Kancelária Liptovský Mikuláš
Kollárova 2
031 01 Liptovský Mikuláš
Číslo spisu: KaLM/4873/2021
ČRZ: 34398/2021

V Liptovskom Mikuláši, dňa 20.04.2021

ROZHODNUTIE
O ZASTAVENÍ SPRÁVNEHO KONANIA
Centrum právnej pomoci, Kancelária Liptovský Mikuláš (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
žiadateľke:

Zuzana ZÁMEČNÍKOVÁ, rod.
nar.
trvale bytom
(ďalej len „žiadateľka“),

v právnej veci:

rozvod manželstva.

Odôvodnenie
Dňa 08.02.2021 bola do Kancelárie Centra právnej pomoci v Liptovskom Mikuláši doručená žiadosť
o poskytnutie právnej pomoci žiadateľky, ktorá je registrovaná pod číslom spisu: KaLM/4873/2021,
ČRZ: 10434/2021. Žiadateľka sa obrátila na Centrum právnej pomoci so žiadosťou o poskytnutie
právnej pomoci v právnej veci rozvodu manželstva. Žiadateľka si dňa 08.02.2021 osobne prevzala
Výzvu na doloženie dokladov potrebných k Žiadosti o poskytnutie právnej pomoci, ktorá je
registrovaná pod číslom spisu: KaLM/4873/2021, ČRZ: 10451/2021.
Keďže žiadosť o poskytnutie právnej pomoci neobsahovala všetky doklady potrebné na zistenie
skutkového stavu a skutočností, na základe ktorých žiadateľka žiadala o poskytnutie právnej pomoci
Centrum rozhodnutím číslo spisu KaLM/4873/2021, ČRZ: 15170/2021 zo dňa 23.02.2021 prerušilo
správne konanie a vyzvalo žiadateľku na doplnenie chýbajúcich informácií a dokladov v lehote
10 dní odo dňa doručenia rozhodnutia:


pre posúdenie stavu materiálnej núdze:

-

Potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní/nepoberaní nemocenských dávok (rozpis súm
v jednotlivých mesiacoch) za obdobie od 01.07.2020 do 31.01.2021,
Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní/nepoberaní dávok v hmotnej
núdzi,

-
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-

Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vedení v evidencii uchádzačov
o zamestnanie,
Potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme jednotlivo za mesiace 07/2020 až
01/2021 opatrené pečiatkou a podpisom zamestnávateľa,
Výpisy zo všetkých bankových účtov, sporiacich účtov a produktov s uvedenými
pohybmi na účtoch a produktoch spolu s uvedením zostatku finančných prostriedkov, ktoré
sú vedené na meno žiadateľky. V prípade viazanosti bankových produktov je potrebné
potvrdenie o viazanosti finančných prostriedkov. V prípade nevlastnenia finančných
produktov a účtov je potrebné doložiť čestné prehlásenie žiadateľky.



pre posúdenie právnej stránky sporu:

-

Sobášny list (fotokópia),
Súhlas so spracovaním osobných údajov, do ktorého je potrebné vpísať všetky doklady, ktoré
boli poskytnuté k dispozícii Centru právnej pomoci opatrený dátumom a podpisom
žiadateľky (tlačivo v prílohe).

-

Vyššie uvedené rozhodnutie zo dňa 23.02.2021 spolu s poučením o následkoch podľa
§ 30 odsek 1 písm. d) Správneho poriadku, bolo žiadateľke doručené do vlastných rúk dňa
01.03.2021.
Keďže Centru nebol doručený ani jeden z vyššie uvedených dokladov, Centrum opätovnou výzvou
číslo spisu KaLM/4873/2021, ČRZ: 22313/2021 zo dňa 18.03.2021 opätovne vyzvalo žiadateľku
aby do 10 dní od doručenia tejto výzvy predložila:
Pre posúdenie stavu materiálnej núdze:
- Potvrdenie Sociálnej poisťovne o poberaní/nepoberaní nemocenských dávok (rozpis súm
v jednotlivých mesiacoch) za obdobie od 01.07.2020 do 31.01.2021,
- Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní/nepoberaní dávok v hmotnej
núdzi,
- Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vedení v evidencii uchádzačov
o zamestnanie,
- Potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme jednotlivo za mesiace 07/2020 až
01/2021 opatrené pečiatkou a podpisom zamestnávateľa,
-

Výpisy zo všetkých bankových účtov, sporiacich účtov a produktov s uvedenými
pohybmi na účtoch a produktoch spolu s uvedením zostatku finančných prostriedkov, ktoré
sú vedené na meno žiadateľky. V prípade viazanosti bankových produktov je potrebné
potvrdenie o viazanosti finančných prostriedkov. V prípade nevlastnenia finančných
produktov a účtov je potrebné doložiť čestné prehlásenie žiadateľky.

Pre posúdenie právnej stránky sporu:
- Sobášny list (fotokópia),
- Súhlas so spracovaním osobných údajov, do ktorého je potrebné vpísať všetky doklady, ktoré
boli poskytnuté k dispozícii Centru právnej pomoci opatrený dátumom a podpisom
žiadateľky (tlačivo v prílohe).
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Výzva na doplnenie údajov doručovaná žiadateľke poštou do vlastných rúk s opakovaným
doručením v zmysle § 24 ods. 2 Správneho poriadku vrátila s označením „neprevzatá v odbernej
lehote“. Na obálke sú riadne vyznačené dátumy, kedy bol vykonaný prvý neúspešný pokus o
doručenie s výzvou o opakované doručenie, kedy bolo vykonané opakované doručenie a kedy bola
zásielka uložená na pošte. V takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom vrátenia
nedoručenej zásielky Centru. Zásielka bola Centru doručená 08.04.2021. Na základe uvedenej
skutočnosti Centrum niekoľkokrát kontaktovalo žiadateľku telefonicky aj e-mailom, avšak
bezúspešne. Snaha Centra skontaktovať sa so žiadateľkou je uvedená aj v Úradnom zázname, ktorý
je registrovaný v spise číslo KaLM/4873/2021, ČRZ: 33604/2021.
Ku dňu vydania tohto rozhodnutia žiadateľka nedoplnila k svojej žiadosti potrebné doklady
a žiadnym spôsobom Centrum nekontaktovala. 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 žiadateľka bola písomne vyzvaná 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 nesplnila a súčasne bola poučená 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.

_________________________
Vedúca kancelárie

Rozhodnutie sa doručí:
Zuzana ZÁMEČNÍKOVÁ, Komunitné centrum „Nový svet“, Športová 1190/4, 030 01 Liptovský Mikuláš
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