
Otázky na skúšku z predmetu Správne právo procesné OSK – letný semester, akademický rok 2020/21 

Sada A 

1. Objasňovanie priestupkov a došetrovanie priestupkov 

2. Orgány oprávnené objasňovať priestupky a ich oprávnenia 

3. Odloženie veci správnym orgánom podľa zákona o priestupkoch 

4. Konanie o priestupkoch – predmet konania, základné zásady konania o priestupkoch, vzťah zákona 

o priestupkoch a správneho poriadku 

5. Príslušnosť na konanie o priestupkoch – vecná a miestna príslušnosť, delegácia, spoločné konanie o 

priestupkoch 

6. Účastníci konania o priestupkoch, obvinený a jeho procesné práva 

7. Začatie konania o priestupkoch, návrhové priestupky 

8. Priebeh konania o priestupkoch, ústne pojednávanie, dokazovanie 

9. Zastavenie konania o priestupkoch, zmier 

10. Rozhodnutie o priestupku – formálne náležitosti, výrok rozhodnutia, odôvodnenie, odôvodnenie 

sankcie, poučenie 

11. Trovy konania o priestupkoch – úhrada trov konania, náhrada trov konania 

12. Náhrada škody spôsobená priestupkom, priestupky proti majetku 

13. Skrátené formy konania o priestupkoch 

14. Odvolanie proti rozhodnutiu o priestupku a konanie o ňom 

15. Základné pojmy katastrálneho konania – kataster nehnuteľností, katastrálny operát, katastrálne územie, 

pozemok, druhy pozemkov, parcela 

16. Katastrálne konanie – predmet konania, príslušnosť na katastrálne konanie, zásady právnej úpravy 

katastra, vzťah katastrálneho zákona a správneho poriadku 

17. Začatie katastrálneho konania, návrh na začatie konania – formálne a obsahové náležitosti 

18. Zápis práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností – druhy a účinky zápisov 

19. Konanie o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 

20. Prerušenie a zastavenie konania o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 

21. Vykonanie zápisu do katastra nehnuteľností záznamom, lehoty na vykonanie zápisu 

22. Spôsobilosť zmlúv a listín na zápis do katastra nehnuteľností – formálne a obsahové náležitosti, 

podpisy, oprava chýb 

23. Plomba o zmene práva k nehnuteľnosti – pojem, vyznačenie plomby, lehota na vyznačenie, zrušenie 

plomby 

24. Zápis poznámky do katastra nehnuteľností – druhy poznámok, lehota na zápis, zrušenie poznámky 

25. Oprava chýb v katastrálnom operáte 

26. Sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach 

27. Podanie sťažnosti, prijatie sťažnosti, utajenie totožnosti sťažovateľa 

28. Príslušnosť na vybavenie sťažnosti, lehota na vybavenie sťažnosti 

29. Vybavenie sťažnosti, prešetrovanie sťažnosti 

30. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť, sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti 



Otázky na skúšku z predmetu Správne právo procesné OSK – letný semester, akademický rok 2020/21 

Sada B 

1. Správne súdnictvo – pojem a základné princípy konania  

2. Právomoc správnych súdov, kompetenčné spory 

3. Vecná, miestna, kauzálna a funkčná príslušnosť správnych súdov 

4. Zloženie správnych súdov, veľký senát 

5. Účastníci správneho súdneho konania, osoba zúčastnená na konaní a zainteresovaná verejnosť 

6. Zastúpenie v správnom súdnom konaní 

7. Oprávnenia prokurátora v správnom súdnom konaní 

8. Všeobecná správna žaloba, správna žaloba opomenutého účastníka 

9. Žaloba proti nečinnosti orgánu verejnej správy 

10. Žaloba proti inému zásahu orgán verejnej správy 

11. Kompetenčná žaloba 

12. Kasačná sťažnosť a konanie o nej 

13. Územné konanie – príslušnosť na územné konanie, účastníci územného konania, začatie územného 

konania, priebeh územného konania, podklady územného rozhodnutia  

14. Územné rozhodnutie – pojem a druhy územných rozhodnutí, oznámenie a zmena územného 

rozhodnutia 

15. Stavebné úrady, dotknutý orgán – pojem a druhy, záväzné stanovisko, spôsoby nápravy záväzného 

stanoviska 

16. Stavba – pojem a druhy stavieb, susedná stavba, stavebný pozemok, stavenisko 

17. Námietky v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní – druhy, uplatnenie a vybavenie námietok 

18. Uskutočňovanie stavieb – oprávnenie na uskutočňovanie stavieb, režimy uskutočňovania stavieb, 

ohlásenie stavebnému úradu 

19. Stavebné konanie, konanie o zmene stavby pred jej dokončením 

20. Užívanie stavby, kolaudačné konanie 

21. Konanie o odstránení stavby, príkaz na odstránenie stavby 

22. Konanie o dodatočnom povolení stavby 

23. Vyvlastňovacie konanie podľa stavebného zákona 

24. Vyvlastňovacie konanie podľa zákona č. 282/2015 Z. z. 

25. Základné pojmy konania o žiadosti o sprístupnenie informácií – povinná osoba, žiadateľ, informácia, 

zverejnená informácia, sprievodná informácia 

26. Konanie o žiadosti o sprístupnenie informácií – predmet konania, vzťah zákona o slobode informácií 

a správneho poriadku 

27. Žiadosť o sprístupnenie informácií 

28. Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť 

29. Vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií, fikcia negatívneho rozhodnutia 

30. Náprava rozhodnutí o žiadosti o sprístupnenie informácií, uloženie povinnosti sprístupniť informáciu 

správnym súdom 


