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UZNESENIE 
 

 

 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: Q. T., nar. XX.XX.XXXX, H. 

F.E. XXXX/XX, H., proti žalovanému: Krajský súd v Prešove, Hlavná 22, Prešov, v konaní o žalobe 

proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto 

 

 

 

r o z h o d o l : 

 

 

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vec p o s t u p u j e Krajskému súdu v Prešove. 

 

 

 

O d ô v o d n e n i e 

 

 

1. Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky (ďalej aj len „najvyšší správny súd“) bolo dňa 

30. mája 2022 doručené podanie žalobkyne, z ktorého obsahu ako aj označenia je zrejmé, že ide o 

správnu žalobu, ktorá má smerovať voči nečinnosti orgánu verejnej správy, ktorým má byť žalovaný 

(ďalej aj len ,,podanie žalobkyne“). Žalobkyňa vidí nečinnosť v postupe, ktorým žalovaný neumožnil 

žalobkyni nahliadnuť do evidencie prideľovania vecí na prejednanie, o ktorú žiadala v zmysle § 51 

ods. 10 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

2. Podľa § 9 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“), konanie sa 

uskutočňuje na tom správnom súde, ktorý je vecne, miestne a kauzálne príslušný. Príslušnosť sa určuje 

podľa okolností existujúcich v čase začatia konania a trvá až do jeho skončenia. 

3. Podľa § 10 SSP na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú vecne príslušné krajské súdy, 

ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

4. Podľa § 11 SSP, Najvyšší správny súd rozhoduje 

a) správnej žalobe proti rozhodnutiu výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie 

rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu, 

b) v konaní o registráciu kandidátnych listín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a pre 

voľby do Európskeho parlamentu, 

c) v konaní o prijatí návrhu za kandidáta na funkciu prezidenta Slovenskej republiky, 

d) v konaní o žalobe o odmietnutí registrácie politickej strany alebo politického hnutia (ďalej len 

„politická strana“), 



e) v konaní o žalobe generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“) 

na rozpustenie politickej strany, 

f) v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, 

g) v konaní o kompetenčných žalobách, 

h) kasačných sťažnostiach. 

 

5. Najvyšší správny súd z podania žalobkyne zistil, že podľa vyššie citovaných ustanovení SSP 

predmetná vec nepatrí do vecnej príslušnosti najvyššieho správneho súdu vymedzenej vo vyššie 

citovanom ustanovení § 11 SSP s tým, že na skúmanie podmienok konania a odstraňovanie vád 

podania je primárne príslušný krajský súd. 

 

6. Podľa § 13 ods. 1 SSP miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej 

správy, ktorý rozhodol v prvom stupni, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

7. Podľa § 13 ods. 2 SSP, ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa odseku 1, je miestne 

príslušným krajský súd, v ktorého obvode má sídlo žalovaný orgán verejnej správy. 

 

8. V prípade žaloby proti nečinnosti sa miestna príslušnosť spravuje podľa § 13 ods. 2 SSP, keďže ju 

nie je možné určiť podľa odseku 1 cit. ustanovenia vzhľadom na to, že ide o nečinnosť a teda logicky 

niet prvostupňového orgánu, ktorý by vydal rozhodnutie. Vzhľadom na uvedené má byť v zmysle § 13 

ods. 2 SSP na konanie miestne príslušným súdom Krajský súd v Prešove.  

 

9. Podľa § 18 ods. 2 SSP, ak správny súd zistí, že nie je vecne, miestne alebo kauzálne príslušný, 

postúpi vec uznesením príslušnému správnemu súdu. Nižší správny súd je postúpením veci vyšším 

správnym súdom viazaný. 

 

10. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti najvyšší správny súd rozhodol tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto uznesenia a vec postúpil na ďalšie konanie vecne a miestne príslušnému Krajskému súdu 

v Prešove.  

 

11. Toto rozhodnutie prijal najvyšší správny súd v senáte pomerom hlasov 3:0 (§ 139 ods. 4 SSP v 

spojení s § 147 ods. 2 SSP). 

 

 

 

P o u č e n i e  :  

 

Proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok nie je prípustný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


