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ZÁKON
z 2. decembra 2009,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení
a dopåòa zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách
poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení zákona è. 35/2002 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z. a zákona è. 445/2008 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V poznámke pod èiarou k odkazu 2 sa citácia Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 135/1992
Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia a ¾udí v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti
v znení neskorích predpisov. nahrádza citáciou Napríklad zákon è. 448/2008 Z. z. o sociálnych slubách
a o zmene a doplnení zákona è. 455/1991 Zb. o ivnostenskom podnikaní (ivnostenský zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov,
zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
2. § 31 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Na platnos právnych úkonov týkajúcich sa nakladania s nehnute¾ným majetkom, ktorý vloil tát
ako zakladate¾ alebo spoluzakladate¾ do neziskovej organizácie a nejde o prioritný majetok, sa vyaduje predchádzajúci písomný súhlas zakladate¾a alebo spoluzakladate¾a, ktorým je tát. To isté sa vzahuje na
platnos takýchto právnych úkonov právneho nástupcu neziskovej organizácie..
3. Za § 37a sa vkladá § 37b, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 37b
Spoloèné ustanovenie
Ustanovenia tohto zákona sa pouijú, ak osobitný
predpis13) neustanovuje inak..

Poznámka pod èiarou k odkazu 13 znie:

13) § 100b a 100c zákona è. 578/2004 Z. z. v znení zákona
è. 8/2010 Z. z..

Èl. II
Zákon è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 720/2004 Z. z.,
zákona è. 351/2005 Z. z., zákona è. 538/2005 Z. z., zákona è. 282/2006 Z. z., zákona è. 527/2006 Z. z., zákona è. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 18/2007 Z. z., zákona
è. 272/2007 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 464/2007 Z. z., zákona è. 653/2007 Z. z., uznesenia
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 206/2008 Z. z.,
zákona è. 284/2008 Z. z., zákona è. 447/2008 Z. z., zákona è. 461/2008 Z. z., zákona è. 560/2008 Z. z., zákona è. 192/2009 Z. z. a zákona è. 214/2009 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
Za § 100a sa vkladajú § 100b a 100c, ktoré znejú:
§ 100b
(1) Èlenstvo v správnej rade neziskovej organizácie,75a) ktorej zakladate¾om alebo spoluzakladate¾om je
tát, v mene ktorého koná ministerstvo zdravotníctva
(ïalej len nezisková organizácia zaloená tátom),
vzniká vymenovaním.
(2) Ministerstvo zdravotníctva vymenúva nadpoloviènú väèinu èlenov správnej rady vrátane predsedu
správnej rady, ak vklad tátu do neziskovej organizácie
zaloenej tátom pri jej zaloení presiahol polovicu
vetkých vkladov. Ostatní zakladatelia vymenujú na
základe vzájomnej dohody zostávajúci poèet èlenov
správnej rady. Ak k dohode ostatných zakladate¾ov
o menovaní zostávajúcich èlenov správnej rady nedôjde, vymenuje zostávajúcich èlenov správnej rady ministerstvo zdravotníctva z kandidátov navrhnutých
ostatnými zakladate¾mi.
(3) Èlen správnej rady neziskovej organizácie zaloenej tátom môe by odvolaný zakladate¾om, ktorý èlena správnej rady vymenoval.
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(4) Nezisková organizácia, ktorá vznikla zlúèením
alebo splynutím viacerých neziskových organizácií,
z ktorých aspoò jedna bola neziskovou organizáciou
zaloenou tátom a vklad tátu do tejto neziskovej organizácie zaloenej tátom presahuje polovicu vetkých vkladov zakladate¾ov a spoluzakladate¾ov do neziskových organizácií, ktoré boli zlúèené alebo
splynuli, sa na úèely tohto zákona povauje za neziskovú organizáciu zaloenú tátom.
(5) Nezisková organizácia zaloená tátom sa zruuje
rozhodnutím správnej rady o zruení, zlúèení, splynutí
alebo rozdelení neziskovej organizácie. Správna rada
môe rozhodnú o zruení, zlúèení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie zaloenej tátom len po
predchádzajúcom súhlase ministerstva zdravotníctva.
(6) Pri zruení a zániku neziskovej organizácie zaloenej tátom je likvidátor povinný vráti prioritný
majetok75b) do vlastníctva tátu do správy ministerstva
zdravotníctva za hodnotu tohto majetku zistenú v úètovníctve ku dòu zruenia neziskovej organizácie zaloenej tátom.
(7) Pri zruení neziskovej organizácie zaloenej tátom likvidáciou pod¾a odsekov 5 a 6 majú zakladatelia
nárok na podiel na likvidaènom zostatku. Likvidaèný
zostatok sa rozdelí medzi zakladate¾ov pod¾a hodnoty
vloeného majetku.
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§ 100c
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. februára 2010
(1) Neziskové organizácie zaloené tátom sú povinné
uvies svoju èinnos do súladu s § 100b najneskôr do
1. marca 2010. Doterajie funkèné obdobie èlenov
správnych rád neziskových organizácií zaloených tátom konèí 28. februára 2010. Zakladatelia neziskových
organizácií zaloených tátom vymenujú nových èlenov
správnych rád týchto neziskových organizácií tak, aby
ich funkèné obdobie zaèalo plynú od 1. marca 2010.
(2) A do zaèiatku plynutia funkèného obdobia nových èlenov správnych rád neziskových organizácií zaloených tátom pod¾a odseku 1 mono naklada s majetkom týchto neziskových organizácií zaloených
tátom len na úèel poskytovania zdravotnej starostlivosti..
Poznámky pod èiarou k odkazom 75a a 75b znejú:

75a) Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené sluby v znení neskorích
predpisov.
75b
) § 31a zákona è. 213/1997 Z. z..

Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.
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ZÁKON
zo 4. decembra 2009
o sanostiach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Základné ustanovenia
§1
Tento zákon upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, preetrovaní a písomnom oznámení výsledku preetrenia sanosti alebo prekontrolovania
sanosti.
§2
(1) Pod¾a tohto zákona postupujú orgány verejnej
správy, ktorými sú
a) orgány tátnej správy a nimi zriadené organizácie,
b) orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie,
c) osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach,
právom chránených záujmoch alebo povinnostiach
iných osôb.
(2) Pod¾a tohto zákona postupujú aj iné orgány Slovenskej republiky,1) ak osobitný predpis neustanovuje
inak.
§3
(1) Sanos je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ïalej len saovate¾), ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, e boli poruené èinnosou alebo neèinnosou (ïalej len èinnos) orgánu verejnej správy,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na poruenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je
v pôsobnosti orgánu verejnej správy.
1

(2) Podanie sa posudzuje pod¾a obsahu.
(3) Ak podanie obsahuje viacero èastí, z ktorých
a) niektoré nie sú sanosou pod¾a § 4, orgán verejnej
správy vybaví ako sanos iba tie èasti podania, ktoré sú sanosou pod¾a tohto zákona; èasti podania,
ktoré nie sú sanosou, orgán verejnej správy saovate¾ovi nevráti a v oznámení výsledku preetrenia
sanosti uvedie dôvody ich nepreetrenia,
b) vetky sú sanosami pod¾a tohto zákona, avak na
vybavenie niektorých nie je orgán verejnej správy
prísluný, vybaví iba tie èasti sanosti, na ktorých
vybavenie je prísluný; ostatné èasti sanosti postúpi pod¾a § 9 orgánu verejnej správy príslunému
na ich vybavenie.
§4
(1) Sanosou pod¾a tohto zákona nie je podanie,
ktoré
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, iadosti,
podnetu alebo návrhu a nie je v òom jednoznaène vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom
chráneného záujmu sa osoba domáha,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v èinnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,2)
c) je sanosou pod¾a osobitného predpisu,3) alebo
d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy
vydanému v konaní pod¾a iného právneho predpisu.4)
(2) Sanosou pod¾a tohto zákona nie je ani podanie
a) orgánu verejnej správy, v ktorom upozoròuje na nedostatky v èinnosti iného orgánu verejnej správy,
b) osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.5)
(3) Orgán verejnej správy podanie oznaèené ako sanos vráti tomu, kto ho podal, bezodkladne po tom, èo

) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorích predpisov.
2
) Napríklad Obèiansky súdny poriadok, Trestný poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z. o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích predpisov, zákon è. 250/2007
Z. z. o ochrane spotrebite¾a a o zmene zákona Slovenskej národnej rady è. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorích predpisov
v znení neskorích predpisov.
3
) Napríklad § 59 ods. 1 písm. h) a § 65 zákona è. 400/2009 Z. z. o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 49 zákona Slovenskej národnej rady è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov v znení neskorích predpisov, § 48 ods. 1 písm. e) zákona è. 73/1998 Z. z. o tátnej slube prísluníkov Policajného zboru, Slovenskej informaènej sluby, Zboru väzenskej a justiènej stráe Slovenskej republiky a elezniènej polície v znení neskorích predpisov, § 218a a 218c zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) Napríklad § 46 zákona è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorích predpisov, § 14a ods. 2 zákona
è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, § 3 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku
tátu v znení neskorích predpisov.
5
) Napríklad § 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. v znení neskorích predpisov, § 175za Obèianskeho
súdneho poriadku.
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zistí, e nie je sanosou pod¾a odseku 1 písm. a), b)
a d) alebo pod¾a odseku 2, najneskôr do 30 pracovných
dní od jeho doruèenia, s uvedením dôvodu. Orgán verejnej správy takéto podanie nevráti, ak je ho prísluný
vybavi pod¾a iného právneho predpisu.

alebo elektronickou potou, orgán verejnej správy sanos podanú telefaxom alebo elektronickou potou
odloí. Sanos podaná orgánu verejnej správy elektronickou potou so zaruèeným elektronickým podpisom6) sa povauje za písomnú sanos.

(4) Podanie pod¾a odseku 1 písm. c) postúpi orgán verejnej správy tomu, kto je na jeho vybavenie prísluný
pod¾a osobitného predpisu a súèasne to oznámi tomu,
kto ho podal. Na postúpenie takejto sanosti sa vzahuje lehota pod¾a § 9.

(8) Písomnosti súvisiace s vybavovaním sanosti,
ktorú podalo viac saovate¾ov spoloène a nie je v nej
urèené komu z nich sa majú doruèova, orgán verejnej
správy zale saovate¾ovi, ktorý je uvedený ako prvý
a uvádza údaje pod¾a odseku 2.

(5) Podanie pod¾a odseku 1 písm. d), z ktorého je zrejmé, e smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je právoplatné, orgán verejnej správy do piatich pracovných dní
od jeho doruèenia postúpi orgánu, ktorý napadnuté
rozhodnutie vydal, a súèasne to oznámi tomu, kto ho
podal.

(9) Ak si saovate¾ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene
podáva sanos, súèasou sanosti musí by úradne
osvedèené splnomocnenie (ïalej len splnomocnenie)
zastupova saovate¾a pri podaní sanosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sanosti.

Podávanie saností
§5
(1) Sanos mono poda písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou potou.
(2) Sanos musí obsahova meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu saovate¾a. Ak sanos podáva právnická osoba, musí obsahova jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby
oprávnenej za òu kona.
(3) Sanos musí by èitate¾ná a zrozumite¾ná. Musí
z nej by jednoznaèné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, èoho sa saovate¾ domáha (ïalej
len predmet sanosti) a musí by saovate¾om podpísaná.
(4) Orgán verejnej správy vyhotoví o ústnej sanosti,
ktorú nemono vybavi ihneï pri jej podaní, písomný
záznam o ústnej sanosti (ïalej len záznam). Okrem
náleitostí pod¾a odseku 2 a 3 záznam obsahuje deò
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 sanosti.
(5) Orgán verejnej správy nie je povinný záznam vyhotovi, ak s ním saovate¾ pri ústnom podávaní sanosti nespolupracuje alebo ak sa domáha èinnosti orgánu verejnej správy v rozpore s právnymi predpismi.
(6) Ak saovate¾ odmietne vyhotovenie záznamu, orgán verejnej správy takúto sanos neprijme. Ak saovate¾ odmietne záznam podpísa, orgán verejnej
správy záznam odloí s poznámkou o odmietnutí podpísania.
(7) Sanos podaná orgánu verejnej správy telefaxom alebo elektronickou potou sa povauje za písomnú iba vtedy, ak ju saovate¾ do piatich pracovných
dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa
sanos odloí. Lehota na vybavenie sanosti zaèína
plynú prvým pracovným dòom nasledujúcim po dni
doruèenia písomného potvrdenia. Ak písomné potvrdenie obsahuje iné údaje ne sanos podaná telefaxom
6

(10) Sanos adresovaná zamestnancovi alebo vedúcemu orgánu verejnej správy je sanosou podanou
orgánu verejnej správy.
§6
(1) Orgán verejnej správy sanos odloí, ak
a) neobsahuje náleitosti pod¾a § 5 ods. 2,
b) je z nej zrejmé, e vo veci, ktorá je predmetom sanosti, koná súd, prokuratúra alebo iný orgán èinný
v trestnom konaní,
c) zistí, e sanos sa týka inej osoby, ne ktorá ju podala a nie je priloené splnomocnenie pod¾a § 5
ods. 9,
d) od udalosti, ktorej sa predmet sanosti týka, uplynulo v deò jej doruèenia viac ne pä rokov,
e) ide o ïaliu opakovanú sanos pod¾a § 21 ods. 2,
f) ide o sanos proti vybaveniu sanosti pod¾a § 22
ods. 3,
g) mu bola zaslaná na vedomie, alebo
h) saovate¾ neposkytol spoluprácu pod¾a § 16 ods. 1,
alebo ak spoluprácu neposkytol v lehote pod¾a § 16
ods. 2.
(2) Ak sanos nie je v súlade s § 5 ods. 3 alebo ak
chýbajú informácie potrebné na jej preetrenie, orgán
verejnej správy písomne vyzve saovate¾a, aby sanos v lehote pod¾a § 16 ods. 2 doplnil, súèasne ho pouèí, e inak sanos odloí.
(3) Orgán verejnej správy odloí sanos, ktorú saovate¾ pred jej vybavením písomne vezme spä alebo
ak saovate¾ písomne orgánu verejnej správy pred vybavením sanosti oznámi, e na jej vybavení netrvá.
(4) O odloení sanosti a dôvodoch jej odloenia pod¾a odseku 1 písm. b) a f) orgán verejnej správy saovate¾a písomne upovedomí do desiatich pracovných
dní od odloenia sanosti.
§7
(1) Podanie sanosti sa nesmie sta podnetom ani
dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by saovate¾ovi spôsobili akúko¾vek ujmu.

) § 4 zákona è. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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(2) Informácie, ktoré obsahuje dokumentácia súvisiaca s vybavovaním sanosti, sa nesprístupòujú.7)
§8
Utajenie totonosti saovate¾a
(1) Totonos saovate¾a je orgán verejnej správy povinný utaji, ak o to saovate¾ poiada. Orgán verejnej
správy môe utaji totonos saovate¾a, ak je to v záujme vybavenia sanosti. Pri preetrovaní takejto
sanosti sa pouíva jej odpis, alebo, ak je to moné, jej
kópia, bez uvedenia údajov, ktoré by identifikovali saovate¾a. Kadý, komu je totonos saovate¾a známa,
je povinný o nej zachova mlèanlivos.
(2) Ak saovate¾ poiadal o utajenie svojej totonosti,
ale predmet sanosti neumoòuje jej preetrenie bez
uvedenia niektorého z údajov o jeho osobe, orgán verejnej správy o tom saovate¾a bezodkladne upovedomí.
Súèasne ho pouèí, e vo vybavovaní sanosti bude pokraèova len vtedy, ak v urèenej lehote písomne udelí
súhlas s uvedením potrebného údaja o svojej osobe.
(3) Sanos, v ktorej saovate¾ poiadal o utajenie
svojej totonosti, na ktorej vybavenie orgán verejnej
správy nie je prísluný, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej doruèenia vráti saovate¾ovi s uvedením dôvodu.
§9
Prijímanie saností
Orgán verejnej správy je povinný sanos prija. Prijatú sanos, na ktorej vybavenie nie je prísluný, postúpi najneskôr do desiatich pracovných dní od doruèenia orgánu verejnej správy príslunému na jej
vybavenie a zároveò o tom upovedomí saovate¾a. Orgán verejnej správy nepostúpi sanos pod¾a § 8
ods. 3.
§ 10
(1) Orgány verejnej správy sú povinné vies centrálnu
evidenciu saností pod¾a tohto zákona (ïalej len evidencia) oddelene od evidencie ostatných písomností.
Evidencia musí obsahova najmä tieto údaje:
a) dátum doruèenia a dátum zapísania sanosti, opakovanej sanosti a ïalej opakovanej sanosti,
b) údaje pod¾a § 5 ods. 2,
c) predmet sanosti,
d) dátum pridelenia sanosti na preetrenie a komu
bola pridelená,
e) výsledok preetrenia sanosti,
f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,
g) dátum vybavenia sanosti, opakovanej sanosti
alebo odloenia ïalej opakovanej sanosti,
h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sanosti alebo preetrenia opakovanej sanosti,
7
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i) dátum postúpenia sanosti orgánu príslunému na
jej vybavenie,
j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sanos odloil,
k) poznámku.
(2) Opakovaná sanos a ïalia opakovaná sanos
sa eviduje v roku, v ktorom bola doruèená. V poznámke
sa uvedie èíslo sanosti, s ktorou súvisí.
(3) Orgány verejnej správy sú povinné na poiadanie
ústrednému orgánu tátnej správy pre kontrolu vybavovania saností8) predklada roènú správu o vybavovaní saností v ním stanovenom termíne a truktúre.
§ 11
Príslunos na vybavenie sanosti
(1) Na vybavenie sanosti je prísluný orgán verejnej
správy, do ktorého pôsobnosti patrí èinnos, o ktorej sa
saovate¾ domnieva, e òou boli poruené jeho práva
alebo právom chránené záujmy. Vybavovanie saností
orgán verejnej správy upraví vnútorným predpisom.
(2) Na vybavenie sanosti podanej proti vedúcemu
orgánu verejnej správy je prísluný najblií nadriadený orgán verejnej správy. Ak takýto orgán nie je, v oblasti tátnej správy je prísluný ústredný orgán tátnej
správy pre kontrolu vybavovania saností. Na vybavenie sanosti proti vedúcemu orgánu územnej samosprávy pri výkone tátnej správy je prísluný najblií
orgán tátnej správy, ktorému zákon zveril kontrolnú
pôsobnos pod¾a osobitného predpisu.9)
(3) Ak vznikne spor o tom, ktorý z orgánov verejnej
správy je prísluný na vybavenie sanosti, orgán,
v ktorom spor vznikol, sanos najneskôr do desiatich
pracovných dní odo dòa vzniku sporu postúpi orgánu
príslunému na rozhodnutie sporu o príslunosti a zároveò o tom upovedomí saovate¾a.
(4) Spor o príslunos na vybavenie sanosti medzi
orgánmi verejnej správy rozhoduje ich najblií spoloèný nadriadený orgán. Ak takýto orgán nie je, prísluný
na rozhodnutie v oblasti tátnej správy je ústredný orgán tátnej správy pre kontrolu vybavovania saností.
Orgán verejnej správy prísluný na rozhodnutie sporu
o príslunos na vybavenie sanosti rozhodne do
15 pracovných dní od doruèenia iadosti.
(5) Na sanosti, ktoré smerujú proti samosprávnej
èinnosti orgánov územnej samosprávy, sa ustanovenie
odseku 1 vzahuje primerane.
§ 12
(1) Sanos nesmie by pridelená na preetrovanie
a vybavenie tomu, proti komu smeruje, ani zamestnancovi v jeho riadiacej pôsobnosti.
(2) Z preetrovania a vybavenia sanosti je vylúèený

) § 8 a 12 zákona è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorích predpisov.
) § 24 zákona è. 575/2001 Z. z. o organizácii èinnosti vlády a organizácii ústrednej tátnej správy v znení neskorích predpisov.
9
) § 4 ods. 1 písm. b) zákona è. 608/2003 Z. z. o tátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení
zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov, § 3 ods. 5 písm. d)
zákona è. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorích predpisov, § 31 zákona è.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorích predpisov.
8
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a) zamestnanec orgánu verejnej správy prísluného na
vybavenie sanosti, ak sa zúèastnil na èinnosti,
ktorá je predmetom sanosti,
b) zamestnanec iného orgánu verejnej správy a osoba,
ak sa zúèastnila na èinnosti, ktorá je predmetom
sanosti,
c) ten, o koho nepredpojatosti mono ma pochybnosti
vzh¾adom na jeho vzah k saovate¾ovi, jeho zástupcovi, k zamestnancovi orgánu verejnej správy, proti
ktorému sanos smeruje, alebo k predmetu sanosti.
§ 13
Lehota na vybavenie sanosti
(1) Prísluný orgán verejnej správy je povinný sanos vybavi do 60 pracovných dní.
(2) Ak je sanos nároèná na preetrenie, môe vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu pod¾a odseku 1 predåi pred jej uplynutím o 30 pracovných dní. Lehotu nemôe predåi
splnomocnený zástupca, ktorý sanos preetruje.
Orgán verejnej správy oznámi predåenie lehoty saovate¾ovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.
§ 14
Poèítanie lehôt
Lehota na vybavenie sanosti zaèína plynú prvým
pracovným dòom nasledujúcim po dni jej doruèenia orgánu verejnej správy príslunému na jej vybavenie;
v prípade sporu o príslunos, lehota na vybavenie
sanosti zaèína plynú prvým pracovným dòom nasledujúcim po dni doruèenia rozhodnutia pod¾a § 11
ods. 4.
§ 15
Oboznamovanie s obsahom sanosti
Orgán verejnej správy prísluný na vybavenie sanosti je povinný bezodkladne oboznámi toho, proti
komu sanos smeruje, s jej obsahom v takom rozsahu a èase, aby sa jej preetrovanie nemohlo zmari. Zároveò mu umoní vyjadri sa k sanosti, predklada
doklady, písomnosti, informácie a údaje potrebné na
vybavovanie sanosti.
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desa pracovných dní od doruèenia písomnej výzvy saovate¾ovi.
(3) Saovate¾ môe v odôvodnených prípadoch, ak
preukáe, e lehota na poskytnutie spolupráce nie je
dostatoèná, písomne poiada o jej primerané predåenie.
(4) Ak saovate¾ preukáe, e z objektívnych dôvodov
nemohol v èase, kedy ho orgán verejnej správy vyzval,
spoluprácu poskytnú, môe mu orgán verejnej správy
urèi novú lehotu na poskytnutie spolupráce.
(5) V èase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia lehota na vybavenie sanosti
neplynie.
(6) Bez poskytnutia potrebnej spolupráce orgán verejnej správy vo vybavovaní sanosti pokraèuje, iba ak
je to moné. Výsledok preetrenia takejto sanosti orgán verejnej správy saovate¾ovi neoznámi.
§ 17
Súèinnos orgánov verejnej správy
(1) Orgán verejnej správy je povinný poskytnú orgánu verejnej správy príslunému na vybavenie sanosti
doklady, iné písomnosti, vyjadrenia, informácie, údaje
potrebné na vybavovanie sanosti, ako aj ïaliu nevyhnutnú súèinnos, ak osobitný predpis10) neustanovuje inak.
(2) Orgán verejnej správy poskytne súèinnos najneskôr do desiatich pracovných dní od doruèenia iadosti
o súèinnos. V èase od odoslania iadosti o poskytnutie
súèinnosti do jej poskytnutia lehota na vybavenie sanosti neplynie. Preruenie plynutia lehoty orgán verejnej správy písomne oznámi saovate¾ovi.
(3) Pri vybavovaní sanosti mono poadova súèinnos aj od iných osôb s ich súhlasom, ak osobitný predpis10) neustanovuje inak.
§ 18
Preetrovanie sanosti
(1) Preetrovaním sanosti sa zisuje skutoèný stav
veci a jeho súlad alebo rozpor so veobecne záväznými
právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj
príèiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

(1) Orgán verejnej správy prísluný na vybavenie
sanosti je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu (§ 6
ods. 2) písomne vyzva saovate¾a na spoluprácu s pouèením, e v prípade neposkytnutia spolupráce alebo
jej neposkytnutia v stanovenej lehote, sanos odloí
pod¾a § 6 ods. 1 písm. h).

(2) Pri preetrovaní sanosti sa vychádza z jej predmetu, bez oh¾adu na saovate¾a a toho, proti komu
sanos smeruje, ako aj na to, ako ju saovate¾ oznaèil. Ak je pod¾a obsahu iba èas podania sanosou,
preetrí sa iba v tomto rozsahu. Ak sa sanos skladá
z viacerých samostatných bodov, preetruje sa kadý
z nich. Ak nemono sanos alebo jej èas preetri, orgán verejnej správy prísluný na vybavenie sanosti to
uvedie v zápisnici o preetrení sanosti a oznámi saovate¾ovi.

(2) Lehota na poskytnutie spolupráce saovate¾a je

(3) Sanos je preetrená prerokovaním zápisnice

§ 16
Spolupráca saovate¾a

10

) Napríklad zákon è. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorích predpisov, § 23 zákona Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb. v znení neskorích predpisov, § 89 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
11
) § 7 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe v znení neskorích predpisov,
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o preetrení sanosti. Ak ju nemono prerokova, sanos je preetrená doruèením jedného vyhotovenia zápisnice o preetrení sanosti orgánu verejnej správy,
v ktorom bola sanos preetrovaná.
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preetrovala, boli uloené povinnosti pod¾a § 19 ods. 1
písm. i).

§ 19

(2) Ak má sanos viacero èastí, musí písomné oznámenie obsahova výsledok preetrenia kadej z nich.
Ak je podanie sanosou iba v èasti, výsledok preetrenia sa písomne oznamuje iba k tejto èasti.

Zápisnica o preetrení sanosti

§ 21

(1) Orgán verejnej správy prísluný na vybavenie
sanosti vyhotoví zápisnicu o preetrení sanosti (ïalej len zápisnica), ktorá obsahuje najmä
a) oznaèenie orgánu verejnej správy prísluného na vybavenie sanosti,
b) predmet sanosti,
c) oznaèenie orgánu verejnej správy, v ktorom sa sanos preetrovala,
d) obdobie preetrovania sanosti,
e) preukázané zistenia,
f) dátum vyhotovenia zápisnice,
g) mená, priezviská a podpisy zamestnancov orgánu
verejnej správy, ktorí sanos preetrili,
h) meno, priezvisko a podpis vedúceho orgánu verejnej
správy, v ktorom sa sanos preetrovala, alebo ním
splnomocneného zástupcu,
i) povinnos vedúceho orgánu verejnej správy, v ktorom sa sanos preetrovala, alebo ním splnomocneného zástupcu, v prípade zistenia nedostatkov
v lehote urèenej orgánom verejnej správy, ktorý
sanos preetroval,
1. urèi osobu zodpovednú za zistené nedostatky,
2. prija opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príèin ich vzniku,
3. predloi prijaté opatrenia orgánu preetrujúcemu sanos,
4. predloi orgánu preetrujúcemu sanos správu o splnení opatrení a uplatnení právnej zodpovednosti,
5. ak nie je totonos saovate¾a utajená, oznámi
mu prijaté opatrenia; ak je totonos saovate¾a
utajená, oznámi mu prijaté opatrenia prostredníctvom orgánu verejnej správy prísluného na
vybavenie sanosti,
j) potvrdenie o odovzdaní a prevzatí dokladov.
(2) Ak sa vedúci orgánu verejnej správy, v ktorom sa
sanos preetrovala, alebo ním splnomocnený zástupca odmietne oboznámi so zápisnicou, splni povinnosti pod¾a odseku 1 písm. i), alebo ak zápisnicu odmietne podpísa, orgán verejnej správy, ktorý sanos
preetroval, uvedie tieto skutoènosti v zápisnici.
§ 20
Oznámenie výsledku preetrenia sanosti
(1) Sanos je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej preetrenia saovate¾ovi. V oznámení sa uvedie, èi je sanos opodstatnená alebo neopodstatnená. Oznámenie musí obsahova odôvodnenie
výsledku preetrenia sanosti, ktoré vychádza zo zápisnice. Ak je sanos opodstatnená, v oznámení sa
uvedie, e orgánu verejnej správy, v ktorom sa sanos

Opakovaná sanos
a ïalia opakovaná sanos
(1) Opakovaná sanos a ïalia opakovaná sanos
je sanos toho istého saovate¾a, v tej istej veci, ak
v nej neuvádza nové skutoènosti.
(2) Na vybavenie opakovanej sanosti je prísluný
orgán verejnej správy, ktorý predchádzajúcu sanos
vybavil, ak to nie je v rozpore s § 12. Orgán verejnej
správy prekontroluje správnos vybavenia predchádzajúcej sanosti, o èom vyhotoví záznam. Pri vyhotovení záznamu postupuje primerane pod¾a § 19. Ïalia
opakovaná sanos sa odloí pod¾a § 6 ods. 1 písm. e).
(3) Ak bola predchádzajúca sanos vybavená správne, orgán verejnej správy túto skutoènos oznámi saovate¾ovi s odôvodnením a pouèením, e ïalie opakované sanosti odloí. Ak sa prekontrolovaním
vybavenia predchádzajúcej sanosti zistí, e nebola
vybavená správne, orgán verejnej správy opakovanú
sanos preetrí a vybaví.
(4) Sanos iného saovate¾a v tej istej veci, ktorú
orgán verejnej správy u vybavil, sa nepreetruje. Výsledok jej preetrenia sa oznámi saovate¾ovi.
(5) Opakovanú sanos je orgán verejnej správy povinný vybavi v lehote pod¾a § 13.
§ 22
Sanos proti vybavovaniu sanosti
a sanos proti odloeniu sanosti
(1) Sanos, v ktorej saovate¾ vyjadruje nesúhlas
s vybavovaním alebo odloením svojej predchádzajúcej
sanosti je novou sanosou proti postupu orgánu verejnej správy pri vybavovaní sanosti alebo pri odloení sanosti.
(2) Sanos proti postupu orgánu verejnej správy pri
vybavovaní sanosti nie je opakovanou sanosou,
a to ani vtedy, ak v nej saovate¾ opakuje skutoènosti
z predchádzajúcej sanosti.
(3) Sanos pod¾a odseku 1 vybaví vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca, ak to
nie je v rozpore s § 12. Ak sanos vybavil vedúci orgánu verejnej správy, na vybavenie sanosti pod¾a odseku 1 je prísluný najblií nadriadený orgán. Ak takýto
orgán nie je, v oblasti tátnej správy je prísluný
ústredný orgán tátnej správy pre kontrolu vybavovania saností. Ak sanos vybavil vedúci ústredného
orgánu tátnej správy pre kontrolu vybavovania saností, podanie smerujúce proti vybaveniu takejto sanosti sa odloí pod¾a § 6 ods. 1 písm. f).
(4) Sanos proti vybavovaniu sanosti alebo sa-
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nos proti odloeniu sanosti je orgán verejnej správy
povinný vybavi v lehote pod¾a § 13.
§ 23
Kontrola vybavovania saností
(1) Orgány verejnej správy vykonávajú kontrolu vybavovania saností.11)
(2) Orgán verejnej správy, ktorý sanos vybavil, je
oprávnený kontrolova, èi sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príèin ich vzniku riadne plnia.
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nos preetruje, je povinný vytvára vhodné materiálne, technické a personálne podmienky na správne
a vèasné preetrenie a vybavenie sanosti.
(2) Trovy, ktoré vznikli
a) saovate¾ovi, znáa saovate¾,
b) orgánu verejnej správy, znáa tento orgán.
(3) Kadý je povinný o skutoènostiach, ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sanosti, zachováva mlèanlivos.
Od tejto povinnosti ho môe písomne oslobodi ten,
v koho záujme má túto povinnos.
(4) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, na postup orgánu verejnej správy pri vybavovaní saností sa
nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.

§ 24
Poriadková pokuta
(1) Orgánu verejnej správy, ktorý neplní povinnosti
pod¾a tohto zákona a tým sauje vybavovanie sanosti, marí jej vybavovanie alebo nápravu nedostatkov,
môe orgán verejnej správy prísluný na vybavenie
sanosti uloi poriadkovú pokutu do výky 650 eur.
Pri urèovaní výky poriadkovej pokuty prihliada na
mieru saenia alebo marenia vybavovania sanosti
alebo nápravy nedostatkov.
(2) Poriadkovú pokutu pod¾a odseku 1 mono, ak nebola povinnos napriek jej uloeniu splnená, uloi
opakovane, do úhrnnej výky 6 500 eur.
(3) Konanie o uloení poriadkovej pokuty mono zaèa do troch mesiacov odo dòa zistenia poruenia povinnosti, najneskôr do jedného roka od poruenia povinnosti.
(4) Na konanie o uloení poriadkovej pokuty sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.12)
(5) Poriadková pokuta, ktorú uloil
a) orgán verejnej správy uvedený v § 2 ods. 1 písm. a) a
ods. 2, je príjmom tátneho rozpoètu,
b) orgán verejnej správy uvedený v § 2 ods. 1 písm. b)
alebo c), je príjmom rozpoètu toho orgánu, ktorý ju
uloil.

§ 26
Prechodné ustanovenia
(1) Podanie doruèené orgánu verejnej správy predo
dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona sa vybavuje pod¾a predpisov úèinných do 31. januára 2010.
(2) Konanie o uloení poriadkovej pokuty zaèaté predo dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona dokonèí orgán verejnej správy pod¾a predpisov úèinných do
31. januára 2010.
(3) Vybavovanie saností orgán verejnej správy
upraví vnútorným predpisom pod¾a § 11 ods. 1 do iestich mesiacov od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona.
§ 27
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa zákon è. 152/1998 Z. z. o sanostiach
v znení zákona è. 164/2008 Z. z.
§ 28

§ 25

Úèinnos

Spoloèné ustanovenia
(1) Vedúci orgánu verejnej správy, v ktorom sa sa-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. februára 2010.

Ivan Gaparoviè v. r.
Pavol Paka v. r.
Robert Fico v. r.

§ 18d ods. 1 zákona è. 369/1990 Zb. v znení neskorích predpisov, § 19c ods. 1 zákona è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorích predpisov.
12
) Zákon è. 71/1967 Zb. v znení neskorích predpisov.
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roèníka vrátane registra na základe skutoèného poètu a rozsahu vydaných èiastok. Pri nezaplatení urèeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové poiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebene. Zasielanie sa zaèína vdy po spracovaní objednávky
a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vdy
pridelený registraèný kód odberate¾a. Reklamácie sa budú vybavova do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce
sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatni do
30 dní od dátumu doruèenia nasledujúcej èiastky.
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