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UZNESENIE
Najvyšší správny súd Slovenskej republiky vo veci žalobcu: D., J., V., proti žalovanej: Sociálna
poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, Bratislava, o obnovu konaní skončených pred Najvyšším
súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. 9 Sk 5/2018 a 9 Sk 15/2019, o postúpení takto

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

Odôvodnenie
Najvyššiemu správnemu súdu Slovenskej republiky 22. decembra 2021 došlo podanie žalobcu, ktoré
14. decembra 2021 podal Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky a ktoré označil ako „Žiadosť o
obnovu - Žaloba na obnovu konania vo veci žalôb na NS pod sp. zn. 9Sk/5/2018 a sp. zn.
9Sk/15/2019“. Podľa jeho obsahu najvyšší správny súd toto podanie predbežne posúdil ako žalobu na
obnovu konaní, ktoré boli na najvyššom súde vedené pod uvedenými spisovými značkami.
2. Podľa § 480 ods. 2 SSP žalobu na obnovu konania prejedná správny súd, ktorý o veci rozhodoval.
Ak bolo pôvodné konanie skončené rozhodnutím kasačného súdu podľa § 462 ods. 2, prejedná žalobu
na obnovu konania krajský súd, ktorého rozhodnutie bolo kasačným súdom zmenené. Na
prejednávanie žaloby na obnovu konania je tak v prvej inštancii vždy príslušný správny súd, a to aj
vtedy, ak žalobca za nezákonný považuje rozsudok najvyššieho súdu (uznesenie najvyššieho súdu sp.
zn. 6Sžfk/57/2020, judikát R 29/2021).
3. Vo veci sp. zn. 9 Sk 5/2018 najvyšší súd svojím rozsudkom zamietol kasačnú sťažnosti proti
rozsudku Krajského súdu v Nitre sp. zn. 23 Sa 43/2017. Vo veci sp.zn. 9Sk/15/2019 zamietol kasačnú
sťažnosť proti rozsudku toho istého súdu sp.zn. 23Sa/37/2018. Krajský súd v Nitre je takým správnym
súdom, ktorý rozhodoval v oboch veciach, a podľa § 480 ods. 2 SSP je príslušný aj na prejednanie
tejto žaloby na obnovu oboch konaní. Preto mu najvyšší správny súd podľa § 18 ods. 2 SSP túto vec
postúpil. 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.

