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KURZARBEIT 
 

Ako postupovať pri skrátenej lehote na odstránenie nedostatkov pri
podávaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce? 

PRACOVNO-PRÁVNA LEGISLATÍVA

Môžete požiadať správny orgán o predĺženie lehoty stanovenej na odstránenie nedostatkov podania – žiadosti o
poskytnutie podpory vzhľadom na stanovenie neprimerane krátkej lehoty na odstránenie nedostatkov podania v dĺžke
7 kalendárnych dní. 

Stanovenú lehota 7 dní považujeme za neprimeranú vzhľadom na veľký rozsah a zložitosť podkladov, ktoré je nutné
spracovať, preložiť do slovenského jazyka a následne doručiť správnemu orgánu

§ 27 ods. 1 správneho poriadku ustanovuje: „Ak je to potrebné, správny orgán určí na vykonanie úkonu v konaní
primeranú lehotu, pokiaľ ju neustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon.“ Nakoľko uvedená lehota nie je zákonom
č. 215/2021 Z. z. ani správnym poriadkom ustanovená, máme za to, že v zmysle základných zásad správneho
poriadku, je správny orgán povinný určiť lehotu pre odstránenie nedostatkov podania v takej dĺžke, ktorá bude
primeraná, dostatočná pre vykonanie a spracovanie jednotlivých úkonov a dokumentov a bude teda reálne
splniteľnou podmienkou pre účastníka konania."

Základné zásady správneho konania ustanovené v § 3 ods. 2 správneho poriadku ustanovujú, že: „Správne orgány sú
povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami,
ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť
k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých
sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli
v konaní ujmu.“

Vychádzajúc z ustanovenia § 19 ods. 3 správneho poriadku: „Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny
orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil;
súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.“ je potrebné konštatovať, že správne orgány sú v rámci správneho konania
a vyzvania na doplnenie podania povinné pomáhať účastníkom konania pri odstraňovaní nedostatkov podania.

TIP: Zároveň je vhodné, aby ste v žiadosti o predĺženie lehoty na odstránenie nedostatkov konania uviedli aj lehotu,
v ktorej sú pre Vás vo výzve uvedené požiadavky možné splniť.

 

 I. Plynie Vám lehota na odstránenie nedostatkov podania v zmysle
rozhodnutia o prerušení konania
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Máte možnosť požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty v zmysle § 28 správneho poriadku. V žiadosti, ktorú musíte
podať v nižšie stanovenej lehote je potrebné uviesť závažné dôvody, ktoré Vám bránili v odstránení nedostatkov
podania v stanovenej lehote.

(1) Správny orgán zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to účastník konania požiada do 15 dní odo
dňa, keď pominula príčina zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Správny orgán môže tejto žiadosti
priznať odkladný účinok.

(2) Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak odo dňa, keď sa mal úkon urobiť, uplynul jeden rok.

(3) Proti rozhodnutiu o návrhu na odpustenie zmeškanej lehoty sa nemožno odvolať.

 

 II. Uplynula Vám lehota na doplnenie podania v zmysle výzvy správneho
orgánu a rozhodnutia o prerušení konania 

V prípade ďalších otázok sa na nás môžete
obrátiť a napísať nám na
kstulajterova@zapsr.sk


