___________________________________________________________________________
Meno, priezvisko, dátum narodenia (príp. rodné číslo), trvalé bydlisko postihnutej osoby
(označenie navrhovateľa)

Okresný úrad Čadca
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Palárikova 91
022 01 Čadca

V .........................., dňa.........................

Návrh na začatie konania o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu
podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) cit. zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch

V súlade s ust. § 68 ods. 1 a 2 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
právnych
predpisov,
týmto
dávam
návrh
na
začatie
konania
voči
...................................................................................(označenie páchateľa, adresa), ktorý dňa
........................................................ (čas a miesto spáchania priestupku), ma označil/uviedol
na moju adresu/napísal o mne ..............................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(opis spôsobu spáchania priestupku - konkretizovať konanie páchateľa, napr. hanlivý výraz,
príp. označenie alebo vulgarizmus, vydanie na posmech), čím ma urazil na cti, vydal na
posmech.
Z toho dôvodu žiadam, aby bola táto osoba za svoje konanie postihnutá. Ako svedkov
protiprávneho konania (označenie páchateľa) uvádzam....................................................(meno,
priezvisko, bydlisko svedka/ svedkov), svoje tvrdenie dokladám (listinné, príp. iné dôkazy).
V prípade, že sa ............................(označenie páchateľa priestupku) za svoje konanie
voči mojej osobe ospravedlní, som (nie som) ochotný s ním uzavrieť zmier podľa ust. § 78
cit. zák. o priestupkoch (len u priestupku podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) zák. č. 372/1990 Zb.)

Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis navrhovateľa

Poučenie navrhovateľa:


Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) cit. zák.
o priestupkoch sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na
posmech. Priestupok podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) cit. zák. o priestupkoch možno
prejednať len na návrh postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka
(navrhovateľ).



Návrh na začatie konania vo veci urážky na cti možno podať príslušnému správnemu orgánu
alebo orgánu oprávnenému objasňovať priestupok (orgány polície) najneskôr do 3 mesiacov
odo dňa, keď sa navrhovateľ o priestupku alebo o postúpení veci orgánom činným
v trestnom konaní dozvedel. V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho
navrhovateľ označuje za páchateľa a kde, kedy a akým spôsobom sa mal priestupok spáchať.
Navrhovateľ je účastníkom konania o priestupku. Za spáchanie priestupku proti občianskemu
spolunažívaniu podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) cit. zák. o priestupkoch možno uložiť sankciu –
pokutu do 33 eur.



Priestupku na úseku práva na prístup k informáciám podľa ust. § 42a zák. č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov sa dopustí aj ten, kto vedome vydá
a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným právnym
predpisom (zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám) alebo ten, kto
vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva
na sprístupnenie informácií. Podľa ust. § 21a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších právnych predpisov sa dopustí ten, kto
a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie
práva na sprístupnenie informácií,
c) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.



Priestupok na úseku slobodného prístup k informáciám možno prejednať len na návrh
postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ďalej len "navrhovateľ").
Navrhovateľ
je
účastníkom
konania
o
priestupku.
V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za
páchateľa a kedy a akým spôsobom priestupok spáchal. Za priestupok na úseku slobodného
prístupu k informáciám možno uložiť sankciu - pokutu do 1659 eur a zákaz činnosti až na
dva roky.



Správny orgán sa v súlade s ut. § 78 cit. zák. o priestupkoch pokúsi urazeného na cti
a obvineného z priestupku zmieriť. Občanovi, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, ako aj
navrhovateľovi, ak bolo konanie začaté na jeho návrh zastavené podľa ust. § 76 ods. 1
písm. a), b), c) alebo j), cit. zákona o priestupkoch, uloží sa povinnosť uhradiť štátu trovy
spojené s prejednaním priestupku. Trovy sa v súlade s ust. § 79 ods. 1 a cit. zákona
o priestupkoch, uhrádzajú paušálnou sumou, ktorú stanoví Ministerstvo vnútra SR po dohode
s Ministerstvom financií SR všeobecne záväzným právnym predpisom vyhl. MV SR č.
531/2008 Z. z., paušálnou sumou vo výške 16 eur.

__________________________________________________________________________
Meno, priezvisko, dátum narodenia (príp. rodné číslo), trvalé bydlisko postihnutej osoby
(označenie navrhovateľa)

Okresný úrad Čadca
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Palárikova 91
022 01 Čadca

V ............................, dňa......................

Návrh na začatie konania o priestupku podľa ust. ust. § 42a zák. o priestupkoch alebo podľa
ust. § 21a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

V súlade s ust. § 68 ods. 1 a 2 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
právnych predpisov, týmto dávam návrh na začatie konania voči .................................
......................................................................................................................................................
(označenie páchateľa, adresa fyzickej osoby, právnickej osoby - toho, kto je za PO oprávnený
konať), .........................................................................................................................................
(označenie miesta a času spáchania skutku) ......................................................................
(presný spôsob spáchania priestupku) ..........................................................................................
.......................................................................................................................................................
čím porušil zákon o slobodnom prístupe k informáciám. V prípade podania kvalifikovaného
návrhu na začatie konania vo veci priestupku na úseku slobodného prístupu k informáciám je
potrebné uviesť, akým spôsobom páchateľ porušil zák. č. 211/2000 Z. z.o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších právnych predpisov (napr. nesprístupnil údaje na základe
žiadosti zo dňa ................., uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje v sprístupnení informácie
na základe žiadosti zo dňa.............).
Z toho dôvodu žiadam, aby bola táto osoba za svoje konanie postihnutá. Ako svedkov
protiprávneho konania uvádzam.................................................................... (meno, priezvisko,
bydlisko svedka/ svedkov), svoje tvrdenie dokladám (listinné, príp. iné dôkazy).

Meno, priezvisko a vlastnoručný podpis navrhovateľa

Poučenie navrhovateľa:


Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) cit. zák.
o priestupkoch sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na
posmech. Priestupok podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) cit. zák. o priestupkoch možno
prejednať len na návrh postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka
(navrhovateľ).



Návrh na začatie konania vo veci urážky na cti možno podať príslušnému správnemu orgánu
alebo orgánu oprávnenému objasňovať priestupok (orgány polície) najneskôr do 3 mesiacov
odo dňa, keď sa navrhovateľ o priestupku alebo o postúpení veci orgánom činným
v trestnom konaní dozvedel. V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho
navrhovateľ označuje za páchateľa a kde, kedy a akým spôsobom sa mal priestupok spáchať.
Navrhovateľ je účastníkom konania o priestupku. Za spáchanie priestupku proti občianskemu
spolunažívaniu podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) cit. zák. o priestupkoch možno uložiť sankciu –
pokutu do 33 eur.



Priestupku na úseku práva na prístup k informáciám podľa ust. § 42a zák. č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov sa dopustí aj ten, kto vedome vydá
a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným právnym
predpisom (zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám) alebo ten, kto
vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva
na sprístupnenie informácií. Podľa ust. § 21a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších právnych predpisov sa dopustí ten, kto
a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie
práva na sprístupnenie informácií,
c) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.



Priestupok na úseku slobodného prístup k informáciám možno prejednať len na návrh
postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ďalej len "navrhovateľ").
Navrhovateľ
je
účastníkom
konania
o
priestupku.
V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za
páchateľa a kedy a akým spôsobom priestupok spáchal. Za priestupok na úseku slobodného
prístupu k informáciám možno uložiť sankciu - pokutu do 1659 eur a zákaz činnosti až na
dva roky.



Správny orgán sa v súlade s ut. § 78 cit. zák. o priestupkoch pokúsi urazeného na cti
a obvineného z priestupku zmieriť. Občanovi, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, ako aj
navrhovateľovi, ak bolo konanie začaté na jeho návrh zastavené podľa ust. § 76 ods. 1
písm. a), b), c) alebo j), cit. zákona o priestupkoch, uloží sa povinnosť uhradiť štátu trovy
spojené s prejednaním priestupku. Trovy sa v súlade s ust. § 79 ods. 1 a cit. zákona
o priestupkoch, uhrádzajú paušálnou sumou, ktorú stanoví Ministerstvo vnútra SR po dohode
s Ministerstvom financií SR všeobecne záväzným právnym predpisom vyhl. MV SR č.
531/2008 Z. z., paušálnou sumou vo výške 16 eur.

