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„Subsidiárne predpisy sú také, ktoré upravujú určitú problematiku všeobecne vo
všetkých prípadoch, ktoré nie sú výslovne uvedené v predpisoch špeciálnych“.
Ako príklad možno uviesť zákon o priestupkoch.
V zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení nie je stanovená lehota,
dokedy má orgán prejednávajúci priestupok, (v tomto prípade správny orgán, ktorým je
stavebný úrad), celú vec ukončiť. Keďže sa na priestupkové konanie vzťahuje subsidiárne
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), bude sa lehota pre rozhodnutie
priestupkového orgánu posudzovať v kontexte správneho poriadku. Čo v praxi znamená, že v
jednoduchých veciach by mal správny orgán rozhodnúť bezodkladne. Ide najmä o
bezproblémové prípady, ktoré možno rozhodnúť na podklade hodnoverných dokladov
predložených účastníkmi konania. V ostatných prípadoch je správny orgán povinný vo veci
rozhodnúť v 30-dňovej lehote od začatia konania. Vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne
najneskôr do 60 dní.
Procesnoprávne normy sú zvyčajne kodifikované v samostatných zákonoch, ktoré sa
nazývajú poriadkami. Správne konanie je upravené v zákone č. 71/1967 Z. z. v znení
neskorších noviel o správnom konaní (správny poriadok). Popri vymedzení okruhu správnych
orgánov tento zákon vymedzuje svoju pôsobnosť aj vo vzťahu k iným právnym predpisom.
Formulačne to zákonodarca vyjadril slovami ,,ak osobitný zákon neustanovuje inak“.
Obsahovo táto formulácia vyjadruje dve skutočnosti:
- subsidiaritu správneho poriadku,
- negatívne vymedzenie pôsobnosti.
Princíp subsidiarity je výrazom mnohostrannosti spoločenských vzťahov vznikajúcich
v procese rozhodovania o individuálnych právach a povinnostiach účastníkov, ktoré nemožno
upraviť v jedinom procesnom predpise. Preto existuje jeden procesný predpis s univerzálnou
pôsobnosťou – správny poriadok a osobitné právne predpisy, v ktorých sa premietajú
príslušné odchýlky. Inými slovami, správny poriadok platí len vtedy, ak osobitné právne
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predpisy neustanovujú inak. V princípe subsidiarity je skrytá zásada, podľa ktorej správne
orgány v správnom konaní majú postupovať od osobitého ku všeobecnému a nikdy nie
opačne.
Osobitné predpisy možno rozdeliť na dve skupiny:
- osobitné predpisy, pri ktorých je vzťah k správnemu poriadku založený na princípe
subsidiarity,
- osobitné predpisy, pri ktorých sa princíp subsidiarity neuplatňuje, pretože ide o autonómnu
právnu úpravu.
Správne konanie je vybudované na určitých právnych postulátoch, základných
pravidlách konania ktoré sú označované ako procesné zásady. Uvedenými procesnými
zásadami sa spravuje celé správne konanie vo všetkých jeho štádiách. Procesné zásady nie sú
len kategóriou právnej teórie, ale ich premietnutie do zákona z nich vytvorilo záväzné
pravidlá správania každého, kto je zúčastnený v správnom konaní (teda nie len účastníkov
konania), vrátane správneho orgánu. Základné pravidlá konania plnia v podstate dve funkcie:
-sú záväzným právnym nástrojom pre postup správnych orgánov a ich nerešpektovanie alebo
opomenutie predstavuje vadu konania, ktorá podľa svojej závažnosti môže viesť k zrušeniu
rozhodnutia,
-sú interpretačným pravidlom pre jednotlivé ustanovenia správneho poriadku, resp.
procesných ustanovení osobitných právnych predpisov.
Základné pravidlá konania svojím významom presahujú rámec správneho poriadku,
pretože sa vzťahujú aj na vydávanie niektorých dokumentov mimo rámca pôsobnosti
správneho konania (potvrdenia, osvedčenia, oznámenia, stanoviska a pod.). V tejto súvislosti
je potrebné upozorniť, že aj vydávanie oznámení podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona,
podlieha princípom subsidiarity, a preto aj keď sa v § 57 stavebného zákona neuvádza lehota
na vydanie oznámenia, subsidiárne sa lehoty posudzujú podľa správneho poriadku.
Po poslednej novele správny poriadok zakotvuje aj zásadu materiálnej rovnosti, podľa
ktorej správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných
prípadov nevznikali neodôvodnené rozdiely. Jej dôsledné uplatňovanie v právnej praxi má
napomáhať prehlbovaniu právnej istoty adresátov rozhodnutí tým, že prikazuje správnym
orgánom rešpektovať kontinuitu ich rozhodovania tak, aby v konečnom dôsledku neboli
hmotnoprávne diskriminovaní účastníci konania a zistenie porušenia tejto procesnej zásady v
rozhodovaní správneho orgánu, resp. správnych orgánov, ktoré sú povinné jednotne vykladať
a aplikovať zákon, môže v právnej praxi – či už účastníkovi konania alebo nadriadenému
správnemu orgánu signalizovať existenciu nezákonnosti rozhodovania vo veci samej 1)
Stavebný zákon princíp rovnosti zakotvuje v ustanovení § 138 ods. 2 v ktorom je ustanovené,
že stavebné úrady a iné orgány, ktoré vykonávajú konanie a vydávajú rozhodnutia podľa tohto
zákona, ako aj ďalšie orgány štátnej správy, ktoré vo veciach výstavby vykonávajú konanie,
vydávajú rozhodnutia alebo stanoviská podľa osobitných predpisov, sú povinné
spolupracovať. Najmä sú povinné dbať na to, aby vecne súvisiace správne konania na seba
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pokiaľ možno nadväzovali, všestranne využívať výsledky týchto konaní, odovzdávať včas a
úplné stanoviská a na dožiadanie aj ekonomické, technické a iné údaje a podklady. Vo vzťahu
k správnemu poriadku je uvedená zásada subsidiárne vyjadrená v základných pravidlách
konania podľa § 3 ods. 4 správneho poriadku.
Častým nedostatkom správneho konania na stavebných úradoch je vymedzenie okruhu
účastníkov konania. Skutočnosť, že navrhovateľ je povinný v žiadosti alebo návrhu na začatie
konania, podľa stavebného zákona, uviesť známych účastníkov konania neospravedlňuje
stavebný úrad, ak opomenie niektorého účastníka konania alebo, ak do konania priberie za
účastníka takú osobu, ktorá tam nepatrí. Správne konanie podľa stavebného poriadku je
neverejným konaním. Osobitné predpisy môžu túto zásadu upraviť aj inak, keď napríklad pri
posudzovaní vplyvov stavby na životné prostredie sa priberajú do konania aj spoločenské
združenia s čo najširším zapojením verejnosti, ktorej sa predmet konania týka.
Účastník konania je definovaný kombináciou troch všeobecných kritérií a jedného
špeciálneho kritéria. Vo všetkých prípadoch je znakom účastníka konania hmotnoprávny
pomer fyzickej osoby alebo právnickej osoby k veci, ktorá je predmetom konania. Inými
slovami správny poriadok síce vymedzuje, kto je účastníkom konania, no odpoveď na túto
otázku, dávajú až predpisy hmotného práva. Až z týchto predpisov vyplýva okruh osôb, ktoré
sú alebo ktoré sa môžu stať nositeľmi práv a povinností, o ktorých správny orgán rozhoduje.
Z pohľadu procesného, postavenia je správny orgán povinný priznať postavenie účastníka
každému, kto spĺňa procesné predpoklady, bez ohľadu na to, či v skutočnosti spĺňa aj
materiálne predpoklady. Stavebný zákon takmer pri každom konaní definuje ktoré osoby sú
procesne legitimované na účasť v konaní. Príkladom je § 88 ods. 3 stavebného zákona, ktorý
aktívnu legitimáciu na podanie žiadosti o odstránenie stavby priznáva len vlastníkovi stavby.
Čo však robiť v takých prípadoch, keď konanie o odstránení stavby začne vlastník pozemku.
V takých prípadoch sa subsidiárne aplikuje správny poriadok. Konanie o odstraňovaní stavieb
nie je v stavebnom zákone upravené osobitným spôsobom, a preto sa na konania vzťahuje
zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok), okrem vymedzenia účastníkov
konania2). Vlastník pozemku je účastníkom konania o odstránení stavby podľa § 97
stavebného zákona, z čoho vyplýva, že aj keď vlastník pozemku nemá svoje procesné
postavenia vymedzené stavebným zákonom, správny orgán je povinný s ním konať ako
s účastníkom konania. Ďalším postupom správneho orgánu, predovšetkým dokazovaním
podľa § 34 správneho poriadku, má byť zistenie, či na strane vlastníka pozemku existuje
právo na podanie návrhu na odstránenie cudzej stavby zo svojho pozemku. Konanie musí byť
ukončené správnym rozhodnutím, ktoré môže mať rôznu podobu, v závislosti od výsledkov
dokazovania. Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že špeciálne kritériá pre identifikáciu
účastníka konania obsahujú osobitné právne predpisy, ktoré môžu upravovať pojem
účastníka konania odchylne. Z uvedeného vyplýva, že v konaniach podľa stavebného zákona
je potrebné vždy správne aplikovať tie ustanovenia stavebného zákona, ktoré vymedzujú
okruh účastníkov konania pre ten – ktorý typ správneho konania a v prípadoch, kedy stavebný
zákon účastníkov osobitným spôsobom nevymedzuje, správny orgán uplatní subsidiárne
správny poriadok. Okruh subjektov, ktorým sa postavenie účastníka konania priznáva podľa
osobitných predpisov, môže byť definovaný širšie, pričom osobitné predpisy môžu postavenie
účastníka konania priznať aj tomu, na koho sa vymedzenie § 14 ods. 1 správneho poriadku
vôbec nevzťahuje. Je potrebné zdôrazniť, že osobitné právne predpisy majú v aplikačnom
procese prednosť pred všeobecnou úpravou obsiahnutou v správnom poriadku. Správne
postupujú tie stavebné úrady, ktoré pri vydávaní rozhodnutia o zistení, že určitej osobe, ktorá
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sa domáha postavenia účastníka konania podľa § 14 ods. 1 správneho poriadku, toto
postavenie neprislúcha, ak postupujú v súlade s § 14 ods. 2 správneho poriadku tak, že si
overia komu postavenie účastníka konania priznáva osobitný právny predpis. Stavebný zákon
definuje okruh účastníkov konania často odchylne oproti správnemu poriadku najmä
v stavebnom konaní, v kolaudačnom konaní, ale aj v ďalších konaniach podľa stavebného
zákona. Uplatnenie subsidiarity je v takých prípadoch nesprávnym postupom. Subsidiárne
vymedzenie účastníkov konania je však opodstatnené napríklad v konaní podľa § 71
stavebného zákona, pri povoľovaní terénnych úprav prác a zariadení. Účastníkom konania nie
je len osoba procesne legitimovaná v stavebnom zákone, ale aj ďalšie osoby ktorých sa
rozhodnutie môže dotýkať. Pre vymedzenie účastníkov územného konania sa zohľadňuje aj
úprava v iných právnych predpisoch, napríklad v zákone č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, podľa ktorého občianske
združenie spĺňajúce podmienky ustanovené v § 9 ods.. 4 tohto zákona je tiež účastníkom
správneho konania.
Subsidiárne postavenie správneho poriadku vo vzťahu k stavebnému zákonu je
zakotvené v predovšetkým v § 140 stavebného zákona, ktorým sa upravuje, že ak
v stavebnom zákone nie je výslovne ustanovené inak vzťahujú sa na konanie podľa
stavebného zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. Z formulácie § 140 stavebného
zákona vyplýva, že ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb., ako všeobecného predpisu
o správnom konaní, sa v konaniach podľa stavebného zákona uplatňujú subsidiárne.
Princíp subsidiarity sa v konaniach podľa stavebného zákona najčastejšie uplatňuje
v konaniach, ktoré sú ovládané zásadou oficiality pretože v nich chýba procesný postup pri
jednotlivých krokoch správneho konania (napríklad konanie o nariadení nevyhnutných úprav
na stavbe, odstraňovanie stavieb, nariadenie zabezpečovacích prác, vypratanie stavby,
konanie o priestupkoch podľa § 105 a konanie o správnych deliktoch podľa § 106 stavebného
zákona). Ku konaniu o priestupkoch je potrebné poznamenať, že subsidiárne sa uplatňujú dva
predpisy. Všeobecné ustanovenia zákona o priestupkoch a zákon o správnom konaní.
V konaní o správnych deliktoch sa aplikuje výlučne správny poriadok. Stavebné úrady sú
niekedy postavené pred úlohu konať o proteste prokurátora. Toto konanie sa uskutočňuje
podľa štvrtého oddielu správneho poriadku, avšak na samotné konanie sa vzťahuje § 22-§ 27
zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v ktorom sa ešte subsidiárne uplatňuje aj správny
poriadok. Na tomto mieste je potrebné upozorniť, že prokurátor môže vzniesť protest aj proti
opatreniu stavebného úradu. Subsidiárne podľa § 3 ods. 6 správneho poriadku možno
oznámenie stavebného úradu vydané podľa § 57 stavebného zákona zaradiť medzi opatrenia.
Za bežných okolností nadriadený správny orgán opatrenie obce nepreskumáva. Oproti tomu,
ak po podaní protestu prokurátora proti opatreniu podľa § 26 zákona o prokuratúre orgán
vydávajúci opatrenie protestu nevyhovie, o proteste rozhoduje najbližší nadriadený správny
orgán. Za pozornosť stojí, že zákon o prokuratúre v ustanovení § 24 ods. 2 uvádza, že ak
zákon o prokuratúre neustanovuje inak, na konanie o proteste sa primerane vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní teda subsidiárne predovšetkým zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Pretože stavebný zákon je predpisom správneho práva, jeho postavenie vo vzťahu
k osobitným predpisom je často subsidiárne. Osobitné predpisy pri konaniach o stavbe alebo
pri preukazovaní vlastníckeho práva k pozemkom a stavbám obvykle odkazujú na aplikovanie
stavebného zákona a v konaní, ktoré nie je upravené v osobitnom predpise odkazujú na
správny poriadok. Podľa stavebného zákona postupujú predovšetkým špeciálne stavebné
úrady, pokiaľ procesný postup k špeciálnej stavbe nemajú upravený v osobitnom predpise.
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Osobitné predpisy súčasne upravujú subsidiárne použitie správneho poriadku vo
vzťahu k osobitnému predpisu. Príkladom je cestný zákon, zákon o vodách, zákon o ochrane
ovzdušia a ďalšie.
S uplatňovaním princípov subsidiarity3) sa stretneme aj vo verejnej správe. Princíp
subsidiarity preto predstavuje jeden zo základných prvkov demokracie ako aj decentralizácie,
ktorá sa týka práve verejnej správy. Je to základné kritérium deľby kompetencií medzi štátom
a samosprávou. Tento princíp obsahuje na jednej strane zákaz zasahovať do kompetencií,
ktoré môže najlepšie uskutočniť miestna správa, na druhej strane uznáva, že aj vyššie subjekty
môžu mať práva a povinnosti a ujať sa nastolených úloh samy. V Ústave SR ako základnom a
najdôležitejšom zákone štátu taktiež nájdeme zmienku o princípe subsidiarity napr. v hlave č.
7, ktorá sa zaoberá územnou samosprávou a rozdelením na samosprávne celky. Subsidiarita
vo verejnej správe všeobecne súvisí s posilovaním role samosprávy a principiálne vyjadruje
záujem spoločnosti prenášať výkon správnych a mocenských úloh čo najbližšie k občanovi.
Princíp subsidiarity sa dotýka samosprávy a súvisí s rozčlenením územia na menšie jednotky
ako obce a kraje – takže súvisí s územnou samosprávou. Aby každý orgán mal také
kompetencie, ktoré odpovedajú jeho možnostiam na príslušnej úrovni, ktorá je v realizácii
určitých kompetencií reálna a optimálna. Za pozornosť stoji, že princíp subsidiarity vyplýva
aj zo „Zmluvy o založení ES“, v ktorej sa na tento princíp spolu s princípom proporcionality
kladie veľký dôraz. Celkovo sa o princípe subsidiarity hovorí hlavne v súvislosti s EU a
acquis, rozdelením právomocí a komunitárnym právom. Amsterdamská zmluva v jednom zo
svojich protokolov princíp subsidiarity konkretizuje a zavádza tiež systematickú analýzu
dopadu legislativnych návrhov na princíp subsidiarity. Tam, kde je to možné, doporučuje
prijímať menej záväzné opatrenia. Taktiež je potrebné neustále kontrolovať, či sú zásahy na
úrovni Spoločenstva oprávnené z hľadiska možností dostupných na národnej, regionálnej
alebo miestnej úrovni. V praxi to znamená, aby si členské štáty čo najviac právomoci
vymedzili vo svojich vlastných predpisoch. Princíp subsidiarity sa na úrovni členských štátov
uplatňuje v tom prípade, ak vec nespadá do výlučnej právomoci Spoločenstva. Čo sa týka
štátnej správy, dotýka sa princíp subsidiarity rozhodovania štátnych úradníkov. Nie všetci
úradníci majú právnické vzdelanie. V praxi to nie je ani potrebné. Avšak aj napriek tomu sú
na nich kladené vysoké nároky na orientácie v právnych predpisoch. Preto nadriadené orgány
vydávajú záväzné pokyny, ako sa má konkrétna vec riešiť, tak aby bolo postupované v súlade
so zákonom a zároveň dodržaný princíp právnej istoty. Ak platí povinnosť akceptovať pokyny
nadriadeného orgánu v rámci interných predpisov, potom platí aj povinnosť akceptovať
konkrétne vyhlášky vlády. Vyhláška predstavuje pokyn najvyššieho nadriadeného, ktorého
úradník má. Pri používaní princípu subsidiarity môže nastať stret s efektívnosťou a kvalitou.
Maximálna subsidiarita znamená, že problémy sa riešia najprv tam, kde vznikajú. Ak sa, ale
vyskytne problém vyžadujúci väčšiu odbornosť, najnižšia úroveň ho nie je schopná vyriešiť,
pretože nemá dosť skúseností., vtedy nastupuje nadriadený orgán. V právnej oblasti verejnej
správy sa princíp subsidiarity využíva podľa správneho poriadku. Princíp subsidiarity sa
taktiež uplatňuje pri verejnej službe, pri ktorej musia byť služby vytvorené a organizované
orgánom verejne správy tak, aby bola služba poskytovaná spôsobom, ktorý rešpektuje princíp
subsidiarity.3)
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