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STANOVISKO 

Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

pre aplikáciu správneho poriadku z 24. októbra 2008 č. 20 
 

Ustanovenie § 25 ods. 4 správneho poriadku o doručovaní zásielok do poštového 

priečinku sa aplikuje vo vzťahu k orgánom, právnickým osobám, podnikateľom – 

fyzickým osobám, ako aj fyzickým osobám, ak si tieto vyhradili doručovanie zásielok do 

poštového priečinku alebo ak si na základe dohody preberajú zásielky na pošte a 

nemajú pridelený priečinok. 
 

Otázka :  Vzťahuje sa § 25 ods. 4 správneho poriadku len na podnikateľov? 
 

Inštitút doručovania písomností do vlastných rúk upravujú ustanovenia § 24 a § 25 správneho 

poriadku. 

 

Doručovanie písomností určených do vlastných rúk adresované orgánom a právnickým 

osobám upravuje § 25 ods. 1. Doručovanie písomností určených do vlastných rúk adresované 

právnickým osobám (bez ohľadu na to, či majú postavenie podnikateľa alebo nie) zakotvuje aj 

§ 25 ods. 2 zákona. Ustanovenie § 25 ods. 3 správneho poriadku sa vzťahuje na špecifickú 

situáciu, keď nemožno doručiť písomnosť podnikateľovi – fyzickej osobe na adresu, ktorú 

uviedla alebo je známa, ani na adresu jej miesta podnikania uvedenú v živnostenskom registri 

alebo v inom registri, v ktorom je zapísaná, a jej iná adresa nie je správnemu orgánu známa. 

Vo všetkých týchto prípadoch zákon pomenúva konkrétne kategórie adresátov písomností, na 

ktoré možno citované odseky 1 až 3 aplikovať. 

 

Ustanovenie § 25 ods. 4 správneho poriadku však hovorí vo všeobecnosti len o adresátovi. 

Adresátom písomnosti môže byť každý, komu správny orgán doručuje písomnosť do 

vlastných rúk. Nie je pritom rozhodujúce, či ním je orgán, právnická osoba, podnikateľ alebo 

fyzická osoba. Z tohto dôvodu nie je v súlade so zákonom názor, že § 25 ods. 4 správneho 

poriadku sa vzťahu len na podnikateľov. 

 

Základnou podmienkou aplikácie § 25 ods. 4 správneho poriadku však je, aby šlo o takého 

adresáta, ktorý si vyhradil doručovanie zásielok do poštového priečinku, alebo ktorý si na 

základe dohody preberá zásielky na pošte a nemá pridelený priečinok. 


