Postup Obce Jablonec pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o
sťažnostiach v platnom znení.
Podávanie, prijímanie, prešetrovanie a vybavovanie sťažností doručených Obci Jablonec sa
riadi zákonom č. 9/2010 o sťažnostiach v platnom znení.
Sťažnosť je možné podať:




písomne, na adresu
Obec Jablonec
Jablonec 206
900 86 Jablonec
elektronickou poštou na e-mailovej adrese jablonec@jablonec.sk

(V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení je nutné
do 5 pracovných dní od podania sťažnosti potvrdiť ju vlastnoručným podpisom, alebo ju
doručiť podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.)


osobne počas úradných hodín v sídle Obecného úradu č. 206, Jablonec

Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv
alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo
nečinnosťou Obce Jablonec, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie
právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti Obce Jablonec.
Sťažnosťou nie je podanie, ktoré má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu
alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo
právom chráneného záujmu sa osoba domáha, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v
činnosti Obce Jablonec, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym
predpisom, prípadne je sťažnosťou podľa osobitného predpisu alebo smeruje proti
rozhodnutiu Obce Jablonec vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu.
Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného
pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo,
meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.
Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje,
na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom
podpísaná.
Ak sťažnosť podaná v elektronickej forme nie je podpísaná a sťažovateľ ju do piatich
pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží.
Obec Jablonec je povinná prešetriť a vybaviť sťažnosť na ktorú je vecne príslušné do 60
pracovných dní od jej doručenia. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť lehota na
jej vybavenie predĺžená o ďalších 30 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa sťažovateľovi
oznamuje písomne s uvedením dôvodu pred uplynutím 60 dňovej lehoty na vybavenie.
Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia
sťažovateľovi.

