JUDr. Imrich Volkai
predseda súdu
Krajský súd v Košiciach
Štúrova 29
041 51 Košice

SĢažovateĐ:
Štefan Hudák, Námestie ďudovíta Štúra 15, 045 01 Moldava nad Bodvou.

SġAŽNOSġ
proti porušovaniu práva na verejné prerokovanie veci bez zbytoþných prieĢahov
Týmto podávam podĐa ustanovenia § 62 a nasl. zákona þ. 757/2004 Z. z. o súdoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sĢažnosĢ proti porušovaniu
práva na verejné prerokovanie veci bez zbytoþných prieĢahov.
Odôvodnenie
DĖa 16. novembra 2015 som podal na Krajskom súde v Košiciach opravný prostriedok
proti rozhodnutiu správneho orgánu – obce Smolník, zastúpenej starostom obce Radoslavom
Dlugošom, þ. 447/2015 z 5. novembra 2015, ktorým rozhodol o zákaze verejného zhromaždenia,
ktoré som oznámil dĖa 2. novembra 2015.
PodĐa ustanovenia þl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo, aby sa jeho
vec verejne prerokovala bez zbytoþných prieĢahov a v jeho prítomnosti a aby sa mohol vyjadriĢ
ku všetkým vykonávaným dôkazom. VerejnosĢ možno vylúþiĢ len v prípadoch ustanovených
zákonom.
PodĐa ustanovenia § 11 ods. 3 zákona þ. 84/1990 Zb. o zhromažćovacom práve v znení
neskorších predpisov (ćalej len „zákon“) proti rozhodnutiu obce podĐa odseku 1 môže zvolávateĐ
do 15 dní od doruþenia podaĢ opravný prostriedok na súde, ku ktorému priloží písomné
vyhotovenie rozhodnutia. Pre konanie platia obdobne ustanovenia Obþianskeho súdneho poriadku
o preskúmaní rozhodnutí iných orgánov. Opravný prostriedok nemá odkladný úþinok.
Súd rozhodne do troch dní. Rozhodnutie zruší, ak neboli dané dôvody k zákazu zhromaždenia.
ZvolávateĐ je potom oprávnený zhromaždenie usporiadaĢ podĐa pôvodného oznámenia
alebo neskôr tak, aby sa zhromaždenie uskutoþnilo do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu.
Ak zhromaždenie usporiada v neskoršej dobe, upovedomí o tom obec najneskôr 1 deĖ
pred konaním zhromaždenia.
VzhĐadom na vyššie uvedené mal Krajský súd v Košiciach rozhodnúĢ v predmetnej veci
do 3 dní od podania opravného prostriedku, t. j. najneskôr do 19. novembra 2015. Do dnešného dĖa
však Krajský súd v Košiciach v predmetnej veci nerozhodol a dokonca ani nenariadil pojednávanie
a neurobil akýkoĐvek právny úkon vo vzĢahu k mojej osobe, ako navrhovateĐovi.

