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Vec
Žiadosť o metodické usmernenie - odpoveď

Ministerstvu dopravy a výstavby SR, odboru štátnej stavebnej správy (ďalej len
"ministerstvo") bol doručený Váš list, ktorým ste žiadali o metodické usmernenie k aplikácii
ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona
č. 149/2017 Z.z., týkajúcich sa doručovania písomností do vlastných rúk fyzickým osobám,
právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, podľa ktorých sa písomnosť, ktorú
si adresát neprevzal počas uloženia na pošte považuje za doručenú dňom vrátenia
nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. Konštatujete, že
pri postupe podľa úpravy účinnej od 1.7.2017 nebude vo väčšine prípadov možné dodržať ani
60 dňovú lehotu na rozhodnutie vo veci, bude nutné žiadať nadriadený orgán o predĺženie
lehoty a upovedomovať o tom účastníkov konania, čo ešte viac navýši administratívnu
náročnosť konaní. Podľa Vášho názoru 18 dňová úložná lehota je upravená iba v Poštových
podmienkach, ktoré sú internou normou Slovenskej pošty preto navrhujete uvádzať na všetky
poštové obálky vlastnú úložnú lehotu, napr. 5 dní, pričom pošta by upovedomovala adresátov,
že si môžu prevziať zásielku iba v tejto lehote. Pýtate sa, či je možné uplatniť tento postup.
Podľa odôvodnenia návrhu zákona č. 149/2017 Z.z. predloženého na rokovanie NR SR
bývalé znenie ust. § 24 ods. 2 správneho poriadku („ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do
troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa
adresát o uložení nedozvedel.“) bolo voči občanom nespravodlivé a nekorektné a to najmä
z dôvodu, že v prípade, ak si občan vyzdvihol na pošte písomnosť napr. 18. deň lehoty od
uloženia malo sa právne za to, že mu bola písomnosť doručená už tretí deň lehoty a napríklad
v prípade všeobecnej odvolacej lehoty podľa správneho poriadku 15 dní mu v skutočnosti
plynul posledný deň lehoty na podanie odvolania voči prvostupňovému rozhodnutiu
správneho orgánu. Súčasne ale v prípade doručovania písomností právnickým osobám a
podnikateľom – fyzickým osobám platila iná fikcia doručenia, že písomnosť sa považovala po

troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu za doručenú, a to aj vtedy, ak
sa právnická osoba alebo podnikateľ – fyzická osoba o tom nedozvedela.
Podľa novej úpravy účinnej od 1.7.2017 je zmena fikcie doručenia v tom, že
v prípade prevzatia uloženej písomnosti na pošte sa považuje za deň doručenia deň
reálneho prevzatia tejto písomnosti na pošte (čo sa podľa bývalej úpravy po 3 dňoch od
uloženia u občanov nezohľadňovala a to ani v prípade, ak si zásielku počas uloženia na pošte
prevzal) a len v prípade, ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje
sa 18. deň lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Takáto právna
úprava je plne v súlade aj s princípmi na ktorých sú založené fikcie doručenia písomností
napríklad v daňovom konaní podľa Daňového poriadku, v trestnom konaní podľa Trestného
poriadku alebo v civilnom súdnom konaní.
Vzhľadom na takto deklarovaný účel novelizácie nepovažujeme za možné ani správne
zasahovať do spôsobu určovania lehôt na doručovanie Vami navrhovaným spôsobom
(uvádzať na obálkach zásielok vlastnú úložnú lehotu) aj keď uvedené môže viesť v niektorých
prípadoch k predĺženiu povoľovacieho procesu. V takom prípade je stavebný úrad oprávnený
využiť ust. § 49 ods. 2 správneho poriadku a požiadať odvolací orgán o primerané predĺženie
lehoty na rozhodnutie.
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