
DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ  
 
 
V súvislosti s preskúmaním rozhodnutí sme boli Krajskou prokuratúrou Trenčín dňa 28.1.2008 upozornení 

na chybné doručovanie dôležitých písomností, zvlášť rozhodnutí, v činnosti stavebného úradu v rozpore s 
ustanoveniami § 24 príp. § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  

 
Pretože sa tieto pochybenia u niektorých úradov permanentne opakujú a spôsobujú predlžovanie odvolacích 

konaní a spochybnenie právoplatnosti rozhodnutí, je nevyhnutné Vás opätovne vyzvať, aby ste : 
1 zabezpečili zákonné doručovanie dôležitých písomností, najmä oznámení o začatí konania, rozhodnutí 

procesných aj meritórnych, upovedomení o odvolaní, do vlastných rúk v zmysle § 24 a pri právnických 

osobách aj podľa § 25 správneho poriadku,   

2 pri doručovaní uvedených písomností používali doručenky s predtlačou:  

DORUČENKA       DO VLASTNÝCH RÚK 

DOPORUČENE     Opakované doručenie 

3 overili si pri vrátení týchto doručeniek alebo návratiek,  

 či adresát prevzal doručenku do vlastných rúk (dátum a podpis adresáta alebo splnomocnenca 

zapísaného na pošte), 

 ak adresát doručenku neprevzal, či sa zdržiaval v čase opakovaného pokusu o doručenie v mieste - na 

adrese (vyznačuje poštový doručovateľ na doručenke),  

 či doručovateľ vykonal opakovaný pokus o doručenie (dátumy na doručenke), 

 či bola doručenka po opakovanom pokuse o doručenie uložená na pošte (dátum na doručenke), 

 či adresát prevzal doručenku do troch dní od uloženia (po opakovanom pokuse o doručenie) na pošte 

alebo po tejto lehote (dátum prevzatia a podpis adresáta alebo splnomocnenca zapísaného na pošte). 

  
Následne treba: 

 ak adresát sa v mieste (na adrese) nezdržiava a neustanovil si na pošte splnomocnenca, zisťovať adresu, kde sa 
adresát zdržiava a ak nie je známa, použiť s odkazom na príslušné zákonné ustanovenie v konaní oznámenie 
verejnou vyhláškou, rovnaký postup použiť aj po vrátení doručenky s poznámkou, že adresát "požiadal o 
doposielanie", 

 plánovať ústne pojednávania s predstihom rešpektujúcim potrebu opakovaného doručovania, uloženia doručenky 
na pošte (resp. u iného doručovateľa) spravidla na druhý pracovný deň a fiktívneho doručenia po troch 
kalendárnych dňoch odo dňa uloženia, 

 ak adresát prevzal doručenku po troch dňoch od uloženia na pošte a nepožiadal o odpustenie zmeškania lehoty 
podľa § 28 správneho poriadku, uplatniť, že lehota vyplývajúca z doručovanej písomnosti (napr. na podanie 
námietok, odvolania ap.) začína pre neho plynúť od tretieho dňa odo dňa uloženia na pošte. 

  
 
 
 
 

S pozdravom 
  

 

 
Krajský stavebný úrad v Trenčíne, odbor štátnej stavebnej správy, 
Ing. Jozef Kmeť, vedúci odboru. 

  

 

 


