ÚRAD VLÁDNEHO AUDITU
T.G.Masaryka č. 10, 961 21 Zvolen
pracovisko Bratislava, Drieňová č. 34, 826 50 Bratislava

ÚVA-524/2019-6

V Bratislave dňa 1.4.2019

ROZHODNUTIE

Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava ako príslušný orgán v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 a § 4
ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
takto
rozhodol:
Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava ako príslušný správny orgán zaslal účastníkovi konania Kristián
Stojka, dátum narodenia 24.2.1998, Štúrova 1436/24, 949 01 Nitra, IČO: 50 647 211listom č. ÚVA-524/2019-2
zo dňa 24.1.2019 oznámenie o začatí správneho konania vo veci porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1
písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Listová zásielka adresovaná účastníkovi konania do vlastných rúk
na adresu Štúrova 1436/24, 949 01 Nitra bola správnemu orgánu vrátená dňa 31.1.2019 s označením adresát
je neznámy. Správny orgán sa listom č. ÚVA-524/2019-3 zo dňa 6.2.2019 obrátil na Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, oddelenie správy registrov SVS so žiadosťou o poskytnutie oznámenia o mieste pobytu
Kristiána Stojku. Dňa 21.2.2019 bola správnemu orgánu doručená odpoveď, v zmysle ktorej má p. Stojka hlásený
trvalý pobyt na adrese Štúrova 1436/24, 949 01 Nitra, teda na adrese, na ktorú sa správnemu orgánu oznámenie
o začatí správneho konania nepodarilo doručiť.
V nadväznosti na vyššie uvedené a vzhľadom na skutočnosť, že iný pobyt účastníka konania nie je správnemu
orgánu známy, správny orgán podľa ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov
ustanovuje
v správnom konaní vo veci porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vedenom voči účastníkovi konania Kristiánovi Stojkovi, dátum narodenia 24.2.1998, Štúrova 1436/24,
949 01 Nitra, IČO: 50 647 21 opatrovníka:
Mgr. Ľubomíra Krupu
zamestnanca Úradu vládneho auditu, pracovisko Bratislava

Odôvodnenie:
Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava (ďalej aj len „správny orgán“) ako príslušný orgán v súlade
s ustanovením § 4 ods. 1 a § 4 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaslal Kristiánovi Stojkovi, dátum narodenia
24.2.1998, Štúrova 1436/24, 949 01 Nitra, IČO: 50 647 21 listom č. ÚVA-524/2019-2 zo dňa 24.1.2019
adresovaným do vlastných rúk na adresu Štúrova 1436/24, 949 01 Nitra oznámenie o začatí správneho konania
vo veci porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Listová
zásielka obsahujúca oznámenie o začatí správneho konania bola správnemu orgánu vrátená dňa 31.1.2019
s označením adresát je neznámy. Správny orgán sa listom č. ÚVA-524/2019-3 zo dňa 6.2.2019 obrátil
na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, oddelenie správy registrov SVS so žiadosťou o poskytnutie
oznámenia o mieste pobytu Kristiána Stojku. Dňa 21.2.2019 bola správnemu orgánu doručená odpoveď,
v zmysle ktorej má p. Stojka hlásený trvalý pobyt na adrese Štúrova 1436/24, 949 01 Nitra, teda na adrese,
na ktorú sa správnemu orgánu oznámenie o začatí správneho konania nepodarilo doručiť.
Podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. sa dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy
a predvolania doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením
na preberanie zásielok.
Podľa ustanovenia § 16 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny orgán ustanoví opatrovníka účastníkovi
konania, ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doručiť písomnosť na známu adresu v cudzine
a ktorý si neustanovil zástupcu, ako aj účastníkovi konania, ktorý je postihnutý duševnou alebo inou poruchou,
pre ktorú nemôže konať a nemá zákonného zástupcu.
Vzhľadom na skutočnosť, že správnemu orgánu sa oznámenie o začatí správneho konania nepodarilo doručiť
na známu adresu účastníka konania a v nadväznosti na fakt, že iná adresa nie je správnemu orgánu známa,
ustanovil správny orgán účastníkovi konania opatrovníka Mgr. Ľubomíra Krupu - zamestnanca Úradu vládneho
auditu, pracovisko Bratislava.
V nadväznosti na vyššie uvedené rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Úrad vládneho auditu, pracovisko Bratislava, Drieňová 34,
826 50 Bratislava v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané odvolanie má podľa § 55 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odkladný účinok. Toto rozhodnutie nie je
preskúmateľné súdom.

Ing. Ladislav Vulgan
vedúci pracoviska
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Rozhodnutie bude doručené:
Opatrovník Mgr. Ľubomír Krupa
Verejná vyhláška
Rozhodnutie vyvesené dňa
Rozhodnutie zvesené dňa
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