
 

 
 

 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 70 
z 2. decembra 2016 

  
k návrhu aktualizácie štatútu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

 

číslo materiálu: 29/2016-M_SSV 

predkladateľ: tajomníčka Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. schvaľuje  

A.1. návrh aktualizácie štatútu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím  

 

B. poveruje 

predsedu výboru 

B.1. predložiť Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú 

rovnosť návrh aktualizácie štatútu Výboru pre osoby so zdravotným 

postihnutím na ďalšie prerokovanie a schválenie 

na najbližšom zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny 

a rodovú rovnosť 

 



 

 
 

UZNESENIE  

Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
 

č. 71 
z 2. decembra 2016 

 
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach  

v znení neskorších predpisov (LP/2016/874) 

 

predkladateľ: Milan Měchura, člen výboru za skupinu organizácií osôb so zrakovým 

postihnutím 

___________________________________________________________________________ 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím 

A. upozorňuje 
 

A.1 na právne nezáväzný charakter riešenia navrhnutého Úradom vlády SR  

                   v novelizačnom bode č. 5 k ustanoveniu § 5 ods. 7 zákona o sťažnostiach, ktoré je  

                   výsledkom medzirezortného pripomienkového konania a ktoré úpravu podmienok  

                   pre osobu so zdravotným postihnutím ktorej stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej  

                   podobe vyhotovila sama, odkazuje do osobitnej časti dôvodovej správy,  

 

A.2. na dôsledky navrhovaného riešenia, ktoré sťažuje prístup a právnu i praktickú  

                  vymáhateľnosť osobitných podmienok pre takto dotknuté osoby so zdravotným  

                   postihnutím,  

  

B. odporúča 
 

B.1. priamo do znenia ustanovenia § 5 ods. 7 návrhu zákona, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach doplnenie textu: „Ak sa na orgán 

verejnej správy dostaví osoba so zdravotným postihnutím, ktorej stav bráni, 

aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, orgán verejnej správy jej 

poskytne primeranú formu asistencie a podpory.“ 

C. žiada 
Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť 

C.1. o podporu  a tlmočenie stanoviska Výboru pre osoby so zdravotným 

postihnutím vláde Slovenskej republiky pri prerokovaní návrhu zákona, ktorým 

sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach   


