obecnéushlpfterstvo v Rohožnikupoďa $ l l ods. 4 písm.j/ zík. SNR č.
369/|9m Zb. o obecnomzriadenév znenízrnien a doplnkov s pouátím $ 7 zák. č.85/1990
zb. o petičnompráve v zneníanien a dopbkov v y d á v a teDto

zAvAzNÝ

Po RtÁDoK

lryBAvovANIAPETÍcIÍoBcou RoHoŽNiK
Časťprvá
ZÁKLADNÉ USTANoVEN|A
Čl l.
Úvodné ustanovenia
1/Tento poriadokupralrrje a bližšiešpecifikujoposfuppri prijimanía vybavovaníp€tícií
|s 7 7nk.č.8511990
zb. o petičnompráve v zneníneskorŠích
zíÍIiena doplnkov/.
2:/obec Rohožtik pri príjímaní
a vybavovanÍpetíciípodanýchv súlades ustanoveniami
pnive v zrcní neskoršíchzrnien a doplnkov postupujúpoďa
zák. č.85/|990 Zb. o peúčnom
týchtozásad.
Tieto zásady sa nevďahujúna postuporgánov samosprávyobce pÍi pIijímaní,
lybavovaní a rozhodovanípodla vytrl. č.l50/l958 U.v . o vybavovaníďažnosÍí,ozr.funenía
podnetoÝpřacujúcich.
3l Tíetozá,súy sÍ!zÁvifu|ýmpn{vnympredpisompre všelkýchpracornikov obce
RohoŽníkako aj pre poslancov ob€cnébo zastupiteFstvav Rohožnftu príp.aj inézubjekty'
pokiď sa podieťajú
pnáva.
na realizícii úkonova postupovna úsekupetičného

Č|.2.

Petícia

l/ Petíciousa rozumie písomnááadosť,nówh a'lcboďažnosť'ktorou sa !ácká osoba
samostatnealebo spoločnes inými alebo pnívnickáosoba/ tá len v súlades ciel'mi svojej
činnosti/ obraciana obec a štáhrcorgány vo veciach verejnéhoalebo inéhospoločného
áujmu / $ 1 ods' 1 zitk.č.85/|990Zb. o petičnompráve v zneníneskoršíchzmien a
doolnkov /.
2/ Petíciamusíspíňaťvšetkyná€žitosti uvedenév ákone č.85/1990 Zb. o petičnom
práve v zneníneskoršíchzmien a doplnkov a to ;
ď musíísťo písořInépodanie,adresované
obci,
b/ musíbyťpod ňou uvedenémeno,priezvisko a bydlisko toho' kto ju pod.ívaAk petíciupod.ívap€tičný \.ýbor'musia bť uvedenémená' priezviská a byďisM
všetkýchčlenovvýboru a menoa pňezvisko toho, kto je oprávnenýčlenovvýboru v tejto veci
zastupovať.
c/ musísa doýkať verejnéhoalebo inéhospoločného
áujmu,
gi
podpisoch
ď
občanovmusíbý uvedené:
. menoa pňezvisko
. bydlisko _ tÍvalýpobí

3/Na podpisovýchhárkochpetíciemusi byť:/ $ 4 odst'2 zák. č'85/]990Zb' o
zmiena doplnkov/:
právev zneníneskorších
pctičnom
- textpetícieal€ b o t'úéoznačenie
peticie'aby bolo zrejmé,aká petíciaje
podpismipodpoťená.
. meno,priezviskoa byd|iskoioho' kto petíciuzoshvil, alebomeno. priezviskoa
výboruv tejtoveci zastupovaťbydliskotoho'ktoje oprávnenýčlenovpetičlrého
z akého
by.
obwatel.ov,mr.tsí uvedené'
4/ Ak vzídepetíciazo zhromaždenia
schvá|ená/ $ 6 zák. č.85/1990Zb' o pctičnom
áromaŽdeniavzišlaa ako bolazhromaždením
zmiena doplnkov/
právev zneníneskoršich
Čast'druhá
Poradný.výbor pre wbavovatriepetíciía evidcnciapctícií

čt.:.

Úvodnéustanovenia
4iaďuje staroslaobce .'Pomdnývýborna vybavolanie
l/ Na vybavovaniepetícií
oeticii".
Poradnývýborna vybavovaniepetíciísa vytvára''ad hoc! a to naineskórdo trochdni po
prija(ípetíciepodatelňouobecnéhoúraduv RohoŽniku.
zastupitefstva.
2/ Výborie poradnýmorgánomstarostuobcea obecného

čt..t.

Evidencia petícií
VŠetky
došlé
obci Rohožník
1/ObecRohoŽníkjepovinnáprÚaťpetíciuadresovanú
petícii.
a
o7námení
st.ažností
Evidencii
zacvidoval'v
osobitncj
..
peticiesa mrrsiabczodkladne
obecnéhoúraduv RohoŽríku
a musiaprejsťcez podatel.ňu
úraduv RohoŽníku..
obecného
poriadkom
obce
RohoŽnik
archívnym
v súladeso .' Spisovýma
,' '
pctíciuhlav|émL
pracovníkobcedoručí
2/ lhned'po zaevidovaniprislušný
jednu
staťostoliobce'
fotokópiu
a
túto
dofuči
vyhotovi
Zárcveň
kontrolóroviobce'
kokoch :
v posrupných
3/ HlavnýkontrolórobceRohoŽníkpreskúma
ď čisa petíciadotýkapósobnostiobce
v pripade'ŽcpetíciaDepatrido pósobnostiobce.odstúpijudo 5 dníprís|ušnému
tobo.kto petíciupodal.Zároveňo tonrpísomne
o tom písomne
orgá|nu
a upovedomí
štátnemu
inlbrmujestarostuobce.
právev zneni
b/ čipetícianenaplňaust.$ l odst'4 Zák.č.85/1990Zb' o petičnom
zmiena dop|nkov.
neskoršich
hlalný
v citovanomustanoveniZákonaodstúpj
uvedené
At sa zistiaskutoěnosti
Zároveli
o
petíciu
podal.
kto
o
tom
toho'
prokurátorovi
a
upovedomi
kontrolórobcepetíciu
tom písomneinlbrmuje staŤostllobce.
platneiprávnejúpravy'odstúpiju
ná|ežitosti
4/ Ak petíciaspíňavšetkyZákonné
výboruna vJbavovanicpetícii..
hlavnýkon1lolórobce'. Poradnému

-3Porádný výbor na i}bavovanie petícií
Č|.5.
l/ PoradnývýboÍpÍevybavovaniepeticiísa schádzapodl.apotrcby'za účclom
pomóct'
pri posudzovaní
starcstovia obecnému
zastupitel'stvu
obsahupeticiea pri prehodnoteni
súladupetície'jejobsahuajci náležitosti
ako podarria,
tak aj súladuspósobuprevedeniaso
právev Zncníncskorších
zák'.é.83l|99oZb. o petičnom
zmiena doplnkov.
2/ Poradnývýbormá vŽdynepámypočctčlenov,najmenejvšakpiatich'Členov
poradného
výborumenujeobecné
zastupitcl.stvo
na návrhstaroshlobcc na vo|cbné
obdobie
orgiínov
samosprávy
obce'
pomdného
výborusi spomedzisvojhostreduzvolia nadpo|ovičnou
ČIcnovia
váčšinou
výboru.
hlasovpreclsedu
poradného
výboruzvo|ávapísomnestarostaotrccv lehotedo l0 dni
3/ Prvézasadnutie
petíciepokial.uŽnebolavybavenápodl'austanoveni1ýchtoásad in}m
od doručenia
spósobom.
StarosÍa
Ziircveňs pozvánkouna zasadnutie
komisiezašIevšctkýnr
poradného
člcn<rnr
prílohami'
výborufotokópiLlpetícicso všetkými
poradného
Ďa|šiez'asadnutic'
resp.zasadnutia
lýboru zvolávajejpredseda'ktorýo
zasadnutia
ako aj o výs|cdkochdotcrajŠej
prácevýborupisomnein|onntÚcstalostll
konarrí
obce.

čr.o.
l/ Poradnývýborskúma,čipctíciaspiňavšetkylbrmálncnáleŽitostipetície.V prípade'
podmicnky'klorézák. č.85/l990Zb- o pctičnom
petícia
pÍávcÝ zleni neskoršich
žc
nesp|ňa
Zmiena doplďov určujeakojcl špccifické
črtya podmienky'vráti poladnývýbortoto
podaniestarostovi
obcespolus písonrným
zdóvodncnim.
starostaobcezabezpeči
vybavcnictohtopodarriapodl'aobsahunapť.Dróžcísťo
oznámenic'sthŽnosť
a pod.
posúdivýborobsahpoticie'Pokial'
2/ Pokia|peticiaspÍňavšetkyfornrálncnáleži|osti,
ide o st'ažnosť
vo veciachvcrejného
alebospoločného
záujrnu'prešctrí
aj jcj opodstatnenosi'.
Čast'tretia
vybavovanie petícií

čt.r.
l/ Pisomnúodpoveď'tj. stanoviskovýboruk obsahupetícica Dávrhspósobujej
vybaveniavypracujeporadnývýborv lchotedo 20 dníod prijatiapc1ícicobcouRohožnik.
poradného
7-á\'cry
výborusa predloŽiaDarozhodovanie
v 7ávislostiod konrpetcncie
a príslušnosti
naprciednanie- buď obecnému
Zastupitcl'stvu
alebosta.rostovi
obcc.
petíciesa zaš]epísomne
7 Výsledokprejednania
tomu,kto podalpetíciu'a to
v lehotedo 30 dníodjej doručcnia
obecnómuúraduv RohoŽníku'

3/ Na podpisovaniepísomnostiobce ýkajúce sa peúciejeoprávnenýstarostaobce alebo
njmpovelenáosobaa v rozsahutohtopoňadkuaj hlavnýkontřolórobcc.Poradnývýbor na
predsedavýt'oru nie súoprávnenípodpisovaťpísomnosti
lYbavovanie peticiíani sarnotn.ý
týkajúce
sa vybaveniapetície.
Časťšfvrtá
a záverečné
ustanoveÍia
Spoločné

čt.s.
obecnézaslupiteLstvo
1/Zmenya doplnkytohto''Záváznéhopoňadku ', schvaťuje
v Rohotuiku.
v RohoŽníku
2/Na|omto,,záyaznom poriadku ',sauzniesloobecnézastupitel'slvo
dna.....1.1..61..211q.
účinnosť
dňom..''.6p..fl1..1.1'.'.'
nadobúda
3|Ťedto"I'Áiázný poriadok..
v RohoŽnikudňa

0t eÍilts

Jan Želipský

