Usmernenie
Úradu
geodézie,
kartografie
a katastra
Slovenskej
republiky
č.USM_UGKK_SR_35/2013, zo dňa 02.10.2013, ktorým sa ustanovuje postup okresných
úradov, katastrálnych odborov pri podávaní, prijímaní, evidovaní a prešetrovaní
sťažností v súlade so zák. č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
a petícii v súlade so zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
a zák. č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ( ďalej len „ÚGKK SR“)
vydáva toto usmernenie:

Čl. I
Účel usmernenia
(1) Účelom tohto usmernenia je stanoviť jednotný postup okresného úradu, katastrálneho
odboru (ďalej len „katastrálny odbor“) pri podávaní, prijímaní, evidovaní a vybavovaní
sťažnosti fyzických a právnických osôb (ďalej len sťažovateľ) v súlade so zák. č. 9/2010 Z.
z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) a petícii
v súlade so zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o petičnom práve“) a zák. č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(2) Usmernenie je v súlade so Smernicou ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
SVS-OMSZVI-2013/022320 z 13. septembra 2013, ktorou sa upravujú podrobnosti
o vnútornej organizácii okresného úradu (ďalej len „Smernica“).

Čl. II
Evidencia sťažností a petícií
(1) Katastrálny odbor vedie prijaté sťažnosti a petície v súlade s § 10 ods. 1 zákona
o sťažnostiach a § 7 ods. 2 zákona o petičnom práve oddelene od evidencie ostatných
písomností.
(2) Katastrálny odbor za účelom zabezpečenia centrálnej evidencie sťažností a petícií
bezodkladne postúpi po prijatí každej sťažnosti alebo petície organizačnému odboru
okresného úradu.

Čl. III
Postup pri vybavovaní sťažností
(1) Katastrálny odbor vybavuje a prešetruje sťažnosť v súlade s § 11 zákona
o sťažnostiach, ak to nie je v rozpore s § 12 zákona o sťažnostiach, inak sťažnosť postúpi na
priame vybavenie organizačnému odboru príslušného okresného úradu.
(2) Na vybavenie sťažnosti
a) proti vedúcemu orgánu verejnej správy v okresnom úrade je príslušný
nadriadený orgán okresný úrad v sídle kraja,

najbližší

b) proti vedúcemu orgánu verejnej správy v okresnom úrade v sídle kraja je príslušný
ústredný orgán štátnej správy ÚGKK SR.
(3) Ak sťažnosť vybavil vedúci orgánu verejnej správy v okresnom úrade v sídle kraja,
postúpi sťažnosť podľa § 22 zákona o sťažnostiach na ústredný orgán štátnej správy ÚGKK
SR.
(4) Podanie, ktoré nie je označené ako sťažnosť resp. je označené ako sťažnosť, ale po
obsahovej stránke nespĺňa náležitosti sťažnosti, sa neprešetruje podľa zákona o sťažnostiach.
Tieto podania vybaví katastrálny odbor podľa príslušného právneho predpisu ako iné
podania.
Čl. IV
Katastrálny odbor vybavuje petície podľa zákona o petičnom práve.
Čl. V
(1) Katastrálny odbor v sídle kraja vyhotovuje ročnú správu o vybavovaní sťažností
a petícii na odbore, ktorú predkladá ústrednému orgánu štátnej správy ÚGKK SR.

(2) Katastrálny odbor okresného úradu v sídle kraja vykonáva následnú kontrolu
plnenia prijatých opatrení u opodstatnených sťažností vybavených v katastrálnom odbore
v sídle územného obvodu okresného úradu.
(3) ÚGKK SR vykonáva následnú kontrolu plnenia prijatých opatrení u opodstatnených
sťažností vybavených v katastrálnom odbore v sídle kraja okresného úradu.

Čl. VI
Toto usmernenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2013.

Ing. Mária Frindrichová v.r.
predsedníčka
Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky

