Kancelária Banská Bystrica
Skuteckého 28
974 01 Banská Bystrica
Číslo spisu: KaBB/19375/2020
ČRZ: 118509/2020

V Banskej Bystrici, dňa 26.10.2020

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:

Roman PLEŠKO, rod. Pleško,
nar.,xxxxxxxx
trvale bytom xxxxxxxxxxxx, 962 12 Detva (ďalej len „žiadateľ“),

v právnej veci:

„v konaní o oddlžení - konkurz“

Odôvodnenie
Dňa 24.07.2020 bola Centru doručená žiadosť žiadateľa o poskytnutie právnej pomoci (ďalej len
„žiadosť“) v právnej veci „ v konaní o oddĺžení“.
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/19375/2020, ČRZ: 94529/2020 zo dňa 20.08.2020 prerušilo
správne konanie a vyzvalo žiadateľa na doplnenie chýbajúcich informácií a dokladov v lehote 15
dní odo dňa doručenia rozhodnutia:



pre posúdenie právnej stránky veci:
1. dostavte sa prosím k doplneniu zoznamu veriteľov ako prílohy žiadosti , a to osobne
a v úradných hodinách kancelárie centra v Banskej Bystrici, prípadne do konzultačného
pracoviska v Detve

Vyššie uvedené rozhodnutie zo dňa 20.08.2020 spolu s poučením o následkoch podľa § 30 odsek 1
písm. d) Správneho poriadku, bolo žiadateľovi doručené do vlastných rúk dňa 11.09.2020..
Ku dňu vydania tohto rozhodnutia žiadateľ nedoplnil k svojej žiadosti potrebný doklad. Uvedený
doklad je nevyhnutný na to, aby Centrum mohlo posúdiť splnenie podmienok pre priznanie nároku
na poskytnutie právnej pomoci.

Strana 1 z 2

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

Rozhodnutie sa doručí:
Roman PLEŠKO, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Detva
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