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							číslo konania: #SpisováZnačka#

U Z N E S 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# takto

r o z h o d o l :


v y z ý v a  žalovaného, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia:

	písomne sa vyjadril k žalobe, doručenej súdu dňa #Dátum#,


	uviedol vo vyjadrení rozhodujúce skutočnosti na svoju obranu, 


	predložil administratívny spis spolu s administratívnymi spismi orgánu verejnej správy prvého stupňa.


Vyjadrenie k žalobe žalovaný predloží s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý z účastníkov konania obdržal jeden rovnopis. 


O d ô v o d n e n i e:

1. #Text#

2. Podľa § 105 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“) ak správny súd nariadi pojednávanie, pripraví ho tak, aby bolo možné rozhodnúť vo veci spravidla na jedinom pojednávaní. Na tento účel predseda senátu doručí žalobu s prílohami žalovanému a ďalším účastníkom podľa § 32 ods. 3 a vyzve ich, aby sa k nej v lehote určenej správnym súdom písomne vyjadrili. 

 
P o u č e n i e : 	Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná kasačná sťažnosť.

	Proti uzneseniu správneho súdu vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť, ak ju SSP nevylučuje. Sťažnosť môže podať účastník konania a osoba zúčastnená na konaní podľa § 41 ods. 2 SSP, ak bolo uznesenie vydané v ich neprospech a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na správnom súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhodne správny súd, ktorý napadnuté uznesenie vydal, spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, správny súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, správny súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom správneho súdu (§ 152 a nasl. SSP).

		Ak súd uznesením uložil žalovanému povinnosť v určenej lehote písomne sa vyjadriť k žalobe a žalovaný túto povinnosť bez vážneho dôvodu nesplnil, súd môže vo veci konať ďalej. 
		Účastník konania môže požiadať správny súd, aby vo veci nariadil pojednávanie, najneskôr tak môže urobiť vo vyjadrení sa k žalobe.



V #Miesto#, dňa #DnešnýDátum#

				#Meno#
                                                               				funkcia

Za správnosť vyhotovenia: #Vypracoval# 


