PREHĽAD LEHȎT podľa z. 9/2010 Z. z. od 1.6.2017:
LEHOTY DO:

USTANOVENIE

TEXT

bezodkladne

§ 8 ods.2

bezodkladne

§ 11 ods. 4

bezodkladne

§ 13 ods. 2

bezodkladne

§ 15

upovedomí sťažovateľa,
že nemôže sťažnosť
prešetriť bez uvedenia
niektorých údajov o sebe
(v prípade utajenia
totožnosti sťažovateľa)
inak odloží
OVS rozhodnutím určený
ako príslušný oznámi
sťažovateľovi túto
skutočnosť s uvedením
dňa začiatku plynutia
lehoty na vybavenie
OVS oznámi
sťažovateľovi predĺženie
lehoty a dôvody na
predlženie lehoty na
vybavenie
OVS príslušný na
vybavenie oboznámi
toho, proti komu sťažnosť
smeruje

5 PD od doručenia

§ 4 ods.5

postúpi orgánu , ktorý
napadnuté rozhodnutie
vydal

5 PD od podania
sťažnosti

§ 5 ods. 5

sťažovateľ potvrdí
podpisom (ak chýba
podpis alebo autorizácia
v sťažnosti)

10 PD od doručenia

§ 8 ods. 3

vráti sťažovateľovi
s uvedením dôvodu

10 PD od doručenia

§9

Postúpi príslušnému
OVS na vybavenie
a upovedomí o tom
sťažovateľa
(nepostúpi v prípade § 8
ods. 3)

V ZMYSLE
ČOHO

Podľa § 4 ods. 1
písm. d) – ak
ORV nie je
príslušný

Ak sťažovateľ
požiadal
o utajenie
totožnosti a OVS
nie je príslušný
na vybavenie

10 PD

§ 18 ods. 3
Časti sťažností

10 PD od vzniku
sporu

§ 11 ods. 3
lehota neplynie

10 PD od doručenia
výzvy na spoluprácu
10 PD od doručenia
žiadosti o súčinnosť
10 PD od doručenia
žiadosti o súčinnosť

§ 16 ods. 2
lehota neplynie
§ 17 ods. 2
lehota neplynie
§ 17 ods. 3

Postúpi príslušnému
OVS na prešetrenie tie
časti na ktoré nie je
príslušný ten, ktorý
sťažnosť obdŕžal
OVS upovedomí
sťažovateľa o vzniku
sporu a o tom, že
neplynie lehota
Lehota na poskytnutie
spolupráce sťažovateľa
Lehota na poskytnutie
súčinnosti iného OVS

lehota neplynie

Lehota na poskytnutie
súčinnosti iných osôb
s ich súhlasom

15 PD od doručenia

§ 4 ods. 3

odloží

15 PD od odloženia

§ 5 ods. 5

15 PD od doručenia

§ 11 ods. 4

OVS upovedomí
sťažovateľa o odložení
a dôvodoch
OVS príslušný na
rozhodnutie sporu –
rozhodne

o 30 PD

§ 13 ods. 2

Vedúci OVS alebo ním
splnomocnený zástupca
môže predĺžiť lehotu na
vybavenie

60 PD
60 PD

§ 13 ods. 1
§ 22 ods. 4

OVS sťažnosť vybaví
OVS vybaví sťažnosť
proti vybavovaniu
sťažnosti

LEGENDA:
PD
pracovné dni
OVS
orgán verejnej správy

§9

Podľa § 4 ods. 1
písm. a), b),d),
e),f)
Podľa § 4 ods. 2
písm. a),b)

