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Slovo na úvod

Vážení a milí čitatelia,
v súčasnej hektickej dobe, keď sú orgány verejnej moci doslova zaplavené veľkým množstvom agendy z rôznych oblastí verejnej správy, môže sa stať táto publikácia doslova pravou rukou zamestnancov pôsobiacich v oblasti verejnej správy, akademickej obce, ale
i mnohých advokátov špecializujúcich sa na problematiku správneho práva, ako i oblasť
správneho súdnictva. Taktiež veríme, že túto publikáciu vhodným spôsobom využijú i študenti právnických fakúlt v Slovenskej republike, ale i mimovládne neziskové organizácie.
Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe
a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym
kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Predkladané judikáty sa týkajú rozsiahlej
problematiky z rôznych oblastí verejnej správy. V mnohých judikátoch a ich dôvodoch je
možné nájsť vhodnú interpretačnú pomôcku i pre iné rozhodovacie procesy.
Je potrebné tiež úprimne povedať, že zákon o správnom konaní je jednoznačne zákonom, ktorý používa prakticky celá verejná správa v rámci Slovenskej republiky, pretože
i v prípadoch, keď osobitné zákony o jeho aplikácii „mlčia“, je potrebné a nevyhnutné ho
subsidiárne aplikovať cez jeho ust. § 1 ods. 1.
Autorský kolektív si dovoľuje skromne poznamenať, že táto publikácia obsahuje „skutočnú judikatúru“ Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože sú tu zaradené iba tie
rozhodnutia, ktoré prešli kvalifikovaným judikatúrnym procesom na najvyššom súde.
V tomto vidíme veľkú pridanú hodnotu publikácie pre aplikačnú prax, pretože dnes je kvalitná judikatúra veľmi žiadaná, a preto sme sa snažili takúto judikatúru starostlivo vybrať
a ponúknuť ju, čo napomôže i stabilizácii právneho systému.
Na záver je potrebné uviesť, že predkladané judikáty predstavujú ustálenú rozhodovaciu prax a nič nestratili na svojom význame a aktuálnosti, a to ani po prijatí Správneho súdneho poriadku, zákona č. 162/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016. Naopak,
mnohé rozhodnutia môžu byť inšpiráciou a zároveň pomôckou pre podanie napr. všeobecnej správnej žaloby, sankčnej žaloby, zásahovej žaloby, ale i nečinnostnej žaloby, ako i samotnej kasačnej sťažnosti a pod.
Veríme, že predkladaná publikácia si z hľadiska svojho obsahu nájde svojich spokojných adresátov.

Za autorský kolektív
JUDr. Jozef Milučký
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VIII

Judikatúra k Správnemu poriadku

1.

1.
Súd rozhodnutie správneho orgánu zruší, ak rozhodnutie nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci (§ 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb.). Správny orgán je
za účelom takého zistenia povinný si zaobstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho
úradnej činnosti (§ 34 ods. 6 zákona č. 7171967 Zb.) sú len jedným z podkladov
v konaní a ak sa nimi rozhodnutie odôvodňuje, treba ich v odôvodnení rozhodnutia uviesť.

(Rozsudok Krajského súdu v Košiciach
zo dňa 29. marca 1993, sp. zn. 4 S 77/93)
Starosta obce K. zamietol žiadosť občianky M. S. o udelenie súhlasu na zriadenie reštauračného zariadenia v obci K. s odôvodnením „vzhľadom na sťažnosti občanov na znečisťovanie okolia a porušovanie verejného poriadku“.
Toto rozhodnutie napadla M. S. opravným prostriedkom s odôvodnením, že obecný
úrad rozhodol bez zisťovania skutkového stavu, či sa skutočne občania sťažovali na umiestnenie reštauračného zariadenia v obci a či jeho umiestnenie v konkrétnej lokalite je porušovaním verejného poriadku. Zdôraznila tiež, že obecný úrad jej nedal možnosť v konaní sa
námietkam brániť a poskytnúť dôkazy v jej prospech. Poukázala pritom na porušenie ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb., podľa ktorého rozhodnutie správneho orgánu
musí vychádzať zo spoľahlivého zistenia stavu veci.
Okresný úrad v P. opravný prostriedok odvolateľky podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967
Zb. zamietol a potvrdil rozhodnutie starostu. Vo svojom rozhodnutí uviedol, že rozhodnutie starostu v K. bolo vydané v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a štátnej správe, pretože podľa týchto zákonov je právom obce spravovať svoje vnútorné veci a vydávať záväzné
stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb. V danom prípade bolo preto len internou záležitosťou obvodného úradu, akú smernicu v uvedenom smere
vydá. Odvolací orgán poukázal ďalej na to, že obecnému úradu nemuseli byť známe konkrétne skutočnosti, ktoré by musel obecný úrad zisťovať pre podklad vlastného rozhodnutia, postačovali mu všeobecne známe skutočnosti z úradnej činnosti s odkazom na ustanovenie § 32 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
Občianka M. S. podala na príslušný súd žalobu, ktorou sa domáhala zrušenia rozhodnutia žalovaného Okresného úradu v P, ktorým zamietol jej odvolanie a potvrdil rozhodnutie
starostu v K. Opätovne poukázala na to, že obecný úrad, ako aj okresný úrad ako správne
orgány nezistili dostatočne skutkový stav, neumožnili jej v konaní uplatniť svoje práva,
a tak sa obe rozhodnutia stali nezákonnými.
Krajský súd v Košiciach ako súd vecne príslušný preskúmal napadnuté rozhodnutia
v správnom konaní konajúc podľa piatej časti O. s. p., zrušil rozhodnutie Okresného úradu
v P. a rozhodnutie starostu v obci K. a vrátil vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie
konanie.

Z odôvodnenia:
Podľa ustanovenia § 4 ods. 3. písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení zákona SNR
č. 295/1992 Zb. obec má právo vydávať záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb. Podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
(správny poriadok) podkladom pre rozhodnutia sú aj skutočnosti všeobecne známe alebo
a Správnemu súdnemu poriadku

1

1.
známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov
pre rozhodnutie určuje správny orgán. Podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb.
rozhodnutie správneho orgánu musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.
Jedným z účelov zákona o obecnom zriadení bolo poskytnúť väčšie právomoci obciam,
okrem iného aj možnosť vydávať záväzné stanovisko k začatiu podnikateľských činností.
Pre vydanie rozhodnutí ako jedna z možností postačovalo aj konštatovanie všeobecne známej skutočnosti alebo skutočnosti známej správnemu orgánu z jeho rozhodovacej činnosti.
Od začiatku konanie vo veci bolo konaním správnym; bolo preto povinnosťou správnych orgánov v súlade s ustanovením § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. zistiť presne a úplne
skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie a v ňom
vychádzať zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu (§ 46 správneho poriadku), pretože
správny orgán má v odôvodnení rozhodnutia uviesť skutočnosti, ktoré boli podkladom pre
rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych
predpisov, na základe ktorých rozhodol (§ 47 ods. 3 správneho poriadku).
Podkladom pre rozhodnutie správneho orgánu môžu byť – ako už bolo uvedené – aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti a rozsah
a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určí správny orgán. Tieto skutočnosti však
musí správny orgán vo svojom rozhodnutí konkretizovať. Ak tak neurobí, je jeho rozhodnutie nepreskúmateľné.
Okrem toho správny orgán musí dať účastníkovi správneho konania príležitosť na všetky úkony, ktoré mu umožňuje správny poriadok, teda aj možnosť byť účastným ústneho
pojednávania (§ 21), oboznámiť sa so zápisnicou z konania (§ 22), nahliadnuť do spisov
(§ 23), navrhovať dôkazy (§ 34). V danom prípade žalobkyni tieto úkony boli postupom
správnych orgánov odopreté, čím jej bola odňatá možnosť obhajovať účinne v konaní svoje
záujmy. Neposkytnutie týchto práv žalobkyni znamenalo nedostatočné zistenie skutočného stavu, čo v konečnom dôsledku viedlo tiež k nesprávnemu rozhodnutiu správnych
orgánov.
Správne orgány porušili teda ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb., krajský súd preto podľa ustanovenia § 250j O. s. p. zrušil ich rozhodnutia, vrátil vec žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie a zaviazal ho na náhradu trov konania žalobkyni.
V ďalšom konaní bude treba zisťovať, či povolením zriadenia reštauračného zariadenia
v danej lokalite budú dané predpoklady pre porušovanie verejného poriadku a či skutočne
občania – konkrétne označení – sa sťažovali na znečisťovanie okolia reštauračného zariadenia a či k nemu skutočne došlo. Žiadateľka pritom musí mať právo byť osobne účastná
správneho konania a uplatniť svoje práva v rozsahu danom jej zákonom.
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Vyrozumenie podávateľa podnetu o tom, že správny orgán nezistil dôvody pre
zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok), je len oznámením, ktoré nepodlieha
preskúmaniu súdom v správnom súdnictve.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR
zo dňa 17. októbra 1994, sp. zn. 3 Sž 97/94)
Žalobou podanou na Najvyšší súd SR 6. septembra 1994 sa žalobkyňa domáhala preskúmania rozhodnutia z 25. júla 1994 pod č. 3625/94, ktorým žalovaný zaujal stanovisko
k jej návrhu na preskúmanie právoplatného rozhodnutia Colnice z 5. apríla 1994 pod
č. Tr 01-0258/93 v mimoodvolacom konaní a oznámil dôvody, pre ktoré jej návrhu na jeho
zmenu alebo zrušenie nevyhovel.
Žalovaný sa k podanej žalobe nevyjadril.
Najvyšší súd Slovenskej republiky, konajúc podľa piatej časti O. s. p., konanie vo veci
zastavil a nepriznal účastníkom náhradu trov konania.

Z odôvodnenia:
Žalobkyňa prechovávala tovar, ktorý unikol colnému dohľadu, a to motorové vozidlo
tov. značky FIAT TIPO v celkovej hodnote 140 000 Sk, ktorý odkúpila od talianskeho štátneho príslušníka. Tým sa dopustila colného priestupku, za čo jej bola uložená pokuta vo výške 8 000 Sk a motorové vozidlo bolo zadržané v zmysle zákona č. 618/1992 Zb. v znení zákona č. 165/1993 Z. z.
Žalobkyňa v správnom konaní využila opravné prostriedky voči žalovanému až po rozhodnutie Ústrednej colnej správy. Týmto rozhodnutím z 15. marca 1994 zrušila rozhodnutie nižších orgánov a vrátila im vec na ďalšie konanie. Colnica v B. dňa 5. apríla 1994 v konaní pod č. Tr. 01-0258/93 uznala opätovne žalobkyňu vinnou z priestupku podľa § 249
písm. g) colného zákona a uložila jej pokutu vo výške 5 000 Sk pri konštatovaní nezmeneného skutkového stavu. Toto rozhodnutie sa stalo právoplatným.
Žalobkyňa 2. mája 1994 na MF SR podala návrh na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania s odôvodnením, že jej práva sú orgánmi colnice porušované a nepovažuje za rozumné postupovať v zmysle poučení o možnosti podať opravné prostriedky v rámci správneho konania. Tento podnet bol postúpený MF SR na Ústrednú colnú správu
v zmysle § 65 zákona č. 71/1967 Zb. Ústredná colná správa v zmysle § 65 ods. 1 zákona
č. 71/1967 Zb. preskúmala v mimoodvolacom konaní právoplatné rozhodnutia colných orgánov a nezistila dôvod pre zmenu alebo zrušenie rozhodnutí, ktorých nápravy sa domáhala žalobkyňa.
Žalobkyňa sa potom žalobou podanou na Najvyšší súd Slovenskej republiky domáhala
zrušenia aj tohto „Oznámenia“ Ústrednej colnej správy Slovenskej republiky č. 3625/94
z 25. júla 1994 s odôvodnením, že aj keď išlo o konanie mimoodvolacie, považuje „Oznámenie“ colnej správy za rozhodnutie, a preto je ho možné v súdnom konaní preskúmať
podľa piatej časti O. s. p.
Podnet na preskúmanie rozhodnutia v mimoodvolacom konaní pred správnym orgánom nie je návrhom na začatie správneho konania. Ak pri jeho posudzovaní dospeje správny orgán k záveru, že nie je dôvod na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia, vyrozumie podávateľa podnetu v súlade s vládnou vyhláškou St 150/1958 Ú. v. o vybavovaní sťažností,
oznámení a podnetov pracujúcich. Vybaví teda podnet neformálnym oznámením. Zo
a Správnemu súdnemu poriadku
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strany žalovaného ku žalobkyni sa tak stalo „Oznámením“ z 25. júla 1994 pod číslom
3625/94. Toto nespĺňa ani vecné, ani formálne náležitosti rozhodnutia správneho orgánu
o práve alebo povinnosti fyzickej osoby – žalobkyne.
Podľa ustanovenia § 103 O. s. p. kedykoľvek za konania súd prihliada na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže vo veci konať. V súdenom prípade boli také podmienky,
ktoré neumožňovali vo veci konať, preto súd konanie podľa § 104 ods. 1 O. s. p. zastavil.
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