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ŠTUDIJNÝ PREDMET:    Osobitné správne konania 

 
1. Postup pred začatím priestupkového konania – objasňovanie priestupkov (pojem a úkony 

objasňovania), správa o výsledku objasňovania, odloženie veci, uloženie veci, 
odovzdanie veci, predloženie správy o výsledku objasňovania  

2. Konanie o priestupkoch – začatie konania (spôsoby začatia, zákonné podmienky) 
3. Konanie o priestupkoch - účastníci konania, priebeh (ústne pojednávanie)  
4. Konanie o priestupkoch  - rozhodnutie (osobitosti – porovnanie s úpravou správneho 

poriadku)  
5. Konanie o priestupkoch - Náhrada škody a zmier.  
6. Blokové konanie a rozkazné konanie podľa zákona o priestupkoch. 
7. Územné konanie – druhy rozhodnutí (vymenovanie), príslušnosť, účastníci 
8. Územné konanie – podklady územného rozhodnutia, územné rozhodnutie 
9. Územné konanie – rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využívaní územia 
10. Územné konanie – rozhodnutie o stavebnej závere, rozhodnutie o chránenej časti krajiny 
11. Stavebný poriadok – ohlásenie stavebnému úradu 
12. Stavebné konanie - začatie a priebeh (porovnanie s právnou úpravou priebehu konania 

podľa správneho poriadku)  
13. Stavebné konanie - účastníci konania (porovnanie s právnou úpravou správneho 

poriadku),  
14. Stavebné konanie - stavebné povolenie (porovnanie s právnou úpravou rozhodnutia 

podľa správneho poriadku), 
15. Kolaudačné konanie. 
16. Konanie o odstránení stavieb a o dodatočnom povolení stavby. 
17. Vyvlastňovacie konanie – podmienky konania, účastníci, priebeh, rozhodnutie 
18. Katastrálne konanie – návrh, priebeh konania a rozhodnutie.  
19. Katastrálny zákon – postupy zapisovania práv formou záznamu 
20. Konanie o sprístupňovaní informácií, priebeh konania a spôsoby jeho skončenia, fikcia 

rozhodnutia.  
21. Ohlasovanie živností podľa zákona č. 455/1991 Zb.  
22. Postup zmeny a priezviska. Prijatie priezviska za slobodna po rozvode manželstva 
23. Správne súdnictvo – právna úprava, právomoc  a príslušnosť v správnom súdnictve.  
24. Správne súdnictvo – základné pojmy, princípy a organizácia a zloženie správnych súdov. 
25. Správne súdnictvo – všeobecná správna žaloba (účastníci konania, lehota, náležitosti, 

rozhodnutie). 
26. Správne súdnictvo – správna žaloba vo veciach správneho trestania. 
27. Správne súdnictvo – konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy. 
28. Správne súdnictvo – konanie o žalobe proti inému zásahu orgánu verejnej správy. 
29. Správne súdnictvo – opravné prostriedky (kasačná sťažnosť). 
30. Správne súdnictvo – opravné prostriedky (žaloba na obnovu konania). 


