Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 30
974 04 Banská Bystrica
Číslo spisu: KaBB/12279/2022
ČRZ: 84590/2022

V Banskej Bystrici, dňa 01.08.2022

ROZHODNUTIE
O ZASTAVENÍ SPRÁVNEHO KONANIA
Centrum právnej pomoci, Kancelária Banská Bystrica (ďalej len „Centrum“) na základe § 30 ods. 1
písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „Správny poriadok“) a v spojení so
zákonom č. 327/2005 Z. z a v spojení v spojení s Organizačným poriadkom Centra právnej pomoci
zastavuje správne konanie o nároku na poskytnutie právnej pomoci
žiadateľovi:

Pavol BERKY, rod. Berky
nar.
trvale bytom ........................ (ďalej len „žiadateľ“),

v právnej veci:

nešpecifikovaná právna vec

Odôvodnenie
Dňa 19.05.2022 bola Centru doručená žiadosť žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci (ďalej len
„žiadosť“) v právnej veci: bližšie neurčená.
Keďže žiadosť o poskytnutie právnej pomoci neobsahovala všetky doklady potrebné na zistenie
skutkového stavu a skutočností, na základe, ktorých žiadateľ žiadal o poskytnutie právnej pomoci,
Centrum rozhodnutím č. sp. KaBB/12279/2022, ČRZ: 57015/2022 zo dňa 23.05.2022 prerušilo
správne konanie a vyzvalo žiadateľa na doplnenie chýbajúcich informácií a dokladov v lehote 15
dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Centrum žiadateľa vyzvalo na doplnenie chýbajúcich informácií
a dokladov:
K právnej stránke:
1. Podpísaný „Formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci“ k číslu spisu: KaBB/12279/2022,
ktorý tvorí prílohu rozhodnutia o prerušení správneho konania;
2. V bode B.1 žiadosti o poskytnutie právnej pomoci je potrebné špecifikovať právnu vec, v ktorej
žiadate o poskytnutie právnej pomoci. V žiadosti je potrebné špecifikovať jednu právnu vec;
3. Fotokópiu rozsudku, rozhodnutia, ktoré súvisia s Vašou právnou vecou a ste ich Centru nezaslali
spolu so žiadosťou o poskytnutie právnej pomoci (v prípade ak fotokópiami nedisponuje, je
potrebné zaslať originál, ktorý bude žiadateľovi zaslaný naspäť);
4. Uviedol telefonický kontakt (na uvedené tel. číslo nie je možné sa dovolať). Po telefonickom
skontaktovaní je možné dohodnúť osobnú konzultáciu v konzultačnom pracovisku v Detve.
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K preukázaniu stavu materiálnej núdze:
1. V prípade trvalého pracovného pomeru, dohody alebo brigády – potvrdenie o čistom príjme
(alebo výplatné pásky) za obdobie od októbra 2021 do apríla 2022 (rozpis súm v jednotlivých
mesiacoch)ꓼ
2. Potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní/nepoberaní dávky v nezamestnanosti
za posudzované obdobie od novembra 2021 do mája 2022 (rozpis súm v jednotlivých
mesiacoch)ꓼ
3. V prípade žiadneho príjmu - Čestné vyhlásenie z čoho sú hradené životné náklady;
4. Čestné vyhlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti používanej na trvalé bývanie a iných
nehnuteľností (uviesť či žiadateľ vlastní alebo nevlastní)ꓼ
5. Čestné vyhlásenie o vlastníctve automobilu (uviesť či žiadateľ vlastní alebo nevlastní)ꓼ
Vyššie uvedené rozhodnutie o prerušení konania zo dňa zo dňa 23.05.2022 spolu s poučením
o následkoch podľa § 30 odsek 1 písm. d) Správneho poriadku, bolo žiadateľovi doručené do
vlastných rúk dňa 21.06.2022, lehota na doplnenie požadovaných dokladov a údajov žiadateľovi
uplynula dňa 21.07.2022. Žiadateľ bol dňa 01.08.2022 telefonicky kontaktovaný z dôvodu prečo
nedoplnil požadované doklady avšak bezúspešne, ČRZ: 84591/2022.
Ku dňu vydania tohto rozhodnutia žiadateľ nedoplnil k svojej žiadosti potrebné doklady. Uvedené
doklady a údaje sú nevyhnuté na to, aby Centrum mohlo posúdiť splnenie podmienok pre priznanie
nároku na poskytnutie právnej pomoci.
Podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) Správneho poriadku správny orgán konanie zastaví, ak
účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho
podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený.
Vzhľadom na to, že žiadateľ bol písomne vyzvaný na doplnenie údajov k žiadosti o poskytnutie
právnej pomoci podľa ustanovenia § 10 odsek 1 zákona č. 327/2005 Z. z., túto povinnosť si do
dnešného dňa nesplnil a súčasne bol poučený o možnosti zastavenia konania, Centrum na základe
vyššie uvedených skutočností rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia
a správne konanie zastavilo.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie.
Odvolanie môže podať žiadateľ v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia na
správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

_________________________________
Mgr. Tomáš Palaj
vedúci kancelárie
Vybavuje: Mgr. Tomáš Palaj
Rozhodnutie sa doručí:
doručované verejnou vyhláškou
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