
O B E C    J A N O V C E 

Janovce 62, 086 41 Raslavice 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Číslo: 50/2021/Ká 124-03                 Janovce, dňa  23.09.2021 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

Rozhodnutie o námietke predpojatosti 

 

Obec Janovce ako príslušný správny orgán podľa § 2 zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. 

o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a podľa 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v  konaní  vo veci žiadosti 

o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Dvojgaráž“, podľa § 12 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok"), na 

základe námietky predpojatosti (zaujatosti) podanej na konaní a ústnom pojednávaní stavebníkom a 

účastníčkami konania Mgr. Máriou Rusinkovou a Grétou Rusinkovou, obidve bytom  Janovce 53, 

086 41 Raslavice vydáva toto 

rozhodnutie: 

  

Zamestnankyňa obce Anna Kočambová  je  z konania vo veci vydania rozhodnutia – stavebného 

povolenia na stavbu „Dvojgaráž“, vedeného na tunajšej obci pod číslom 50/2021  

           v y l ú č e n á . 

 

 Odôvodnenie 

 

Účastníčky konania Mgr. Mária Rusinková, Janovce č. 53, 086 41 Raslavice a Gréta 

Rusinková, Janovce č. 53, 086 41 Raslavice v  konaní  vo veci žiadosti o vydanie stavebného 

povolenia na stavbu „Dvojgaráž“, na parcele C KN 64/3 v k. ú. Janovce, uviedli v podaných 

námietkach pri ústnom pojednávaní  dňa 21.9.2021, adresované tunajšej obci ako správnemu orgánu, 

citujem: „Pre viditeľne zaujaté správanie p. Kočambovej, zastupujúcej stavebný úrad Raslavice (v 

neprospech žiadateľky) a zároveň manipulantove kroky pani Gombošovej (ku p. Kočambovej) 

v neprospech žiadateľky, žiadam aby Stavebný Úrad dosadil iného pracovníka zo Stavebného Úradu 

Bardejov. (vzhľadom na to že pracovníčka p. Kočambová je obyvateľkou dediny Janovce)“ 

 

Z tohto dôvodu možno v zmysle § 9 ods. 1 správneho poriadku pochybovať o jej nepredpojatosti 

pri postupe v konaní.  

V rámci dokazovania o tejto otázke bolo zistené, že medzi ďalšími účastníkmi konania, ktorými sú  

Andrej Hudaček a František Hudaček, a zamestnancom obce Annou  Kočambovou existuje 

príbuzenský vzťah - bratranci a sesternica, čím sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke.  

 

Z uvedených dôvodov možno mať pochybnosť o jej  nepredpojatosti  pri prejednávaní veci a 

príprave rozhodnutia obce. 

Podľa § 9 správneho poriadku je zamestnanec správneho orgánu vylúčený z prejednávania veci, ak so 

zreteľom na jeho vzťah k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť 

o jeho nepredpojatosti.  

Preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. 

Na vylúčenie zamestnanca sa nevyžaduje, aby sa jeho nezaujatosť preukázala, stačí, ak je  

pochybnosť o nezaujatosti z dôvodov, ktoré ustanovuje zákon v § 9 správneho poriadku. 



 
 

O tom, či je zamestnanec obce vylúčený z prejednávania veci a prípravy rozhodnutia obce, 

rozhoduje starosta ako štatutárny orgán obce (§ 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov). 

Toto rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej 

tabuli správneho orgánu.  

 

Poučenie 

 

Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podľa § 12 ods. 2 správneho poriadku podať samostatné 

odvolanie; možno ho však napadnúť odvolaním proti rozhodnutiu vo veci samej. 

Toto rozhodnutie nie je podľa § 7 písm. e) Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.) 

preskúmateľné správnym súdom. 

 

 

Ľubomír Kundrát 

        starosta obce Janovce 
 

 

 

Doručuje sa: 

1. Mgr. Mária Rusinková, Janovce č. 53, 086 41 Raslavice 

2. Gréta Rusinková, Janovce č. 53, 086 41 Raslavice 

3. Obec Janovce, Janovce č. 62, 086 41 Raslavice 

4. Ján Gomboš, Janovce č. 99, 086 41 Raslavice 

5. Elena Gombošová, Janovce č. 99, 086 41 Raslavice  

 

Ostatným účastníkom konania sa doručuje verejnou vyhláškou: 

6. Ing. Jozef Kvokačka, Na Hradbách č. 4, 085 01 Bardejov– sprac. PD, stav. dozor 

7. Andrej Hudaček, Janovce č. 52, 086 41 Raslavice 

8. Anna Kundratová (SPF) 

9. Jozef  Baláž, Janovce č. 53, 086 41 Raslavice 

10. Jozef  Kundrát, Janovce č. 73, 086 41 Raslavice 

11. Helena Mamčáková, Kobyly 

12. František Baláž, Janovce č. 82, 086 41 Raslavice 

13. Jozef  Baláž, Janovce č. 82, 086 41 Raslavice 

14. Miroslav Baláž, Svidník 

15. František Maník, Janovce č. 10, 086 41 Raslavice 

16. Rudolf  Reich, NV, (SPF) 

17. Gabriel Hudák, Janovce č. 60,086 41 Raslavice 

18. František Hudaček, Janovce č. 102, 086 41 Raslavice  

19. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 

Na vedomie:  

1. Anna Kočambová, Janovce 42, 086 41  Raslavice 

 

Toto rozhodnutie v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 o správnom konaní sa doručuje formou verejnej vyhlášky 

a musí byť zverejnené vyvesením na verejnej tabuli obce Janovce po dobu 15 dní a iným spôsobom v mieste 

obvyklým.  

 

vyvesené dňa :                                                      sňaté dňa : 

pečiatka a podpis                                                  pečiatka a podpis 

 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/822167/976/1?pos=49.188874,21.302414,21
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/822167/976/4?pos=49.188874,21.302414,21
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/participant/822167/976/20?pos=49.188874,21.302414,21

