Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov
a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať:
Podanie
§ 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov
(1) Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými
prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.
Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci
treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní.
(2) Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej
veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie
náležitosti.
(3) Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi
konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil;
súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.
(4) Podanie sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne (§ 5 až 7).
(5) Na žiadosť účastníka konania musí sa prijatie podania potvrdiť.
Podľa ust. § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov ak správny orgán nie je príslušný na rozhodnutie, je povinný podanie
bez meškania postúpiť príslušnému správnemu orgánu a upovedomiť o tom účastníka
konania. Ak je nebezpečenstvo z omeškania, správny orgán urobí nevyhnutné úkony, najmä
na odvrátenie hroziacej škody.
Sťažnosť
Podľa ust. § 3 zákona č. 9/2010 Z.z.
(1) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len "sťažovateľ"),
ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa
domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánu
verejnej správy,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.
(2) Podanie sa posudzuje podľa obsahu.
(3) Ak podanie obsahuje viacero častí, z ktorých
a) niektoré nie sú sťažnosťou podľa § 4, orgán verejnej správy vybaví ako sťažnosť iba tie
časti podania, ktoré sú sťažnosťou podľa tohto zákona; časti podania, ktoré nie sú
sťažnosťou, orgán verejnej správy sťažovateľovi nevráti a v oznámení výsledku
prešetrenia sťažnosti uvedie dôvody ich neprešetrenia,
b) všetky sú sťažnosťami podľa tohto zákona, avšak na vybavenie niektorých nie je orgán
verejnej správy príslušný, vybaví iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je
príslušný; ostatné časti sťažnosti postúpi podľa § 9 orgánu verejnej správy príslušnému
na ich vybavenie.
Podávanie sťažností
Podľa ust. § 5 zákona č. 9/2010 Z.z.
(1) Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou
poštou.
(2) 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.
(3) Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačné proti komu
smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha (ďalej len "predmet
sťažnosti") a musí byť sťažovateľom podpísaná.

(4) Orgán verejnej správy vyhotoví o ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej
podaní, písomný záznam o ústnej sťažnosti (ďalej len "záznam"). Okrem náležitostí podľa
odseku 2 a 3 záznam obsahuje deň a hodinu jeho vyhotovenia, názov a adresu orgánu
verejnej správy, mená a priezviská zamestnancov, ktorí záznam vyhotovili, ako aj
zamestnancov, ktorí boli prítomní pri ústnom podaní sťažnosti.
(5) Orgán verejnej správy nie je povinný záznam vyhotoviť, ak s ním sťažovateľ pri ústnom
podávaní sťažnosti nespolupracuje alebo ak sa domáha činnosti orgánu verejnej správy v
rozpore s právnymi predpismi.
(6) Ak sťažovateľ odmietne vyhotovenie záznamu, orgán verejnej správy takúto sťažnosť
neprijme. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať, orgán verejnej správy záznam odloží
s poznámkou o odmietnutí podpísania.
(7) Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou poštou sa
považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania
písomne potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti začína
plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného potvrdenia. Ak
písomné potvrdenie obsahuje iné údaje než sťažnosť podaná telefaxom alebo elektronickou
poštou, orgán verejnej správy sťažnosť podanú telefaxom alebo elektronickou poštou
odloží. Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy elektronickou poštou so zaručeným
elektronickým podpisom6) sa považuje za písomnú sťažnosť.
(8) Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a
nie je v nej určené komu z nich sa majú doručovať, orgán verejnej správy zašle
sťažovateľovi, ktorý je uvedený ako prvý a uvádza údaje podľa odseku 2.
(9) Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti
musí byť úradne osvedčené splnomocnenie (ďalej len "splnomocnenie") zastupovať
sťažovateľa pri podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti.
(10) Sťažnosť adresovaná zamestnancovi alebo vedúcemu orgánu verejnej správy je
sťažnosťou podanou orgánu verejnej správy.
Podľa ust. § 6 zákona č. 9/2010 Z.z.
(1) Orgán verejnej správy sťažnosť odloží, ak
a) neobsahuje náležitosti podľa § 5 ods. 2,
b) je z nej zrejmé, že vo veci, ktorá je predmetom sťažnosti, koná súd, prokuratúra alebo
iný orgán činný v trestnom konaní,
c) zistí, že sťažnosť sa týka inej osoby, než ktorá ju podala a nie je priložené
splnomocnenie podľa § 5 ods. 9,
d) od udalosti, ktorej sa predmet sťažnosti týka, uplynulo v deň jej doručenia viac než päť
rokov,
e) ide o ďalšiu opakovanú sťažnosť podľa § 21 ods. 2,
f) ide o sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti podľa § 22 ods. 3,
g) mu bola zaslaná na vedomie, alebo
h) sťažovateľ neposkytol spoluprácu podľa § 16 ods. 1, alebo ak spoluprácu neposkytol v
lehote podľa § 16 ods. 2.
(2) Ak sťažnosť nie je v súlade s § 5 ods. 3 alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej
prešetrenie, orgán verejnej správy písomne vyzve sťažovateľa, aby sťažnosť v lehote podľa
§ 16 ods. 2 doplnil, súčasne ho poučí, že inak sťažnosť odloží.
(3) Orgán verejnej správy odloží sťažnosť, ktorú sťažovateľ pred jej vybavením písomne
vezme späť alebo ak sťažovateľ písomne orgánu verejnej správy pred vybavením sťažnosti
oznámi, že na jej vybavení netrvá.
(4) O odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia podľa odseku 1 písm. b) až f) orgán
verejnej správy sťažovateľa písomne upovedomí do desiatich pracovných dní od odloženia
sťažnosti.
Prijímanie sťažností
Podľa ust. § 9 zákona č. 9/2010 Z.z. orgán verejnej správy je povinný sťažnosť prijať. Prijatú
sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je príslušný, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní

od doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie a zároveň o tom
upovedomí sťažovateľa. Orgán verejnej správy nepostúpi sťažnosť podľa § 8 ods. 3.
Lehota na vybavenie sťažnosti
Podľa ust. § 13 zákona č. 9/2010 Z.z.
(1) Príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.
(2) Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním
splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1 predĺžiť pred jej uplynutím o 30
pracovných dní. Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený zástupca, ktorý sťažnosť
prešetruje. Orgán verejnej správy oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne,
písomne, s uvedením dôvodu.
Počítanie lehôt
Podľa ust. § 14 zákona č. 9/2010 Z.z. lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým
pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia orgánu verejnej správy príslušnému na
jej vybavenie; v prípade sporu o príslušnosť, lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť
prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia podľa § 11 ods. 4.
Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba
koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
vo vzťahu k povinnej osobe:
Príslušnosť na vybavenie podania
Podľa ust. § 19 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov podanie sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne (§ 5 až 7).
Podľa ust. § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov ak správny orgán nie je príslušný na rozhodnutie, je povinný podanie
bez meškania postúpiť príslušnému správnemu orgánu a upovedomiť o tom účastníka
konania. Ak je nebezpečenstvo z omeškania, správny orgán urobí nevyhnutné úkony, najmä
na odvrátenie hroziacej škody.
Príslušnosť na vybavenie sťažnosti
Podľa ust. § 11 zákona č. 9/2010 Z.z.
(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.
(2) Na vybavenie sťažnosti podanej proti vedúcemu orgánu verejnej správy je príslušný
najbližší nadriadený orgán verejnej správy. Ak takýto orgán nie je, v oblasti štátnej správy
je príslušný ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností. Na
vybavenie sťažnosti proti vedúcemu orgánu územnej samosprávy pri výkone štátnej správy
je príslušný najbližší orgán štátnej správy, ktorému zákon zveril kontrolnú pôsobnosť
podľa osobitného predpisu.9)
(3) Ak vznikne spor o tom, ktorý z orgánov verejnej správy je príslušný na vybavenie
sťažnosti, orgán, v ktorom spor vznikol, sťažnosť najneskôr do desiatich pracovných dní
odo dňa vzniku sporu postúpi orgánu príslušnému na rozhodnutie sporu o príslušnosti a
zároveň o tom upovedomí sťažovateľa.
(4) Spor o príslušnosť na vybavenie sťažnosti medzi orgánmi verejnej správy rozhoduje ich
najbližší spoločný nadriadený orgán. Ak takýto orgán nie je, príslušný na rozhodnutie v
oblasti štátnej správy je ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sťažností.
Orgán verejnej správy príslušný na rozhodnutie sporu o príslušnosť na vybavenie sťažnosti
rozhodne do 15 pracovných dní od doručenia žiadosti.

(5) Na sťažnosti, ktoré smerujú proti samosprávnej činnosti orgánov územnej samosprávy, sa
ustanovenie odseku 1 vzťahuje primerane.
Sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony:
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
Podľa ust. § 8 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
(1) Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní,
ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých
položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková
povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15
dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
(2) Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na
základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak,
a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri
jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.

Následky nezaplatenia poplatku
Podľa ust. § 9 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a
konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno
odvolať.
Vrátenie poplatku
Podľa ust. § 10 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
(1) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať
úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený
bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je
ustanovené inak.
(2) Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol
povinný (ďalej len "preplatok").
(3) Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny orgán najneskôr do 30
dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.
(4) Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka,
správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení
poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má
vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
(5) Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať
a) označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,
b) dátum vydania rozhodnutia,
c) presné označenie poplatníka,
d) trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e) výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa
poplatok (preplatok poplatku) vracia,
f) spôsob úhrady poplatku (§ 7),
g) sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma
vrátiť,
h) podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska
a funkcie a
i) odtlačok úradnej pečiatky.
(6) Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať.
Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

(7) Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,
65 eura. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1.
(8) Poplatok alebo preplatok zaplatený kolkovými známkami a poplatok zaplatený
cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti na
základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad
príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie, do
30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení
poplatku alebo preplatku.
(9) Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca
kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie
rozhodnutia mimo odvolacieho
konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie
Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova
konania povolí alebo ak sa
podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
vyhovelo v plnom rozsahu.

16, 50 eura
165, 50 eura

V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo
rozhodnutia o využití územia,
alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo
predĺženie platnosti rozhodnutia
o umiestnení stavby
a) pre fyzické osoby
6, 50 eura
b) pre právnické osoby
16, 50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia
sociálnych služieb a právnické
osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu
alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených
osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku,
osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá,
galérie divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší
územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých
zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním
a vydáva

sa jedno rozhodnutie.
Položka 62
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke
59. 2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto
položky je oslobodené označenie prevádzky
vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

99, 50 eura
16, 50 eura

