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číslo konania: #SpisováZnačka#


U P O V E D O M E N I E

#Súd#  v právnej veci žalobcu: #Meno#, #DatNar#, #Obec#, #Ulica#, #Text1# #ZástupcaŽalobcu# proti žalovanému: #Meno#, #DatNar#, #Obec#, #Ulica#, #Text2# #ZástupcaŽalovaného# v konaní o #Vec# 

V á s    u p o v e d o m u j e, 

že nakoľko nastali dôvody, pre ktoré v konaní nemožno pokračovať, súd konanie #Vec# preruší.

Máte možnosť vyjadriť sa k dôvodom prerušenia konania a to v lehote 15 dní od doručenia tohto upovedomenia. Po uplynutí tejto lehoty súd vydá uznesenie o prerušení konania.


O d ô v o d n e n i e:
	 
Podľa § 100 ods. 1 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) súd konanie preruší, ak 
a) rozhodnutie závisí od otázky, ktorú nie je v tomto konaní oprávnený riešiť, 
b) pred rozhodnutím vo veci dospel k záveru, že sú splnené podmienky na konanie o súlade právnych predpisov; v tom prípade podá Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len "ústavný súd") návrh na začatie konania podľa osobitného predpisu, 
c) podal návrh na začatie prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom Európskej únie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; uznesenie o návrhu na začatie prejudiciálneho konania správny súd bezodkladne doručí ministerstvu spravodlivosti, 
d) preskúmavané rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie orgánu verejnej správy bolo medzitým napadnuté protestom prokurátora, a to až do skončenia konania o tomto proteste,
e) vo vzťahu k preskúmavanému rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy začalo správne konanie o mimoriadnom opravnom prostriedku, a to až do skončenia tohto konania, 
f) žalobca nedal súhlas na zastavenie konania podľa § 99 písm. c) a d), a to až do rozhodnutia správneho súdu o žalobe podanej proti rozhodnutiu o proteste prokurátora alebo o žalobe podanej proti rozhodnutiu o mimoriadnom opravnom prostriedku. 
 	
Podľa § 100 ods. 2 SSP ak správny súd neurobí iné vhodné opatrenie, môže konanie uznesením prerušiť, ak 
a) prebieha súdne konanie alebo administratívne konanie, v ktorom sa rieši otázka, ktorá môže mať význam na rozhodnutie správneho súdu, alebo ak správny súd dal na takéto konanie podnet, 
b) to zhodne navrhnú všetci účastníci konania a neprieči sa to účelu konania; správny súd preruší konanie na čas navrhnutý účastníkmi konania, najviac však na tri mesiace, 
c) žalobca na výzvu správneho súdu nepredloží požadované doklady alebo dôkazy, pre ktoré bolo odročené pojednávanie. 
 
	Podľa § 100 ods. 3 SSP ak je konanie prerušené, nevykonávajú sa procesné úkony a neplynú lehoty podľa tohto zákona. Len čo odpadne prekážka, pre ktorú sa konanie prerušilo, alebo uplynul čas, na ktorý sa konanie prerušilo, predseda senátu aj bez návrhu uznesením rozhodne o pokračovaní v konaní. Ak sa v konaní pokračuje, začínajú lehoty plynúť znova. 

Správny súd prerušuje konanie z dôvodu #Odôvodnenie#.
 
	 
 
	

V #Miesto#, dňa #DnešnýDátum#

				#Meno#
                                                               				funkcia

Za správnosť vyhotovenia: #Vypracoval# 
         

