícii  
F   iné (vrátane 21 petícií zo Spišského Podhradia, ku ktorým neboli sprístupnené texty uznesenia) 
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Špecifické prípady prístupu samospráv k petíciám14 
 
Zlatá Baňa:  
Občania najprv iniciovali petíciu za zachovanie základnej školy s materskou školou, následne 
túto petíciu zastupiteľstvo uznesením zobralo na vedomie a rozhodlo o vypísaní miestneho 
referenda, v ktorom sa na názor na zachovanie základnej školy s materskou školou opýtali 
občanov. Referendum však kvôli nedostatočnému kvóru (42 % zúčastnených) bolo síce 
neplatné, avšak 84 % zo zúčastnených sa vyjadrilo za zachovanie ZŠ s MŠ. Napriek tomu, 
následne zasadlo zastupiteľstvo, ktoré v tajnom (!) hlasovaní rozhodlo o zrušení ZŠ s MŠ v 
obci Zlatá Baňa, keďže si obec prevádzku školy nemohla dovoliť naďalej dofinancovávať z 
vlastných zdrojov. 
 
Partizánske:  
Mesto sa rozhodlo petíciu riešiť anketou.  
 
Šoporňa:  
Napriek petícii za vyhlásenie referenda o odvolaní starostu obce Šoporňa sa referendum 
nekonalo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Ďalšie súvisiace zdrojové informácie o spomínaných špecifických prípadoch  z prostredia samotných samospráv sú súčasťou príloh tejto 
štúdie.  
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|  4  | Závery a odporúčania 
 
 
Odporúčania pre samosprávy: 
 

 upraviť vybavovanie petícií vnútorným predpisom (pravidlá, zásady, smernica a pod.),  

 v prípade úpravy vybavovania petícií a sťažností v jednom dokumente zohľadniť túto 
skutočnosť aj v názve dokumentu, 

 v prípade spoločného dokumentu pre vybavovanie petícií a sťažností, neriešiť úpravu 
vybavovania petícií iba odkazom na analogický postup ako pri vybavovaní sťažností, 
ale samostatne upraviť postup vybavovania petícií, vrátane petícií určených  
zastupiteľstvu, 

 upraviť pravidlá prerokovania petícií adresovaných zastupiteľstvu,  

 vytvoriť komisiu pre vybavovanie petícií určených zastupiteľstvu alebo poveriť 
vybavovaním petícií niektorú inú komisiu, 

 na rokovaní zastupiteľstva prerokovávať petície určené zastupiteľstvu ako samostatný 
bod programu, 

 v rámci prerokovania petícií na zastupiteľstve vždy umožniť účasť v diskusii aj 
zástupcom petičného výboru a signatárom petície, 

 po prerokovaní petície v zastupiteľstve prijať uznesenie, ktoré nebude mať len 
charakter vzatia petície na vedomie, ale vyjadrí postoj zastupiteľstva k petícii a ak je 
to možné, príjme rozhodnutie v predmetnej veci, resp. rozhodne o opatreniach 
a krokoch súvisiacich s postojom zastupiteľstva k petícii, 

 v prípade petície s vyšším počtom podpisov zvolať na jej prerokovanie aj 
zhromaždenie obyvateľov obce,  

 umožniť zasielanie petícií samospráve elektronickou formou bez zaručeného 
elektronického podpisu – prostredníctvom e-mailov a elektronického formulára na 
webstránke samosprávy, 

 zverejniť na webstránke samosprávy všetky informácie súvisiace s petíciami 
adresovanými samospráve, najmä:  

 znenie zákona o petičnom práve,  
 vnútorný predpis samosprávy upravujúci vybavovanie petícií,  
 stručná a zrozumiteľná informácia o spôsobe predkladania petícií samospráve a o 

postupe pri ich vybavovaní,  
 informácie o všetkých petíciách, ktoré boli doručené samospráve, vrátane informácie 

o tom, ako boli vybavené, 
 v prípade petícií adresovaných zastupiteľstvu aj informácie o ich prerokovaní v 

zastupiteľstve.  
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  Prílohy 

 
Podkladové informácie o petíciách v samosprávach 2003-2012 | formát .xls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Peticie_data.xls
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Peticie_data.xls
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Obsah žiadosti o informácie I | formát .pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/ziadost_o_informacie_I_obec.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/ziadost_o_informacie_I_obec.pdf
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Obsah žiadosti o informácie II | formát .pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/ziadost_o_informacie_II_obec.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/ziadost_o_informacie_II_obec.pdf
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Zlatá Baňa: Petícia za zachovanie ZŠ s MŠ v Zlatej Bani | formát .pdf 

 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Zlata_Bana_02_6_peticia.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Zlata_Bana_02_6_peticia.pdf
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Zlatá Baňa: Stanovisko k petícii a súvisiace miestne referendum | formát .pdf 

 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Zlata_Bana_02_6_zapisnica.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Zlata_Bana_02_6_zapisnica.pdf
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Partizánske: Odpoveď na petíciu a súvisiaca anketa 1/2 | formát .pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Partizanske_02_6_anketa_1-2.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Partizanske_02_6_anketa_1-2.pdf
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Partizánske: Odpoveď na petíciu a súvisiaca anketa 2/2 | formát .pdf 

 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Partizanske_02_6_anketa_2-2.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Partizanske_02_6_anketa_2-2.pdf
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Šoporňa: Ani napriek petícii občanov za vyhlásenie referenda o odvolaní starostu a ani 
napriek vyhláseniu konania referenda zastupiteľstvom sa referendum nekonalo | formát .pdf 

 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Soporna_02_6_zapisnica_B.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Soporna_02_6_zapisnica_B.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Soporna_02_6_zapisnica_B.pdf
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CEPA: Petície: Výzvy, námety a sťažnosti vo verejnom záujme | formát .pdf   

 

 

 

 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/publikacie/peticie.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/publikacie/peticie.pdf
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VIA IURIS: Petícia na vyhlásenie miestneho referenda – odvolanie starostu | odkaz na web 

 

 

change|net.sk: Priestor pre online kampane a elektronické petície | odkaz na web 

 

 

 

http://www.viaiuris.sk/aktivity/prva-pravna-pomoc/ako-spravne-spisat-peticiu.html
http://www.viaiuris.sk/aktivity/prva-pravna-pomoc/ako-spravne-spisat-peticiu.html
http://www.changenet.sk/?section=kampane
http://www.changenet.sk/?section=kampane
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Súvisiaca legislatíva: Petičné právo v prostredí miestnej samosprávy v SR | odkaz na web 
 
Ústava Slovenskej republiky 
 
Čl.27 
(1) Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach 
verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy 
so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. 
(2) Petíciou nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd. 
(3) Petíciou nemožno zasahovať do nezávislosti súdu. 
 
 
zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve 
 
Úvodné ustanovenia  
§ 1 
(1) Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného 
spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy (ďalej len "orgán 
verejnej správy") so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia"). 
(2) Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu. 
(3) Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov 
Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv. 
 
§ 2 
Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Výkon tohoto práva nesmie byť 
nikomu na ujmu.  
 
§ 3 
Petičný výbor 
(1) Na zostavenie petície, obstaranie podpisov pod ňu a doručenie petície orgánu verejnej 
správy môžu osoby podávajúce petíciu vytvoriť petičný výbor. 
(2) Petičný výbor nie je právnickou osobou. 
(3) Členovia petičného výboru sú povinní určiť osobu, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, na ich 
zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. 
(4) Ak nie je vytvorený petičný výbor, musí sa v petícii určiť osoba, ktorá dovŕšila vek 18 
rokov, na styk s orgánom verejnej správy. 
 
§ 4 
Zhromažďovanie podpisov pod petíciu 
(1) Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojím 
podpisom petíciu podporili. Fyzická osoba čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu 
trvalého pobytu1) a k týmto údajom pripojí svoj podpis. Právnická osoba uvedie svoj názov a 
sídlo; osoba oprávnená konať v jej mene čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu 
trvalého pobytu1) a k týmto údajom pripojí svoj podpis. Ak osobitný predpis1a) ustanovuje 
najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo vek osôb podporujúcich petíciu, uvedie sa 
čitateľne k údajom o osobe podporujúcej petíciu aj dátum jej narodenia. Osobám 

http://www.zakonypreludi.sk/
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podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej 
podpísaním. 
(2) Na účel uvedený v odseku 1 možno petíciu a podpisové hárky vystaviť na miestach 
prístupných verejnosti. Na to nie je potrebné povolenie orgánu verejnej správy, nesmie však 
nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku ani iné obmedzenie práv a 
právom chránených záujmov iných osôb. 
(3) Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti možno poveriť osobu, ktorá 
dovŕšila vek 16 rokov. 
(4) Ak podpisové hárky neobsahujú text petície, musia byť označené tak, aby bolo zrejmé, 
aká petícia sa má podporiť podpismi; na každom podpisovom hárku musí byť uvedené meno, 
priezvisko a úplná adresa trvalého pobytu osoby, ktorá je určená na zastupovanie v styku s 
orgánom verejnej správy. 
(5) Ak petíciu podporil väčší počet osôb, musia osoby podávajúce petíciu uviesť pod jej 
textom počet priložených podpisových hárkov. Podpisové hárky sa musia priebežne číslovať. 
(6) Orgán verejnej správy neberie do úvahy podporu petície osobou, ktorá o sebe uviedla 
údaje nečitateľne alebo nepravdivo. 
------------------------------------------------------------------ 
1) Napríklad § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a 
registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 48/2002 Z. z. 
o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
1a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 
zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov. 
 
§ 5 
Podanie a vybavenie petície 
(1) Petícia musí byť písomná, označená slovom petícia a musí obsahovať predmet verejného 
alebo iného spoločného záujmu a údaje uvedené v § 4 ods. 1 o tom, kto ju podáva; ak petíciu 
podáva petičný výbor, uvedú sa údaje uvedené v § 4 ods. 1 o každom jeho členovi. Osoba 
určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy podľa § 3 ods. 3 alebo 4 pripojí v 
petícii k menu, priezvisku a adrese trvalého pobytu aj podpis. 
(2) Pri podaní petície elektronickými prostriedkami sa písomná forma považuje za 
zachovanú, ak sú v nej uvedené údaje podľa § 4 ods. 1 o tom, kto ju podáva a zároveň je k 
dispozícii prostredníctvom elektronických prostriedkov elektronický formulár, ktorý možno 
podpísať zaručeným elektronickým podpisom.2) 
(3) Orgán verejnej správy, ktorému sa doručila petícia, 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 a oznámi to tomu, kto petíciu podal. Ak nie je 
príslušný na vybavenie jej časti, kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desiatich 
pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej správy a oznámi tomu, kto petíciu 
podal. 
(4) Ak vznikne spor o príslušnosť na vybavenie petície, orgán verejnej správy, ktorý petíciu 
prijal, ju bezodkladne postúpi na rozhodnutie Úradu vlády Slovenskej republiky. Úrad vlády 
Slovenskej republiky do desiatich pracovných dní od jej doručenia určí, ktorý orgán bude 
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petíciu alebo jej časť vybavovať a kto bude koordinovať jej vybavenie; Úrad vlády Slovenskej 
republiky môže rozhodnúť, že petíciu vybaví sám. 
(5) Ak petícia nemá náležitosti podľa odseku 1, príslušný orgán verejnej správy bezodkladne 
vyzve osobu, ktorá petíciu podala, aby odstránila nedostatky petície v lehote najneskôr do 30 
pracovných dní od doručenia výzvy, s poučením o následku ich neodstránenia. Ak osoba, 
ktorá petíciu podala, v tejto lehote nedostatky neodstráni, orgán verejnej správy petíciu 
odloží. 
(6) Ak petícia podaná v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, orgán verejnej správy 
oznámi osobám, ktoré petície podali, stanovisko a spôsob vybavenia pôvodnej petície. Pri 
hromadnom podávaní petícií tak môže urobiť v periodickej tlači a ostatných hromadných 
informačných prostriedkoch. 
(7) Príslušný orgán verejnej správy 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 5 osobe, ktorá podala 
petíciu, alebo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Ak 
nemožno vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný orgán verejnej správy písomne oznámi 
osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní. Ak 
tento zákon neustanovuje inak, pri prešetrení petície sa primerane postupuje podľa 
osobitného predpisu.7) 
(8) Ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 7, orgán verejnej 
správy príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a 
zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením osobe, ktorá petíciu podala alebo osobe 
určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy v lehote podľa odseku 7. 
(9) 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) 
------------------------------------------------------------------ 
2) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
3) § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. § 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch). 
 
§ 6 
Ak vzišla petícia zo zhromaždenia, 4) platia pre ňu ustanovenia § 1, 2 a 5 tohto zákona s tým, 
že musí byť uvedené, z akého zhromaždenia vzišla a ako bola zhromaždením schválená; 
petičným výborom sa rozumie zvolávateľ zhromaždenia. 
------------------------------------------------------------------ 
4) § 6 ods. 7 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve. 
 
§ 6a 
Súčinnosť pri vybavovaní petície 
(1) Ten, kto podal petíciu, a osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy 
sú na výzvu príslušného orgánu verejnej správy povinní v lehote desať pracovných dní od 
doručenia výzvy poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri vybavovaní petície. Ak bez 
objektívneho dôvodu neposkytne súčinnosť, orgán verejnej správy nie je povinný petíciu 
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vybaviť. O tomto následku musí byť ten, kto podal petíciu, alebo osoba určená na 
zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy písomne poučená už pri požiadaní o 
súčinnosť pri vybavovaní petície. V čase od požiadania o súčinnosť do jej poskytnutia neplynú 
lehoty uvedené v § 5. 
(2) Orgány verejnej správy a nimi zriadené organizácie, ako aj štátne fondy a verejnoprávne 
inštitúcie sú povinné poskytnúť orgánu vybavujúcemu petíciu potrebné doklady, iné 
písomnosti, vyjadrenia, informácie vrátane technických nosičov údajov na vybavenie petície, 
ako aj súčinnosť nevyhnutnú pri vybavovaní petície, ak osobitný predpis 5) neustanovuje 
inak. Od iných právnických osôb a od fyzických osôb možno požadovať súčinnosť len s ich 
súhlasom, ak osobitný predpis 5) neustanovuje inak. 
------------------------------------------------------------------ 
5) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov, § 11 zákona č. 563/2009 o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 89 až 93b zákona č. 483/2001 
Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Spoločné ustanovenia  
§ 7 
(1) Každý, kto sa podieľa na vybavovaní petície, sám uhrádza trovy, ktoré mu vznikli s jej 
vybavovaním. 
(2) Ak tento zákon alebo osobitný predpis 6) neustanovuje inak, na prijímanie, evidovanie, 
vybavovanie a kontrolu vybavovania petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona o 
sťažnostiach. 7) 
------------------------------------------------------------------ 
6) Napríklad § 133 a 134 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o 
rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. 
7) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
 
§ 8 
Pokiaľ sa v tomto zákone hovorí o štátnych orgánoch, rozumejú sa tým aj právnické osoby, 
ktorým bola pôsobnosť štátneho orgánu zverená, Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne. 
 
§ 9 
Na vybavovanie petícií podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom 
konaní.7a) 
------------------------------------------------------------------ 
7a) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov. 
 
 
§ 9a 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2010 
Na petície, ktoré boli doručené orgánu verejnej správy pred 1. júlom 2010, a na ich 
vybavenie sa vzťahujú predpisy účinné do 30. júna 2010. 
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§ 10 
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. 
Zákon č. 242/1998 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1998. 
 
 
 
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
§ 2a 
Zlučovanie a rozdelenie obce 
(1) Dve obce alebo viac obcí sa môžu zlúčiť do jednej obce; obec sa môže rozdeliť na dve 
obce alebo viac obcí. Zlúčením obcí zanikajú zlučované obce a vzniká nová obec; rozdelením 
obce zaniká rozdeľovaná obec a vznikajú nové obce. Zlúčiť obce alebo rozdeliť obec možno 
len s účinnosťou ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. 
... 
(6) Dohodu o rozdelení obce a ďalšie dokumenty podpisuje starosta obce a splnomocnenec 
petičného výboru alebo osoba určená v petícii.2a) Na rozdelenie obce sa primerane vzťahujú 
odseky 2 až 4. 
 
§ 11a 
(1) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o 
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,  
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3),  
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov, 12) 
d) zmenu označenia obce. 
(2) Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení obce podľa odseku 1 písm. 
a), ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v tomto zákone. 
(3) Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja poslanci určení obecným 
zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje 
petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. Ak petícia spĺňa náležitosti 
ustanovené osobitným zákonom2a) a ak ide o rozdelenie obce, aj náležitosti podľa odseku 2, 
obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od 
doručenia petície obci; to platí aj v prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu. 
 
§ 13a 
(3) Obecné zastupiteľstvo 
a) vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak 
1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov, 12) 
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy,  
b) môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo 
nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov. 
 
§ 18d 
Rozsah kontrolnej činnosti 
(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a 
efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s 
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majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov a 
finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností16d) a petícií, 16e) kontrola 
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola 
plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a 
kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f) 
 
 
zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach 
 
§ 11 
Príslušnosť na vybavenie sťažnosti 
(1) Na vybavenie sťažnosti je príslušný orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí 
činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom 
chránené záujmy. Vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom. 
 


