
Otázky na postupovú skúšku 

z predmetu Správne právo procesné OSK  v ZS akad. r. 2017/2018 pre bakalárske štúdium 

(denné a externé) 

 
Upozornenie! Katedra zverejňuje priebežne na svojej webovej stránke v položke OZNAMY 
texty prednášok k témam, ktoré nie sú spracované v učebniciach, resp. text učebnice už 
nekorešponduje platnej právnej úprave. Katedrou sprístupnené texty prednášok  sú  rovnako 
ako platné  právne predpisy na danom úseku povinnou literatúrou na  postupovú skúšku v ZS 
akad. r. 2017/2018 pre bakalárske štúdium (denné a externé). 

   
 

1. Územné konania, priebeh územných konaní.   
2. Druhy rozhodnutí vydávaných v územných konaniach. 
3. Ohlasovanie a povoľovanie stavieb.  
4. Stavebné povolenie. 
5. Kolaudačné konanie a konanie o zmene v užívaní stavby.  
6. Konania o odstránení stavieb a o dodatočnom povolení stavby.  
7. Konania o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckych práv k nim – 

pramene procesného práva, subjekty konaní a priebeh konaní do rozhodnutia vo veci. 
8. Konania o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckych práv k nim – 

rozhodnutie o vyvlastnení, náležitosti, účinky, opravné prostriedky proti rozhodnutiu. 
9. Procesné postupy podľa katastrálneho zákona.  
10. Procesné postupy vo veciach zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností. 
11. Postup pred začatím priestupkového konania – príslušnosť, objasňovanie priestupkov, odloženie 

veci.  
12. Začatie konania o priestupku a náhrada škody v konaní o priestupku.  
13. Subjekty konaní o priestupkoch, ústne pojednávanie o priestupku, zápisnica, úkony pre 

zabezpečenie priebehu a účelu konania.  
14. Prerušenie a zastavenie konania o priestupkoch.   
15. Rozhodnutie v konaní o priestupku, náležitosti, zmier, odvolanie.  
16. Blokové a rozkazné konanie podľa zákona o priestupkoch.  
17. Preskúmanie rozhodnutí o priestupkoch a výkon rozhodnutia podľa zákona o priestupkoch. 
18. Začatie konania o sprístupňovaní informácií, priebeh prvostupňového konania a spôsoby jeho 

skončenia.  
19. Riadne a mimoriadne opravné prostriedky v konaní o sprístupňovaní informácií. 
20. Charakteristika a členenie procesných postupov vo veciach podnikania z hľadiska aplikácie 

prameňov správneho práva procesného. 
21. Konania vo veciach živnostenského podnikania. 
22. Procesné postupy vo veciach verejného obstarávania. 
23. Daňové konanie – pramene, subjekty, vylúčenie zamestnanca, zastupovanie.  
24. Daňové konanie – začatie a priebeh 
25. Prerušenie a zastavenie daňového konania.  
26. Rozhodnutie v daňovom konaní, jeho podstata a náležitosti. Nulitné rozhodnutie v daňovom 

konaní.  
27. Lehoty na rozhodnutie a opatrenia proti nečinnosti v daňovom konaní.  
28. Osobitné daňové konanie – registračné konanie.   
29. Osobitné daňové konanie – vyrubovacie konanie. 
30. Opravné prostriedky v daňových konaniach (riadne)  
31. Obnova konania podľa Daňového poriadku.  
32. Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa Daňového poriadku.  
33. Podstata,  zásady a subjekty daňového exekučného konania, .  
34. Začatie a priebeh daňového exekučného konania.  



35. Konanie o udelení schengenského a národného víza podľa zákona o pobyte cudzincov. 
36. Konanie o udelení prechodného pobytu podľa zákona o pobyte cudzincov.  
37. Konanie o udelení trvalého pobytu podľa zákona o pobyte cudzincov. 
38. Konanie o udelení dlhodobého pobytu podľa zákona o pobyte cudzincov. 
39. Konanie o administratívnom vyhostení podľa zákona o pobyte cudzincov. 
40. Konanie o azyle. 
41. Správne súdnictvo – právna úprava, príslušnosť v správnom súdnictve.  
42. Správne súdnictvo – správna žaloba 
43. Správne súdnictvo – konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy 
44. Správne súdnictvo – konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy 
45. Správne súdnictvo – konanie vo volebných veciach: Konanie vo veciach stáleho zoznamu 

voličov a zoznamu voličov, Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín pre voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky a pre voľby do Európskeho parlamentu, Konanie vo 
veciach prijatia návrhu na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky,  

46. Správne súdnictvo – konanie vo volebných veciach: Konanie vo veciach registrácie 
kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávneho kraja, Konanie vo veciach registrácie 
kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí, miest a mestských častí 

47. Správne súdnictvo – konanie vo veciach samosprávy: Konanie o preskúmaní zániku mandátu 
poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, miestneho zastupiteľstva alebo 
zastupiteľstva samosprávneho kraja, Konanie o preskúmaní zániku funkcie starostu obce, 
primátora mesta, starostu mestskej časti a predsedu samosprávneho kraja, Konanie o 
preskúmaní zániku funkcie hlavného kontrolóra,  

48. Správne súdnictvo – konanie vo veciach samosprávy: Konanie o preskúmaní zákonnosti 
uznesenia zastupiteľstva, Konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce, mesta, 
mestskej časti alebo samosprávneho kraja so zákonom, nariadením vlády a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, 
Konanie o vypovedaní dohody o spolupráci alebo členstva v združení. 

49. Správne súdnictvo – konanie vo veciach politických práv: konanie vo veciach registrácie 
politických strán, konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany, 
konanie vo veciach združovania občanov, konanie vo veciach zhromažďovania občanov,   

50. Správne súdnictvo – konanie o kompetenčnej žalobe. 
51. Správne súdnictvo – konanie o návrhoch v iných veciach. 
52. Správne súdnictvo – opravné prostriedky. 
53. Charakteristika a členenie procesných úprav vo veciach vnútornej správy. 
54. Procesné postupy vo veciach matrík, zmeny mena a priezviska. 

 

V Trnave 25. 9. 2017 


