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UZNESENIE
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu: H., nar. X. Q. XXXX, W., U., proti
žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava, o preskúmanie
rozhodnutia z 24. novembra 2021, č. UPS/US1/SSZOSK/ZAM/2021-1187, o postúpení takto

rozhodol:
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vec postupuje Krajskému súdu v Banskej Bystrici.

Odôvodnenie
Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky 10. januára 2021 došlo podanie žalobcu, ktoré
označil ako „Podanie Žaloby, so žiadosťou o preskúmanie“ rozhodnutia označeného v záhlaví. Podľa
jeho obsahu najvyšší správny súd toho podanie predbežne posúdil ako správnu žalobu v sociálnych
veciach podľa § 199 ods. 1 písm. c) SSP, keďže smeruje proti rozhodnutiu žalovaného a Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica, ktorými bola zamietnutá žiadosť žalobcu o zaradenie do
evidencie uchádzačov o zamestnanie.
2. Vecnú príslušnosť najvyššieho správneho súdu upravuje § 11 SSP a nepatrí do nej správna žaloba v
sociálnych veciach proti Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny. Na konanie o tejto správnej žalobe
je tak podľa § 10 SSP vecne príslušný krajský súd. Miestne príslušným je podľa § 13 ods. 3 SSP súd, v
ktorého obvode má žalobca adresu trvalého pobytu. Z obsahu žaloby je zrejmé, že žalobca má trvalý
pobyt v meste U., ktoré je súčasťou rovnomenného okresu (bod 1 časti Banskobystrický kraj v prílohe
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí a vojenských
obvodov tvoriacich jednotlivé okresy, v znení neskorších predpisov). Okres Banská Bystrica patrí do
obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici [§ 2 ods. 32 v spojení s § 3 ods. 5 písm. a) zákona č.
371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov].
3. Z uvedených dôvodov najvyšší správny súd podľa § 18 ods. 2 SSP postúpil vec uvedenému súdu
ako správnemu súdu vecne a miestne príslušnému. Rozhodnutím najvyššieho správneho súdu je
správny súd viazaný.
4. Toto uznesenie bolo prijaté pomerom hlasov 3 : 0 (jednomyseľne).

Poučenie :
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustný opravný prostriedok.

