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Oznámenie vo veci upozornenia prokurátora Krajskej prokuratúry v Ţiline č. Kd 159/10-6
Krajský stavebný úrad v Ţiline, odbor štátnej stavebnej správy (ďalej len Krajský stavebný
úrad) z dôvodu, ţe nevyhovel upozorneniu prokurátora Krajskej prokuratúry Ţilina (ďalej len
„upozornenie prokurátora“) č. Kd 159/10-6 zo dňa 13. 10. 2010, postúpil predmetné upozornenie
v zmysle ust. § 29 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov
(ďalej len Zákon o prokuratúre) na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania (ďalej len MDVRR
SR).
MDVRR SR, ako orgán bezprostredne nadriadený Krajskému stavebnému úradu v Ţiline,
v zmysle ust. § 29 ods. 3 zákona o prokuratúre prejednalo predmetné upozornenie
prokurátora Krajskej prokuratúry Ţilina č. Kd 159/10-6 zo dňa 13. 10. 2010.
Z dôvodu, ţe upozornenie prokurátora sa týkalo doručovania podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, MDVRR SR si vyţiadalo
stanovisko Ministerstva vnútra SR k výkladu konkrétneho ustanovenia § 24 a § 25 správneho
poriadku o doručovaní do vlastných rúk. Odpoveď bola doručená 09. 12. 2010, ktorá tvorí
prílohou tohto listu.
Krajský prokurátor v upozornení uvádza, citujeme: ,,V preskúmavanej veci teda účastník
konania má svojho zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie, z toho dôvodu je na
doručovanie písomností do vlastných rúk potrebné aplikovať ust. § 25 správneho poriadku, s
vylúčením možnosti aplikácie ust. 24 ods. 2 správneho poriadku.” (str. 3, druhý odstavec
upozornenia krajského prokurátora).
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
upravuje osobitný postup pri doručovaní písomností do vlastných rúk v prípade, ak má účastník
konania zástupcu s plnomocenstvom na celé konanie.
Podľa § 25 ods. 5 správneho poriadku, ak má účastník konania zástupcu
s plnomocenstvom na celé konanie písomnosť určená do vlastných rúk sa doručuje iba
tomuto zástupcovi. Ustanovenia odsekov 1 aţ 3 sa vzťahujú na toto doručovanie. Ak však
účastník konania má osobne v konaní niečo vykonať, doručuje sa písomnosť nielen
zástupcovi, ale aj jemu.
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Podľa § 25 ods. 3 správneho poriadku, ak nemoţno doručiť písomnosť podnikateľovi
– fyzickej osobe na adresu, ktorú uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta
podnikania uvedenú v ţivnostenskom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná,
a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa, písomnosť sa povaţuje po troch dňoch
od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa
podnikateľ – fyzická osoba o tom nedozvie.
Z uvedených ustanovení vyplýva, ţe ak má účastník konania zástupcu s plnomocenstvom
na celé konanie – advokáta, na doručovanie advokátovi je potrebné bezvýhradne aplikovať ust.
§ 25 ods. 3 správneho poriadku.
Vzhľadom na hore uvedené dôvody Krajská prokuratúra Ţilina v upozornení prokurátora
č. Kd 159/10-6 navrhla prijať nasledovné opatrenia na odstránenie porušenia zákonnosti
v predmetnej veci týkajúcej sa odvolania spoločnosti Pro Ski a.s.
-

prejednať upozornenie prokurátora na porade pracovníkov Krajského stavebného úradu
v Ţiline,

-

zabezpečiť, aby o odvolaní spoločnosti Pro Ski a.s., zastúpenej advokátom, bolo náleţite
rozhodnuté spôsobom podľa ust. § 59 Správneho poriadku,

-

dôsledne dodrţiavať všetky zákonné ustanovenia, ktorých porušenie je týmto
upozornením prokurátora vytýkané,

-

zabezpečiť, aby sa v upozornení prokurátora vytknuté nedostatky v budúcnosti
neopakovali.

MDVRR SR, odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania, ako bezprostredne
nadriadený orgán Krajskému stavebnému úradu v Ţiline, Vás ţiada aby ste prijali uvedené
opatrenia a o ich vykonaní informovali Krajskú prokuratúru Ţilina.
S pozdravom

Ing. arch. Jelena HUDCOVSKÁ, PhD.
riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy
a územného plánovania

Doručí sa:
1. Krajská prokuratúra Ţilina, Moyzesova 20, 011 04 Ţilina (k č. Kd 159/10-6)
2. Generálna prokuratúra SR, Štúrova 2, 812 85 Bratislava
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