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OPRAVNÉ UZNESENIE
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v právnej veci žalobcu: H.M.H. Drevovýroba Kociha, s.r.o., so sídlom Kociha 106, 980 52 Kociha, IČO: 36 464 937, právne zast.
JUDr. Andrea Andrášiová, advokátka, so sídlom B. Bartóka 12, 979 01 Rimavská Sobota, proti
žalovanému: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 42 499 500, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 101806026/2018 zo
dňa 13.09.2018, o kasačnej sťažnosti žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici sp.
zn. 24S/153/2018 zo dňa 31.10.2019, o oprave rozsudku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej
republiky sp. zn. 2Sžfk/13/2020 zo dňa 14.04.2022, takto

rozhodol:
Kasačný súd o p r a v u j e rozsudok Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sp. zn.
2Sžfk/13/2020 zo dňa 14.04.2022 tak, že namiesto nesprávne uvedeného právneho zástupcu žalobcu
„AK Pekár, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica“ má byť
správne uvedený právny zástupca žalobcu: „JUDr. Andrea Andrášiová, advokátka, so sídlom B.
Bartóka 12, 979 01 Rimavská Sobota“.

Odôvodnenie
1. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky rozsudkom sp. zn. 2Sžfk/13/2020 zo dňa 14.04.2022
(ďalej aj „opravovaný rozsudok“) zamietol kasačnú sťažnosť žalovaného proti rozsudku Krajského
súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 24S/153/2018 zo dňa 31.10.2019 a žalobcovi priznal voči žalovanému
nárok na úplnú náhradu dôvodne vynaložených trov kasačného konania. Na podnet Krajského súdu v
Banskej Bystrici zo dňa 24.05.2022 kasačný súd zistil, že v písomnom vyhotovení opravovaného
rozsudku bol v dôsledku chyby v písaní uvedený nesprávny právny zástupca žalobcu, a to obchodná
spoločnosť AK Pekár, s.r.o., advokátska kancelária, so sídlom Kukučínova 24, 974 01 Banská
Bystrica. Z plnej moci založenej v súdnom spise, ako aj z podaní predložených žalobcom v konaní
pred krajským súdom a v kasačnom konaní je zrejmé, že právnym zástupcom žalobcu je JUDr. Andrea
Andrášiová, advokátka, so sídlom B. Bartóka 12, 979 01 Rimavská Sobota.

2. Podľa § 143 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej aj „SSP“), správny súd
kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti.
O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí osobám uvedeným v § 142 ods. 1.
3. Pri písomnom vyhotovovaní rozsudku Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 2Sžfk/13/2020 zo
dňa 14.04.2022 došlo k zrejmej chybe v písaní, spočívajúcej v uvedení nesprávneho právneho
zástupcu žalobcu. Kasačný súd v zmysle § 143 SSP zrejmú nesprávnosť písomného vyhotovenia
rozsudku opravil tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
4. Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho správneho súdu SR v pomere hlasov 3 : 0 (§ 139 ods. 4
SSP).

Poučenie :
Proti tomuto uzneseniu n i e j e prípustný opravný prostriedok.

