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USMERNENIE
ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky
na úseku štátnej správy podávania, prijímania, evidovania, vybavovania
a kontroly vybavovania sťažností a petícií a vybavovania podaní, ktoré nie sú
sťažnosťami na Ministerstve pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
(č. 4855/2004-020)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade so zákonom č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z. vydáva toto usmernenie:

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Toto usmernenie upravuje základné pojmy,
zásady, príslušnosť a postup pri podávaní, pri-
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jímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií a pri vybavovaní podaní,
ktoré nie sú sťažnosťami.
(2) Toto usmernenie sa nevzťahuje na sťažnosti
štátnych zamestnancov vo veciach vykonávania
štátnej služby podľa § 50 zákona č. 312/2001 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
(3) Vedúcimi zamestnancami na účely tohto
usmernenia sú predstavení podľa zákona č. 312/
2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a vedúci
zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme
podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme.
(4) Na prešetrenie alebo vybavenie sťažnosti
podľa zákona č. 152/1998 Z. z. nemusí mať zamestnanec sekcie kontroly ministerstva alebo zamestnanec ministerstva ustanovený podľa čl. 2
ods. 3 písomné poverenie.
Článok 2
Základné pojmy
(1) Sťažnosť podľa § 3 zákona č. 152/1998 Z. z.
je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby
(ďalej len „sťažovateľ“), ktorým
a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom
chránených záujmov, pretože došlo k ich porušeniu alebo ohrozeniu činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
b) upozorňuje na konkrétne nedostatky, najmä na
porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej
správy.
(2) Prešetrovanie sťažnosti podľa § 17 zákona
č. 152/1998 Z. z. je činnosť, pri ktorej sa zisťuje
skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor
s právnymi predpismi, účelnosťou a hospodárnosťou plnenia úloh, osoba, ktorá zodpovedá za
zistené nedostatky, ako aj príčiny ich vzniku
a škodlivé následky.
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(3) Pri prešetrovaní na mieste generálny riaditeľ
sekcie kontroly ministerstva ustanoví minimálne
dvojčlennú kontrolnú skupinu. Ak sa prešetrenia
sťažnosti zúčastní aj zamestnanec iného odborného
útvaru ministerstva, kontrolnú skupinu ustanoví generálny riaditeľ sekcie kontroly ministerstva po dohode s príslušným predstaveným.
(4) Anonymná sťažnosť podľa § 8 zákona
č. 152/1998 Z. z. je sťažnosť, v ktorej sťažovateľ
neuvádza svoje meno, priezvisko a adresu, právnická osoba svoj názov a sídlo. Vybavuje sa, ak
obsahuje konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že
bol porušený právny predpis.
Článok 3
Základné zásady
(1) Pri prešetrovaní sťažnosti sa podľa § 17
ods. 2 zákona č. 152/1998 Z. z. vychádza z jej
obsahu bez zreteľa na to, kto ju podal a proti komu
smeruje.
(2) Podanie sťažnosti podľa § 6 zákona č. 152/
1998 Z. z. sa nesmie stať podnetom ani dôvodom
na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.
(3) Ak sťažovateľ požiadal, aby sa jeho totožnosť podľa § 7 zákona č. 152/1998 Z. z. utajila
alebo ak je utajenie v záujme náležitého vybavenia
sťažnosti, pri prešetrovaní sťažnosti sa postupuje
len na základe jej odpisu. Každý zúčastnený na
vybavovaní veci, komu je sťažovateľova totožnosť
známa, je povinný o nej zachovať mlčanlivosť.
(4) Sťažnosť nesmie podľa § 12 zákona č. 152/
1998 Z. z. vybavovať ani prešetrovať osoba, proti
ktorej sťažnosť smeruje, ani osoba, ktorá je podriadená tejto osobe. Z vybavovania i z prešetrovania sťažnosti je vylúčená osoba - zamestnanec ministerstva,
a) ktorá sa zúčastnila ako zamestnanec iného
orgánu verejnej správy na činnosti, ktorá je
predmetom sťažnosti,

b) o ktorej nezaujatosti možno mať pochybnosti
vzhľadom na jej pomer k sťažovateľovi, jeho
zástupcovi alebo k predmetu jeho sťažnosti.
Zamestnanec ministerstva, ktorý požiada o vylúčenie z vybavovania alebo z prešetrovania sťažnosti, nepreukazuje svoju zaujatosť.
Článok 4
Príslušnosť na vybavenie a prešetrovanie
sťažnosti
(1) Na vybavenie sťažnosti je v súlade s § 11
zákona č. 152/1998 Z. z. príslušný minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2) Minister najmä
a) rozhoduje o predĺžení lehoty na vybavenie
sťažnosti v prípadoch náročných na prešetrenie
sťažností,
b) v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 312/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov vyvodzuje dôsledky voči zamestnancom ministerstva, ktorí
nesprávne prešetrili a vybavili sťažnosť,
c) rozhoduje o uložení poriadkovej pokuty zamestnancom prešetrovaného subjektu za marenie prešetrovania sťažností alebo za nesplnenie povinnosti uvedených v zákone č. 152/
1998 Z. z., ak osobitný predpis neustanovuje
inak,
d) oslobodzuje od povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa zamestnanci
dozvedeli pri prešetrovaní, vybavovaní sťažností, tak ako je uvedené v § 23 ods. 4 zákona
č. 152/1998 Z. z.,
e) voči osobám, ktoré sú zodpovedné za neplnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku uplatňuje a vyvodzuje dôsledky podľa zákona č. 152/1998 Z. z.,
f) schvaľuje správu o vybavovaní sťažností a petícií za príslušný rok.

(3) Na vybavenie, prešetrenie sťažnosti, ktorú
podľa § 12 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z. nesmie vybavovať ani prešetrovať osoba, proti ktorej
sťažnosť smeruje, ani osoba, ktorá je podriadená
tejto osobe
a) minister vymenuje komisiu zloženú z troch až
piatich členov na základe návrhu vedúceho služobného úradu ministerstva,
b) komisia prešetrí sťažnosť, vyhotoví zápisnicu
o prešetrení sťažnosti,
c) komisia vypracuje zo zápisnice oznámenie
o výsledku prešetrenia sťažnosti podľa § 18
zákona č. 152/1998 Z. z.,
d) výsledok prešetrenia sťažnosti minister podľa
§ 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi písomne s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená,
e) v prípade, že sťažnosť je opodstatnená, v oznámení sa uvedie, že boli prijaté alebo vykonané
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
(4) Generálny riaditeľ sekcie kontroly ministerstva zabezpečuje
a) vybavenie sťažnosti v rámci ministerstva,
b) doklady a iné písomnosti, stanoviská, vyjadrenia, informácie a údaje potrebné na prešetrenie
a vybavenie sťažnosti a súčinnosť organizačných útvarov ministerstva a organizácií rezortu
ministerstva,
c) predloženie návrhov ministrovi na uloženie poriadkovej pokuty za marenie prešetrovania
sťažnosti alebo nesplnenie povinnosti v prešetrovaných a vybavovaných subjektoch, ak
osobitný predpis neustanovuje inak,
d) prekontrolovanie, či pôvodná sťažnosť bola
správne vybavená, ak sťažovateľ opakuje
sťažnosť v tej istej veci (ak nejde o opakovanú
sťažnosť, ktorú vybavuje minister),
e) predloženie návrhov na predĺženie lehoty na
vybavenie sťažnosti ministrovi,
f) predloženie správy o vybavovaní sťažností
a petícií za príslušný rok vedeniu ministerstva.

3

Článok 5
Podávanie, prijímanie
a evidencia sťažností

pre sťažnosti tak, aby poskytovali údaje potrebné
na kontrolu vybavovania sťažností v zmysle § 10
ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z..

(1) Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne.
O ústnej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď
pri jej podaní vyhotoví podľa § 5 ods. 1 a 3 zákona
č. 152/1998 Z. z. odbor petícií a sťažností ministerstva záznam. Pri podaní ústnej sťažnosti sú prítomní minimálne dvaja zamestnanci odboru petícií
a sťažností ministerstva. Na požiadanie sťažovateľa sa mu vydá rovnopis záznamu.

Článok 6
Vybavovanie sťažností

(2) Prijímanie písomných sťažností alebo záznamov o podaní ústnych sťažností na ministerstve
zabezpečuje podateľňa ministerstva.
(3) Sťažnosti prijaté podateľňou ministerstva
sa podľa platného registratúrneho poriadku postupujú
a) ak je sťažnosť adresovaná ministrovi, kancelárii
ministra,
b) ostatné sťažnosti adresované ministerstvu, sekcii kontroly ministerstva.
Potom, ako sa s obsahom sťažnosti podľa písmena a) oboznámi minister, alebo ak ide o sťažnosť podľa písmena b) generálny riaditeľ sekcie
kontroly ministerstva, je táto pokynovým lístkom
postúpená odboru petícií a sťažností ministerstva
na vybavenie.
(4) Ak niektorému organizačnému útvaru ministerstva bolo podateľňou alebo kanceláriou ministra postúpené podanie a tento organizačný
útvar posúdi, že podanie je sťažnosťou podľa § 3
zákona č. 152/1998 Z. z., takéto podanie bezodkladne postúpi sekcii kontroly ministerstva a o postúpení podania informuje podateľňu. Sekcia
kontroly ministerstva posúdi, či podanie spĺňa náležitosti sťažnosti.
(5) Sťažnosti sú centrálne evidované v aplikačnom programovom vybavení „Evidencia sťažností
a petícií“ a v osobitnom registratúrnom denníku
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Odbor petícií a sťažností ministerstva pri vybavovaní sťažností najmä
a) zabezpečuje centrálnu evidenciu a vybavovanie
sťažností doručených ministerstvu,
b) vybavuje sťažnosti, ktoré upozorňujú na nesprávne postupy jednotlivých organizačných útvarov ministerstva, alebo zamestnancov, okrem
sťažností podľa § 50 ods. 1 zákona č. 312/
2001 Z. z. v znení neskorších predpisov; to neplatí, ak boli práva porušené rozhodnutím podľa tohto zákona a je možné proti nemu podať
opravný prostriedok. V takom prípade sa
podanie neposudzuje ako sťažnosť,
c) zabezpečuje činnosti súvisiace s ukladaním
poriadkovej pokuty podľa § 21 zákona č. 152/
1998 Z. z.,
d) zabezpečuje doplnenie sťažnosti, ak táto nemá
náležitosti podľa § 5 ods. 4 a 5 a § 15 zákona
č. 152/1998 Z. z.,
e) zabezpečuje utajenie totožnosti sťažovateľa, ak
o utajenie požiadal alebo ak je utajenie totožnosti sťažovateľa v záujme vybavenia sťažnosti
podľa § 7 zákona č. 152/1998 Z. z.,
f) zabezpečuje vyjadrenia, doklady a iné písomnosti, informácie, údaje a odborné stanoviská potrebné na vybavenie sťažnosti podľa
zákona č. 152/1998 Z. z.,
g) zabezpečuje spoluprácu pri vybavovaní sťažností so sťažovateľom podľa zákona č. 152/
1998 Z. z.,
h) zabezpečuje oboznámenie s obsahom sťažnosti
toho, proti komu sťažnosť smeruje podľa
§ 14 zákona č. 152/1998 Z. z.,
i) ak sa z obsahu sťažnosti zistí, že podanie nespĺňa náležitosti sťažnosti podľa § 3 zákona
č. 152/1998 Z. z. a má charakter podnetu na
kontrolu, postúpi ho po vyjadrení generálneho
riaditeľa sekcie kontroly ministerstva na pre-

šetrenie v rámci tematickej kontroly príslušnému
odboru sekcie kontroly ministerstva ako podnet
na kontrolu podľa zákona č. 10/1996 Z.z.
o kontrole v štátnej správe v znení zákona
č. 461/2002 Z. z. alebo zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
j) vypracováva správy o vybavovaní sťažností,
k) vybavuje anonymné sťažnosti, ak obsahujú
konkrétne údaje, ktoré nasvedčujú, že bol porušený právny predpis. Ak anonymná sťažnosť
takéto údaje neobsahuje, nebude prešetrená
a vypracuje sa úradný záznam.
Článok 7
Lehoty na vybavovanie sťažností
(1) Ministerstvo je povinné prešetriť a vybaviť
sťažnosť do 30 dní odo dňa, keď mu bola sťažnosť doručená.
(2) Ak si vybavenie sťažnosti vyžaduje súčinnosť iného orgánu, fyzickej osoby, právnickej
osoby, ministerstvo je povinné vybaviť sťažnosť
najneskôr do 60 dní odo dňa, keď mu bola doručená.
(3) V prípadoch náročných na prešetrenie sťažností môže minister predĺžiť lehotu na jej vybavenie
o ďalších 30 dní.
Článok 8
Kontrola vybavovania sťažností
Kontrolu prijímania, evidencie, prešetrovania,
vybavovania sťažností a plnenia opatrení prijatých
na nápravu podľa zákona č. 152/1998 Z. z. vykonáva voči ministerstvu ako ústredný orgán štátnej správy na kontrolu vybavovania petícií a sťažností Úrad vlády Slovenskej republiky, sekcia
kontroly.
Článok 9
Vybavovanie podaní, ktoré nie
sú sťažnosťami
(1) Podania, ktoré sa nepovažujú za sťažnosť,
vymedzuje § 4 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z.

(2) Ak bolo odboru petícií a sťažností ministerstva postúpené podanie označené ako sťažnosť
a toto podanie podľa § 4 ods. 1 písm. a) až c)
zákona č. 152/1998 Z. z. nie je sťažnosťou, odbor
petícií a sťažností ministerstva je povinný ho do
piatich dní vrátiť s uvedením dôvodu tomu, kto
ho podal.
(3) Podanie, ktoré bolo posúdené ako podanie
podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 152/1998 Z. z.,
odbor petícií a sťažností ministerstva bezodkladne
zašle sťažovateľovi s poučením, a ak ide o neprávoplatné rozhodnutie, aj orgánu príslušnému na rozhodnutie o opravnom prostriedku.
(4) Podanie postúpené sekcii kontroly ministerstva, ktoré nie je sťažnosťou a nie je pisateľom
označené ako sťažnosť, podľa obsahu posúdi
generálny riaditeľ sekcie kontroly ministerstva
a postúpi na vybavenie príslušnému útvaru ministerstva.
(5) Podania, ktoré nie sú sťažnosťami, odbor
petícií a sťažností ministerstva eviduje centrálne
v aplikačnom programovom vybavení „Evidencia
sťažností a petícií“.
(6) Podanie označené ako sťažnosť, ktoré ale
nie je sťažnosťou podľa zákona č. 152/1998 Z. z.,
ale žiadosťou podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, odbor petícií a sťažností ministerstva postúpi podľa platného organizačného poriadku na vybavenie odboru masmediálnej politiky a styku s verejnosťou ministerstva.
Článok 10
Petície
(1) Petície odbor petícií a sťažností ministerstva
eviduje v aplikačnom programovom vybavení
„Evidencia sťažností a petícií“ a v osobitnom registratúrnom denníku pre petície tak, aby poskytovali
všetky údaje potrebné na kontrolu vybavovania
petícií.
(2) Ak zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
v znení zákona č. 242/1998 Z. z. alebo iný oso-
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bitný predpis neustanovuje inak, na prijímanie,
evidovanie, vybavovanie a kontrolu vybavovania
petícií sa primerane použijú ustanovenia zákona
č. 152/1998 Z. z. a tohto usmernenia.

publiky na zabezpečenie funkčného rezortného
kontrolného systému podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe č. 1783/98-100-020.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

(2) Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom
uverejnenia vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(1) Zrušuje sa časť II a III interného predpisu
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej re-

Zsolt Simon, v. r.
minister
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ŠTATÚT
komisie pre hospodárenie s darovanými prostriedkami určenými
na obnovu lesa Tatranského národného parku

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva štatút
komisie ministerstva zriadenej na účely sledovania,
hospodárenia a používania prostriedkov darovaných fyzickými osobami alebo právnickými osobami (ďalej len „komisia“) účelovo určených na obnovu lesa poškodeného veternou kalamitou z
19. novembra 2004 v lesoch Tatranského národného parku.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Dňom 1. decembra 2004 zriaďujem komisiu
pre zabezpečovanie riadneho sledovania, hospodárenia a používania prostriedkov účelovo určených na obnovu lesa poškodeného veternou kalamitou.
Čl. 2
Zloženie komisie
(1) Komisia je zložená z deviatich členov, z toho
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a) predsedom komisie je minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“),
b) podpredsedom komisie je zástupca určený štátnymi lesmi Tatranského národného parku,
c) tajomníkom komisie je určený zástupca sekcie
lesníckej ministerstva,
d) ďalší členovia sú menovaní zo zástupcov z radov fyzických osôb a zo zástupcov z radov právnických osôb, ktorých dar na daný účel je rovný alebo väčší ako 1 000 000 Sk,
e) neopomenuteľným členom komisie je zástupca
Občianskeho združenia lesníkov a ochranárov
prírody Tatier.
(2) Podpredsedu komisie, tajomníka komisie
a členov komisie z radov zástupcov fyzických osôb
a právnických osôb a občianskeho združenia vymenúva a odvoláva minister na návrh organizačných zložiek určených podľa odseku 1 písm. b)
a c) a na návrh fyzických osôb a právnických osôb,
ktoré spĺňajú podmienku uvedenú v odseku 1
písm. d).

Čl. 3
Účel komisie
Komisia plní tieto úlohy:
a) sleduje účel využívania darovaných prostriedkov sústredených na osobitom účte na ochranu
a rekonštrukciu lesa Tatranského národného
parku č. ú. 7000187575/8180 zriadenom v štátnej pokladnici Štátnymi lesmi Tatranského národného parku,
b) posudzuje návrhy na využitie darovaných prostriedkov na obnovu lesa a navrhuje zmeny na
ich využitie,
c) prijme opatrenia, ak zistí, že prostriedky boli
využité na iný účel, ako je uvedený v písmene
a) alebo neboli zohľadnené návrhy podľa písmena b),
d) informuje darcov minimálne raz za tri mesiace
o stave a využití darovaných prostriedkov vedených na čísle účtu uvedeného v písmene
a).

(3) Tajomník komisie
a) zabezpečuje organizáciu zasadnutia komisie,
b) predkladá návrhy na využitie darovaných prostriedkov, odpočet ich skutočného použitia a informáciu o aktuálnom stave prostriedkov na
účte založenom na účel podľa článku 3 písm.
a),
c) pozýva na zasadnutia komisie aj ďalšie zainteresované osoby k prerokúvaným veciam,
ak je to potrebné.
(4) V dobe neprítomnosti predsedu komisie,
riadi zasadnutie komisie jej podpredseda.
(5) Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.

Čl. 4
Rokovanie komisie

(6) O priebehu a záveroch rokovaní sa vyhotovuje zápisnica, ktorej súčasťou je podpísaná
prezenčná listina. Obsah zápisnice schvaľuje svojím podpisom predseda komisie, v dobu jeho
neprítomnosti podpredseda komisie. Zápisnica sa
doručuje všetkým členom komisie.

(1) Rokovanie komisie sa uskutočňuje podľa
potreby, minimálne raz za tri mesiace.

Čl. 5
Účinnosť

(2) Komisiu zvoláva a riadi jej zasadnutie predseda.

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo vestníku ministerstva.
Zsolt Simon, v. r.
minister
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