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UZNESENIE

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Urbárska spoločnosť a združenie
vlastníkov pôdy, pozemkové spoločenstvo Výrava, so sídlom Výrava č. 100, IČO: 31 303 358, právne
zastúpený:  JUDr.  Miloš  Barbuš,  advokát  so  sídlom Štúrova  č.  13,  Bratislava,  proti  žalovanému:
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, so sídlom Nám. mieru č. 3, Prešov, za účasti
ďalšieho účastníka:  eustream, a.  s.,  so sídlom Votrubova č.  11/A, Bratislava,  IČO: 35 910 712,  v
konaní o žalobe opomenutého účastníka, o kasačnej sťažnosti žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu
v Prešove č. k. 3S/2/2019-79 zo dňa 26.8.2020, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky kasačné konanie z a s t a v u j e . 

Žiaden z účastníkov n e m á p r á v o na náhradu trov kasačného konania.

O d ô v o d n e n i e

1.  Napadnutým  uznesením  správny  súd  odmietol  žalobu,  ktorou  sa  žalobca  domáhal  uloženia
povinnosti  doručiť  žalobcovi  ako  opomenutému  účastníkovi  rozhodnutie  o  vydaní  stavebného
povolenia číslo: OU-PO-OVBP2-2018/4892/66497/ŠSS-ZV zo dňa 29.6.2018 na stavbu: Prepojovací
VTL plynovod Poľsko-Slovensko, líniová časť, ktorá je členená na prevádzkové súbory a stavebné
objekty,  ktoré  boli  ďalej  špecifikované  v  rozhodnutí.  Žalobca  namietal  neúčinnosť  doručenia  z
dôvodu,  že  na  úradnej  tabuli  Obce  Výrava  nebolo  po  zákonom stanovenú  dobu  zverejnené  toto
rozhodnutie, pričom Obec Výrava zverejnila iba oznámenie o jeho vydaní a o možnosti občanov obce
nahliadnuť do tohto rozhodnutia v úradných hodinách na Obecnom úrade Výrava. Správny súd mal za
to, že v danom prípade sa žalobca nemôže domáhať postavenia opomenutého účastníka podľa § 179
SSP, keďže v zmysle osobitnej právnej úpravy mu stavebné povolenie bolo doručené formou verejnej
vyhlášky.  Keďže predmetom prieskumu bolo prvostupňové rozhodnutie  žalovaného,  voči  ktorému
žalobca nepodal riadny opravný prostriedok, takéto rozhodnutie je vylúčené zo súdneho prieskumu
podľa § 7 písm. a/ SSP, a preto správny súd žalobu ako neprípustnú podľa § 98 ods. 1 písm. g/ SSP
odmietol.



2. Voči tomuto uzneseniu podal včas kasačnú sťažnosť žalobca, ktorá bola predložená na rozhodnutie
Najvyššiemu správnemu súdu SR. 

3. Pred rozhodnutím o kasačnej sťažnosti vzal túto sťažnosť žalobca podaním zo dňa 8.6.2022, ktoré
došlo kasačnému súdu dňa 15.6.2022, v celom rozsahu späť.

4. Podľa § 460 Správneho súdneho poriadku (ďalej len SSP) kasačný súd uznesením zastaví konanie,
ak došlo k späťvzatiu kasačnej sťažnosti.

5. Vzhľadom na tento dispozitívny úkon kasačný súd kasačné konanie v celom rozsahu zastavil. 

6. O trovách kasačného konania súd rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu, s
poukazom na § 170 písm. b/ SSP v spojení s § 467 ods. 1 SSP.

7. Toto rozhodnutie bolo prijaté pomerom hlasov 3:0.

P o u č e n i e  : 

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


