
 
OTÁZKY NA ÚSTNU ČASŤ ODBORNEJ JUSTIČNEJ SKÚŠKY 
ZO SPRÁVNEHO SÚDNICTVA, SPRÁVNEHO A FINAN ČNÉHO 

PRÁVA 
 

(ÚČINNÉ OD 20.12.2017) 
 
 
 
 
 
 
 

1a/ Základné zásady správneho konania, pôsobnosť zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok). 
 
 
§ 3 
(1) Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi 
predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy 
fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich 
povinností. 
(2) Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s 
účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa 
konanie týka a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne 
obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. 
Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie 
týka musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť 
právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu. 
(3) Občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej 
menšine, a ktorý má právo používať jazyk národnostnej menšiny podľa 
osobitného predpisu, má právo v obciach vymedzených osobitným predpisom 
konať pred správnym orgánom v jazyku národnostnej menšiny. Správne orgány 
podľa prvej vety sú povinné mu zabezpečiť rovnaké možnosti na uplatnenie jeho 
práv. 
(4) Správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou 
vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov 
a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak 
to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierne 
vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a 
bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb. 
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(5) Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného 
stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných 
alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 
(6) Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na internete, 
ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a 
včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo 
veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje 
osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy 
účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť 
nepretržite prístupná verejnosti. 
(7) Ustanovenia o základných pravidlách konania uvedených v odsekoch 1 až 6 
sa primerane použijú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, vyjadrení, 
odporúčaní a iných podobných opatrení. 
  
§ 4 
(1) Účastníci konania (§ 14) spolupracujú so správnymi orgánmi v priebehu 
celého konania. 
 (2) Všetci účastníci majú v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti. Ten, 
komu osobitný zákon priznáva postavenie účastníka konania len na časť 
konania, má v konaní procesné práva a povinnosti len v tej časti konania, pre 
ktorú má priznané postavenie účastníka konania. 
 
 
 
2a/ Orgány verejnej správy (správne orgány), charakteristika a druhy 
podľa § 1 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), 
§ 4 Správneho súdneho poriadku a § 20 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. 
o prokuratúre.  
   
 
§ 1 
(1) Tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy 
správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo 
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon 
neustanovuje inak. 
(2) Správnym orgánom je štátny orgán, orgán územnej samosprávy, orgán 
záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej zákon 
zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo 
povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy. 
 
§ 4 Správneho súdneho poriadku 
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Orgánmi verejnej správy sa na účely tohto zákona rozumejú 
a) orgány štátnej správy, 
b) orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce, mestá, a v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestské časti a samosprávne 
kraje, 
c) orgány záujmovej samosprávy, ktorým osobitný predpis zveril rozhodovanie 
o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzickej osoby a 
právnickej osoby v oblasti verejnej správy, 
d) právnické osoby a fyzické osoby, ktorým osobitný predpis zveril 
rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzickej 
osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy, 
e) štátne orgány, iné orgány alebo subjekty, ktorým osobitný predpis zveril 
rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzickej 
osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy. 
 
§ 20 ods. 2 zákona o prokuratúre 
Orgánmi verejnej správy sa na účely tohto zákona rozumejú 
a) orgány štátnej správy, 
 b) orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce, mestá, a v hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestské časti a samosprávne 
kraje, 
 c) štátne orgány, iné orgány, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým osobitný 
predpis zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch a 
povinnostiach fyzickej osoby a právnickej osoby v oblasti verejnej správy, 
 d) štátne orgány a iné právnické osoby, ktoré osobitný predpis splnomocnil na 
vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu.9d) 
 
 
  
 
3a/Účastníci správneho konania a zúčastnené osoby. 
 
§ 14 - § 15a správneho poriadku - Účastník konania a zúčastnená osoba 
 
§ 14 
(1) Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch 
alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy 
alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania 
je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom 
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chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, 
kým sa preukáže opak. 
(2) Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie 
priznáva. 
 
§ 15 Účastník môže samostatne konať v takom rozsahu, v akom má spôsobilosť 
vlastnými úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. 
 
§ 15a  
(1) Osobitný zákon môže ustanoviť, za akých podmienok sa na konaní alebo na 
jeho časti má právo zúčastniť aj iná osoba než účastník konania (ďalej len 
"zúčastnená osoba"). 
 (2) Zúčastnená osoba má právo byť upovedomená o začatí konania a o iných 
podaniach účastníkov konania, zúčastniť sa na ústnom pojednávaní a na 
miestnej obhliadke, navrhovať dôkazy a doplnenie podkladu rozhodnutia. 
Osobitný zákon môže ustanoviť zúčastnenej osobe viac práv. 
 
 
4a/  Priebeh správneho konania – začatie konania, dokazovanie, podklad 
rozhodnutia.  
 
 
§ 18 Začatie konania 
 (1) Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho 
orgánu. 
 (2) Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu 
orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet 
správneho orgánu, je konanie začaté dňom, keď tento orgán urobil voči 
účastníkovi konania prvý úkon. 
 (3) O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov 
konania; ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to 
ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou. 
 

 
§ 34 Dokazovanie  
(1) Na dokazovanie možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a 
objasniť skutočný stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi. 
(2) Dôkazmi sú najmä výsluch svedkov, znalecké posudky, listiny a ohliadka.  
(3) Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, 
ktoré sú mu známe. 
(4) Vykonávanie dôkazov patrí správnemu orgánu. 
(5) Správny orgán hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz 
jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. 
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(6) Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z úradnej 
činnosti netreba dokazovať. 
 
§ 32 - § 33 Podklad rozhodnutia 
 
§ 32 
(1) Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým 
účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len 
návrhmi účastníkov konania. 
 (2) Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia 
účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne 
známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob 
zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. 
 (3) Na žiadosť správneho orgánu sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, 
fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú 
význam pre konanie a rozhodnutie. 
 
§ 33  
(1) Účastník konania a zúčastnená osoba má právo navrhovať dôkazy a ich 
doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej 
ohliadke. 
 (2) Správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám 
možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k 
spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
 
 
   
5a/Rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok).  
 
Rozhodnutie - § 46 – 52 
Náležitosti rozhodnutia - § 47 
  
§ 46 - Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi 
predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo 
zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti. 
 
§ 47 Náležitosti rozhodnutia 
 (1) Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní 
(rozklade). Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania 
vyhovuje v plnom rozsahu. 
 (2) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho 
predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti 
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nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania 
povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť 
kratšia, než ustanovuje osobitný zákon. 
 (3) V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli 
podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, 
ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých 
rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s 
ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia. 
 (4) Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné 
alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý 
orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie 
možno preskúmať súdom. 
 (5) V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj orgán, ktorý rozhodnutie 
vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko fyzickej osoby a názov 
právnickej osoby. Rozhodnutie musí mať úradnú pečiatku a podpis s uvedením 
mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby. Osobitné právne predpisy môžu 
ustanoviť ďalšie náležitosti rozhodnutia. 
 (6) Chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom 
vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a 
upovedomí o tom účastníkov konania. 
 (7) Osobitné zákony ustanovujú, v ktorých prípadoch sa rozhodnutie, ktorým sa 
účastníkovi konania v plnom rozsahu vyhovuje, len vyznačí v spise a 
účastníkovi konania sa namiesto písomného vyhotovenia rozhodnutia vydá 
osobitný doklad alebo poskytne plnenie. 
 
§ 48 Zmier  
 (1) Ak to pripúšťa povaha veci, môžu účastníci konania medzi sebou so 
schválením správneho orgánu uzavrieť zmier. Správny orgán zmier neschváli, 
ak odporuje právnym predpisom alebo všeobecnému záujmu. 
 (2) Proti schválenému zmieru sa nemožno odvolať. Schválený zmier je 
vykonateľný. 
  
§ 49 Lehota pre rozhodnutie 
(1) V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov 
predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. 
 (2) V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny 
orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť 
zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na 
povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací 
orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže 
rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s 
uvedením dôvodov upovedomiť. 
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§ 50 Opatrenia proti nečinnosti 
 
 Ak to dovoľuje povaha veci a ak nápravu nemožno dosiahnuť inak, 
správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o odvolaní, sám vo veci 
rozhodne, pokiaľ správny orgán príslušný na rozhodnutie nezačal konanie, hoci 
je na to povinný alebo pokiaľ nerozhodol v lehote ustanovenej v § 49 ods. 2. 
  
§ 51 Oznámenie rozhodnutia 
 (1) Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného 
vyhotovenia tohto rozhodnutia, ak zákon neustanovuje inak. Deň doručenia 
rozhodnutia je dňom jeho oznámenia. 
 (2) Účastníkovi konania, ktorý je prítomný, môže sa rozhodnutie oznámiť 
ústnym vyhlásením; deň ústneho vyhlásenia rozhodnutia je dňom oznámenia 
rozhodnutia len vtedy, pokiaľ sa prítomný účastník konania vzdal nároku na 
doručenie písomného vyhotovenia rozhodnutia. 
 (3) Ak sa namiesto doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia vydáva 
osobitný doklad, je dňom oznámenia rozhodnutia deň prevzatia dokladu. Ak sa 
namiesto doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia poskytuje plnenie, je 
dňom oznámenia rozhodnutia deň prijatia prvého poskytnutého plnenia. 
  
§ 52 Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia 
(1) Rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať (podať rozklad), je 
právoplatné. 
 (2) Rozhodnutie je vykonateľné, ak sa proti nemu nemožno odvolať (podať 
rozklad) alebo ak odvolanie (rozklad) nemá odkladný účinok. 
 
 
 
6a/ Odvolanie (rozklad) podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok). 
 
 
 § 53 - § 61 správneho poriadku 
§ 53 Proti rozhodnutiu správneho orgánu má účastník konania právo podať 
odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania 
odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. 
 
§ 54  
(1) Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie 
vydal. 
(2) Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak 
inú lehotu neustanovuje osobitný zákon. 
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(3) Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že 
nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že 
ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia 
rozhodnutia. 
(4) Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak 
účastník konania vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať. 
  
§ 55  
(1) Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, včas podané odvolanie má 
odkladný účinok. 
(2) Ak to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že 
odkladom výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný 
nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán odkladný účinok vylúčiť; naliehavosť 
treba riadne odôvodniť. Odkladný účinok nemožno vylúčiť, ak tak ustanovuje 
osobitný zákon. 
(3) Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať. 
 
§ 56  
Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, upovedomí ostatných 
účastníkov konania o obsahu podaného odvolania, vyzve ich, aby sa k nemu 
vyjadrili, a podľa potreby doplní konanie vykonaním novonavrhnutých dôkazov. 
  
§ 57  
(1) Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám 
rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka 
iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania 
súhlasia. 
 (2) Ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o 
odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým 
materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu 
odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka konania. 
 
§ 58  
(1) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odvolacím orgánom je správny orgán 
najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý napadnuté 
rozhodnutie vydal. 
(2) O odvolaní proti rozhodnutiu orgánu právnickej osoby rozhoduje útvar 
ustanovený zákonom, a ak ho zákon neustanovuje, útvar určený jej štatútom; ak 
taký útvar nie je, rozhoduje orgán, ktorý ju zriadil alebo založil. 
(3) Ak nemožno odvolací orgán určiť podľa odsekov 1 a 2, rozhoduje vedúci 
správneho orgánu na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej ko 
 
§ 59  
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(1) Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to 
nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni. 
(2) Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak 
odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. 
(3) Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho 
vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z 
dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; správny orgán je právnym názorom 
odvolacieho orgánu viazaný. 
(4) Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní sa nemožno ďalej 
odvolať. 
 
§ 60  
Odvolací orgán je povinný preskúmať i oneskorené odvolanie z toho hľadiska, 
či neodôvodňuje obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo 
odvolacieho konania. 
 
§ 60a 
Ustanovenia prvej až tretej časti sa primerane vzťahujú aj na konanie o odvolaní. 
  
§ 61  
(1) Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy, vydanému v prvom 
stupni, možno podať na tomto orgáne v lehote 15 dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinok. 
(2) O rozklade rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy na základe 
návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Proti tomuto rozhodnutiu sa 
nemožno odvolať. 
(3) Ustanovenia o odvolacom konaní sa primerane vzťahujú aj na konanie o 
rozklade. 
 
   
 
7a/ Mimoriadne opravné prostriedky podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (správny poriadok).  
 
§ 62 – 64 Obnova konania 
  
§ 62  
(1) Konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je 
právoplatné, sa na návrh účastníka konania obnoví, ak 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv 
na rozhodnutie a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania; 
b) rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný 
orgán rozhodol inak; 
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c) nesprávnym postupom správneho orgánu sa účastníkovi konania odňala 
možnosť zúčastniť sa na konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na 
rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní; 
d) rozhodnutie vydal vylúčený orgán (§ 9 a 13), ak to mohlo mať podstatný 
vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní; 
e) rozhodnutie sa opiera o dôkazy, ktoré sa ukázali ako nepravdivé, alebo 
rozhodnutie sa dosiahlo trestným činom. 
(2) Správny orgán nariadi obnovu konania z dôvodov uvedených v odseku 1, ak 
je na preskúmaní rozhodnutia všeobecný záujem. 
(3) Obnova konania nie je prípustná, ak bol rozhodnutím účastníkovi konania 
udelený súhlas na občianskoprávne alebo pracovnoprávne konanie, alebo ak sa 
rozhodlo vo veci osobného stavu a účastník konania nadobudol práva 
dobromyseľne. 
 
§ 63  
(1) Obnovu konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi správny 
orgán, ktorý vo veci rozhodol v poslednom stupni. 
(2) V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a 
skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas. 
(3) Návrh sa podáva na správnom orgáne uvedenom v odseku 1 v lehote 3 
mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr 
však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote môže správny 
orgán obnovu konania nariadiť. Zmeškanie lehoty (§ 28) nemožno odpustiť. 
(4) Po uplynutí troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia možno podať návrh 
na obnovu konania alebo obnovu konania nariadiť len vtedy, ak sa rozhodnutie 
dosiahlo trestným činom. 
(5) Proti rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie (rozklad). 
Rozhodnutie o povolení alebo nariadení obnovy má odkladný účinok, pokiaľ sa 
napadnuté rozhodnutie ešte nevykonalo. 
 
§ 64  
(1) Nové konanie vo veci uskutoční správny orgán, ktorého rozhodnutia sa 
dôvod obnovy konania týka; ak sa dôvod obnovy konania týka rozhodnutia 
správnych orgánov prvého i druhého stupňa, nové konanie uskutoční správny 
orgán prvého stupňa. 
(2) Pokiaľ sa dôvod obnovy konania týka iba konania pred odvolacím orgánom, 
spojí sa rozhodnutie o obnove konania s novým rozhodnutím vo veci. 
(3) Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje. 
(4) Proti novému rozhodnutiu vo veci sa možno odvolať (podať rozklad). 
 
§ 65 – 68 Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania 
 
§ 65 
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(1) Rozhodnutie, ktoré je právoplatné, môže z vlastného alebo iného podnetu 
preskúmať správny orgán najbližšie vyššieho stupňa nadriadený správnemu 
orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal (§ 58), ak ide o rozhodnutie ústredného 
orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustavenej osobitnej 
komisie (§ 61 ods. 2). 
(2) Správny orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia ho zruší alebo zmení, 
ak bolo vydané v rozpore so zákonom, všeobecne záväzným právnym 
predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Pri zrušení alebo zmene 
rozhodnutia dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej 
dotknuté. 
(3) Pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza správny orgán z právneho stavu a 
skutkových okolností v čase vydania rozhodnutia. Nemôže preto zrušiť alebo 
zmeniť rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní dodatočne zmenili rozhodujúce 
skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo. 
 
§ 66  
Podnetu účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia môže v plnom rozsahu 
vyhovieť aj správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal, ak sa rozhodnutie netýka 
iného účastníka konania alebo ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania. 
Autoremedúra 
  
§ 67  
Rozhodnutie, ktorým sa účastníkovi konania dal súhlas na občianskoprávny 
alebo pracovnoprávny úkon alebo ktorým sa rozhodlo vo veci osobného stavu, 
nemožno mimo odvolacieho konania zrušiť alebo zmeniť, ak účastník konania 
nadobudol práva dobromyseľne. 
 
§ 68  
(1) Správny orgán nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo 
zmeniť po uplynutí troch rokov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia. 
 (2) Proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo 
odvolacieho konania, sa možno odvolať (podať rozklad). Ak správny orgán 
oznámil, že začal preskúmavať rozhodnutie mimo odvolacieho konania, na 
preskúmanie a na rozhodnutie o odvolaní sa nevzťahuje lehota podľa odseku 1. 
Druhá veta doplnená s účinnosťou od 1.1.2004 novelou – 527/2003Z.z. 
 
  
8a/ Zásady daňového konania, druhy a základná charakteristika daní.  
 
zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, účinný od 1.1.2010 (resp časť od. 1.1.2012); predtým 
zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov (zákon o správe daní a poplatkov) 
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§ 3 Základné zásady správy daní 
(1) Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych 
predpisov, chránia sa záujmy štátu a obcí a dbá sa pritom na zachovávanie práv 
a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb. 
 (2) Správca dane postupuje pri správe daní v úzkej súčinnosti s daňovým 
subjektom a inými osobami a poskytuje im poučenie o ich procesných právach a 
povinnostiach, ak tak ustanoví tento zákon. Správca dane je povinný zaoberať sa 
každou vecou, ktorá je predmetom správy daní, vybaviť ju bezodkladne a bez 
zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k 
správnemu určeniu a vyrubeniu dane. 
 (3) Správca dane hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz 
jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, pritom prihliada na 
všetko, čo pri správe daní vyšlo najavo. 
 (4) Správa daní je neverejná okrem úkonov, ktorých povaha to neumožňuje. Z 
úkonov pri správe daní sa nesmú zverejňovať obrazové, zvukové alebo 
obrazovo-zvukové záznamy. 
 (5) Správca dane je povinný vykonať úkony pri správe daní aj z vlastného 
podnetu, ak sú splnené zákonné podmienky pre vznik alebo existenciu daňovej 
pohľadávky, a to aj vtedy, ak daňový subjekt nesplnil riadne alebo vôbec svoje 
povinnosti. 
 (6) Pri uplatňovaní osobitných predpisov pri správe daní sa berie do úvahy 
skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre 
zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane. Na právny úkon alebo inú skutočnosť 
rozhodujúcu pre zistenie, vyrubenie alebo vybratie dane, ktoré nemajú 
ekonomické opodstatnenie a ktorých výsledkom je účelové obchádzanie daňovej 
povinnosti alebo získanie takého daňového zvýhodnenia, na ktoré by inak nebol 
daňový subjekt oprávnený, alebo ktorých výsledkom je účelové zníženie 
daňovej povinnosti, sa pri správe daní neprihliada. 
 (7) Daňové subjekty majú pri správe daní rovnaké práva a povinnosti. 
 (8) Právom aj povinnosťou daňových subjektov a iných osôb podľa § 4 ods. 2 
písm. d) pri správe daní je úzko spolupracovať so správcom dane. 
 (9) Správca dane dbá na to, aby pri rozhodovaní v skutkovo zhodných 
prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 
 (10) Ustanovenia odsekov 1 až 9 sa primerane vzťahujú aj na Finančné 
riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len "finančné riaditeľstvo" – teraz 
daňové riaditeľstvo) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len 
"ministerstvo"), ak postupujú podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.  
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9a/ Priestupok a konanie o priestupkoch.  
 
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch - ČASŤ III - KONANIE O 
PRIESTUPKOCH 
Všeobecné ustanovenie 
Ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie 
o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní.  
  
Príslušnosť  
§ 52  
(1) Priestupky prejednávajú obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak. 
(2) Orgány Policajného zboru prejednávajú priestupky 
a) spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky, 
b) proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. l), 
c) extrémizmu podľa § 47a, 
d) ak tak ustanovuje osobitný zákon. 
  
§ 55  
(1) Na prejednanie priestupku je miestne príslušný správny orgán, v ktorého 
územnom obvode bol priestupok spáchaný. 8) 
(2) Priestupok, ktorý bol spáchaný v cudzine občanom Slovenskej republiky 
alebo cudzincom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo 
ak nemožno miesto spáchania priestupku spoľahlivo zistiť, prejedná správny 
orgán, v ktorého územnom obvode má alebo naposledy mal páchateľ trvalý 
pobyt. 
(3) Miestne príslušný správny orgán môže na uľahčenie prejednania priestupku 
alebo z iného dôležitého dôvodu aj bez súhlasu účastníkov postúpiť vec na 
prejednanie inému vecne príslušnému správnemu orgánu, v ktorého územnom 
obvode sa páchateľ zdržiava alebo má pracovisko. 
  
§ 56 Súčinnosť  
(1) Štátne orgány, štátne organizácie a obce poskytujú správnym orgánom pri 
preverovaní oznámení o priestupkoch, pri prejednávaní priestupkov a pri výkone 
rozhodnutí potrebnú súčinnosť. Štátne orgány a obce oznamujú príslušným 
správnym orgánom priestupky, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej 
právomoci, ak nie sú samy príslušné na ich prejednanie. 
(2) Každý je povinný podať orgánom oprávneným objasňovať priestupky 
nevyhnutné vysvetlenia na preverenie došlého oznámenia o priestupku ( § 67 
ods. 2); podanie vysvetlenia je oprávnený odoprieť, ak by jemu alebo blízkej 
osobe spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania.  
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§ 71 Správneho súdneho poriadku (predtým obdoba - § 246d OSP) 
 
Osobitné ustanovenie o plynutí niektorých lehôt 
(1) Ak osobitný predpis upravujúci priestupky, kárne, disciplinárne a iné 
správne delikty (ďalej len "správny delikt") určuje lehoty na zánik 
zodpovednosti, prípadne na výkon rozhodnutia, tieto lehoty počas konania podľa 
tohto zákona neplynú. Obdobne to platí o lehotách na zánik práva vo veciach 
daní, cla, poplatkov a odvodov, ktoré sú príjmami štátneho rozpočtu, rozpočtu 
Európskej únie, verejných fondov, rozpočtov obcí, miest, mestských častí a 
samosprávnych krajov. 
(2) Ak žalobca pred podaním žaloby požiada Centrum právnej pomoci o 
ustanovenie advokáta podľa osobitného predpisu, od podania takejto žiadosti do 
právoplatného rozhodnutia o nej neplynú lehoty ustanovené na podanie žaloby 
na správny súd. 
 
10a/ Konanie a rozhodovanie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií).  
 
Sprístupňovanie informácií na žiadosť 
 
§ 14 Žiadosť o sprístupnenie informácií 
(1) Žiadosť možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo 
iným technicky vykonateľným spôsobom. 
(2) Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, 
priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo 
sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií 
žiadateľ navrhuje. 
(3) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba 
bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 
sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba 
doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a 
informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť 
odloží. 
(4) Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe príslušnej vo 
veci konať. 
(5) Na žiadosť povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi 
predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie. 
  
§ 15 Postúpenie žiadosti 
(1) Ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie 
k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu 
získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti povinnej 
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osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne 
rozhodnutím ( § 18). 
(2) Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi. 
(3) Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba 
dostala postúpenú žiadosť. 
  
§ 16 Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť 
(1) Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane 
možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na 
technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, 
telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno 
sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so 
žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie. 
(2) Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou 
nevidiacou alebo slabozrakou, sa podľa tohto zákona považuje informácia 
napísaná 
a) slepeckým (Braillovým) písmom alebo 
b) zväčšeným typom písma. 
(3) Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie 
prístupnou formou uvedenou v odseku 2 písm. a). Pri podaní žiadosti predloží 
kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, 
na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia "Nevidiaci - 
Blind". 
(4) Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie 
prístupnou formou uvedenou v odseku 2 písm. b). Pri podaní žiadosti predloží 
kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 
(5) Ak žiadateľ podľa odseku 2 v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie 
informácie v prístupnej forme, povinná osoba je povinná sprístupniť informáciu 
v požadovanej prístupnej forme. Povinná osoba, ktorá nemá k dispozícii 
špeciálne zariadenia prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, môže 
požiadať osobu, ktorá má takéto zariadenie k dispozícii, bezodkladne o 
vyhotovenie prekladu sprístupňovanej informácie. Ak ide o taký rozsah 
informácie, ktorý by presiahol primeraný rozsah v prístupnej forme, povinná 
osoba sprístupní požadovanú informáciu alebo jej časť iným vhodným 
spôsobom podľa § 16 ods. 1. Povinná osoba nie je oprávnená obmedzovať 
celkový rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má žiadateľ právo zo 
zákona. 
(6) Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, 
akým spôsobom podľa § 16 ods. 1 požaduje sprístupnenie informácie. 
(7) Žiadateľ podľa odsekov 3, 4 a 6 a povinná osoba môžu dohodnúť aj iný 
spôsob sprístupnenia informácie. 
(8) Ak je žiadateľom občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k 
národnostnej menšine, a ktorý má právo používať jazyk národnostnej menšiny 
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podľa osobitného predpisu, 11) obec vymedzená osobitným predpisom, 11) 
pokiaľ je to možné, sprístupní informácie aj v jazyku národnostnej menšiny. 
(9) Povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného 
dôvodu alebo záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo 
spisov a z dokumentácie. 
(10) Povinná osoba pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie 
neboli porušené povinnosti podľa § 8 až 12. 
  
§ 17 Lehoty na vybavenie žiadosti 
(1) Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo 
odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 
pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej 
forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak. 
(2) Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu (ods. 1), najviac 
však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje 
informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). 
Závažnými dôvodmi sú: 
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo 
povinnej osoby vybavujúcej žiadosť, 
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií 
požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti, 
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a 
sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno 
odstrániť v rámci predĺženej lehoty. 
(3) Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr 
pred uplynutím lehoty (ods. 1). V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k 
predĺženiu lehoty. 
  
§ 18 Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia 
(1) Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a 
spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom 
v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 
(2) Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom 
stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak 
žiadosť bola odložená ( § 14 ods. 3). 
(3) Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie či 
nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala 
rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu. Za deň doručenia 
rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na 
vybavenie žiadosti ( § 17). 
(4) Ak povinná osoba ( § 2 ods. 3) žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, dá 
bezodkladne, najneskôr do troch dní, osobe, ktorá ju založila alebo s ktorou 



17 

 

uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, 
podnet na vydanie rozhodnutia ( ods. 2). 
  
§ 19 Opravné prostriedky 
(1) Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie 
možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho 
uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva 
povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. 
(2) O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej 
osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie 
obecného úradu, o odvolaní rozhoduje starosta obce (primátor). Proti 
rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej správy možno podať rozklad, o ktorom 
rozhoduje vedúci ústredného orgánu štátnej správy. 
(3) Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania 
povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, 
že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie 
potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí 
lehoty na vydanie rozhodnutia. 
(4) zrušený od 1.7.2016. 
  
§ 20 Evidencia žiadostí 
Povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na 
kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. 
Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje: 
a) dátum podania žiadosti, 
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie, 
c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia 
alebo postúpenie žiadosti), 
d) podanie opravného prostriedku. 
  
§ 21 Úhrada nákladov 
(1) Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá 
nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, 
so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. 
Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým 
postihnutím znáša povinná osoba. 
(2) Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť. 
(3) Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie ustanoví všeobecne záväzný 
právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky. 
(4) Úhrady sú príjmami povinnej osoby. 
  
§ 21a Priestupky  
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto 
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a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie, 
b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní 
porušenie práva na sprístupnenie informácií, 
c) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom. 
(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 650 eur a zákaz 
činnosti až na dva roky. 
(3) Priestupok podľa odseku 1 možno prejednať len na návrh postihnutej osoby, 
jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ďalej len "navrhovateľ"). 
Navrhovateľ je účastníkom konania o priestupku. 
(4) V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ 
označuje za páchateľa a kedy a akým spôsobom priestupok spáchal. 
(5) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvodný úrad. 
(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o 
priestupkoch. 27a) 
  
____________________  
11) Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín. 
27a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov. 

 
 

11a/ Miestne dane (charakteristika, druhy, procesná úprava a správca dane 
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady).  
 
 
§ 2 - Druhy miestnych daní 
(1) Miestnymi daňami, ktoré môže ukladať obec, sú: 
a) daň z nehnuteľností, 
b) daň za psa, 
c) daň za užívanie verejného priestranstva, 
d) daň za ubytovanie, 
e) daň za predajné automaty, 
f) daň za nevýherné hracie prístroje, 
g) daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, 
h) daň za jadrové zariadenie. 
(2) Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady (ďalej len "poplatok"). 
  
§ 102 Postup pri správe miestnych daní a poplatku 
 
 Na správu miestnych daní a poplatku sa vzťahuje osobitný predpis (zákon 
č. 563/2009 Z.z. – daňový poriadok) ak tento zákon v § 28, 34a, 34b, 35, 41, 
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42, 50, 58, 64a, 64b, 65, 72, 73, 73a, 75, 81a, 82, 98a, 98b, 99, 99a až 99h 
neustanovuje inak. Príklad: § 28 Správa dane (za psa) - Miestne príslušnou 
obcou je obec, na ktorej území je pes chovaný. 
 
12a/ Uznesenie a všeobecne záväzné nariadenie obce, mesta, mestskej časti 
a samosprávneho kraja a preskúmanie ich zákonnosti.  
 
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
 
§ 6 Všeobecne záväzné nariadenia obce 
(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie 
nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, 
zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada 
Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom. 
(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať 
nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také 
nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené 
spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so 
všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy. 
(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec 
jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním 
obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na 
internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným 
spôsobom v obci obvyklým. 
(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová 
lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do 
zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť 
nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo 
spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, 
ak nie sú zdôvodnené. 
(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania 
následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa 
nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je 
potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije. 
(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou 
komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, 
údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo 
alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. 
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(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme 
najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 
(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na 
úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom 
od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade 
živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na 
odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na 
majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia. 
(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; 
okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. 
(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich 
vydala. 
 
§ 12 – rokovanie obecného zastupiteľstva 
(7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa 
je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie 
uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia (VZN) je potrebný 
súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo 
nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. 
 
 § 6a  
(1) Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne 
záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom je 
nesúlad a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy, stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne 
niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia súdu. 
(2) Obec, ktorá vydala všeobecne záväzné nariadenie, je povinná do šiestich 
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo 
veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh 
štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak obec 
neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho 
ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia súdu. 
(3) Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 a podľa osobitného zákona zverejní obec 
jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce, ak ju má 
zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým na šesť mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Tým nie je dotknutý postup pri 
príprave a vydávaní všeobecne záväzného nariadenia podľa § 6. 
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§ 6b  
Ak súd uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť 
všeobecne záväzného nariadenia obce alebo samosprávneho kraja, jeho 
časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia podľa osobitného zákona, 8d) obec 
zverejní právoplatné uznesenie súdu jeho vyvesením na úradnej tabuli, a to až 
do času, kým nie je zrušené alebo nestratí platnosť. Právoplatné uznesenie súdu 
zverejní obec aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má zriadenú, 
alebo iným spôsobom v obci obvyklým. 
 _______________  
  
8d) § 362 Správneho súdneho poriadku. 
 
 
 
13a/  Orgány obce, mesta, mestskej časti a samosprávneho kraja a ich 
kompetencie.  
 
 
Zákon č. 369/14990 Zb. o obecnom zriadení – takmer 50x novelizovaný – 
Druhá časť - § 10 až 19 – ORGÁNY OBCE 
 
§ 10 Základné ustanovenie 
(1) Orgánmi obce sú 
a) obecné zastupiteľstvo, 
 b) starosta obce (ďalej len "starosta"). 
 (2) Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo 
dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a 
určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak 
tak ustanovuje osobitný zákon. 10a) 
  
____________________  
  
10a) Napríklad  zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov. 
 
§ 11 ods. 4 – kompetencie obecného zastupiteľstva 
 
§ 11 
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä 
je mu vyhradené 
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a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom 
štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a 
kontrolovať hospodárenie s ním, 
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a 
schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, 
schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo 
pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo 
štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu 
vykonávať starosta, 
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých 
oblastí života obce, 
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, 
5a) 
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a 
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja 
obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce, 
g) uznášať sa na nariadeniach, 
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v 
medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1, 
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona 11) a určiť najneskôr 90 dní pred 
voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas 
funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie, 
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len "hlavný kontrolór"), 
určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať 
odmenu hlavnému kontrolórovi, 
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady 
odmeňovania poslancov, 
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce 
a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a 
zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov 
obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú 
účasť obce v právnickej osobe, 
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v 
združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň 
ich práce, 
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce. 
 
 §13 ods. 4 – kompetencie starostu 
 
§13 
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(4) Starosta 
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento 
zákon neustanovuje inak, a podpisuje ich uznesenia, 
b) vykonáva obecnú správu, 
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým 
osobám, 
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok 
odmeňovania zamestnancov obce; 12b) informuje obecné zastupiteľstvo o 
vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu, 
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo 
štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 
(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o 
právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a 
právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. 
Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v 
písomnom poverení. 
(6) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa 
domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho 
nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11. Ak je zriadená obecná rada, starosta 
prerokuje uznesenie obecného zastupiteľstva pred pozastavením jeho výkonu v 
obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný. 
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní 
hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní 
starostu. 
(8) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 
pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou 
hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie 
nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. 
Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť. 
(9) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon. 11) 
(10) Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu. 
 
  
Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) 
 
§ 2 - Orgány samosprávneho kraja sú 
a) zastupiteľstvo samosprávneho kraja (ďalej len "zastupiteľstvo"), 
b) predseda samosprávneho kraja (ďalej len "predseda"). 
 
  
14/ Katastrálne konanie (vklad, záznam, poznámka, konanie o oprave 
chyby v katastrálnom operáte). 
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Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných 
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)  
 
§ 22 Katastrálne konanie 
(1) V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o 
zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o 
oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu. 
(2) Na katastrálne konanie je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom 
obvode sa nachádza nehnuteľnosť. 
(3) Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností 
nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, je príslušný 
konať o celom návrhu ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov. Okresný 
úrad, ktorý o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý 
okresný úrad. Okresný úrad, ktorý o povolení vkladu rozhodol, jedno 
vyhotovenie rozhodnutia o povolení vkladu zašle dotknutému okresnému úradu. 
(4) Katastrálne konanie možno vykonať aj elektronicky. 
(5) V katastrálnom konaní sa postupuje podľa všeobecných predpisov o 
správnom konaní, 7) ak tento zákon alebo iný zákon neustanovuje inak. 
 ____________________  
  
7) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
 
§ 28 až 33a Vklad (záznam, poznámka) 
 § 28 
(1) Práva k nehnuteľnostiam 8) zo zmlúv uvedené v § 1 ods. 1 sa zapisujú do 
katastra vkladom, ak tento zákon neustanovuje inak. 
(2) Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo 
zanikajú vkladom do katastra, ak tento zákon neustanovuje inak. 
(3) Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia 
okresného úradu o jeho povolení. 
(4) Právne účinky vkladu pri prevode majetku štátu na iné osoby podľa 
osobitného predpisu 9) vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho 
povolení ku dňu určenému v návrhu na vklad. Návrh na vklad sa musí podať 
najneskôr v deň, ktorý je určený v návrhu ako deň vzniku vlastníctva. 
(5) Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode bytu a nebytového priestoru do 
vlastníctva nájomcu podľa osobitného predpisu 9a) vznikajú na základe 
právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu doručenia návrhu na vklad. 
(6) Každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad. 
  
§ 29 
Vklad podľa § 28 možno vykonať iba na základe právoplatného rozhodnutia 
okresného úradu. 
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§ 30  
(1) Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na 
ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti 
(ďalej len "účastník konania"). 
(2) Konanie o povolení vkladu sa začína na návrh účastníka konania. 
(3) Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o 
zamýšľanom návrhu na vklad v elektronickej podobe tlačiva, ktoré sa zverejní 
na internetovej stránke úradu. Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušný 
okresný úrad. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá 
návrh na vklad, oznámenie okresný úrad vymaže z evidencie. 
(4) Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje 
 a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania 
fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania 
právnickú osobu, 
 b) označenie okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný, 
 c) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo 
zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne 
vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony. 
(5) Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané 
právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Ďalšími prílohami 
sú: 
a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak 
toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva, 
 b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na 
liste vlastníctva, 
 c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení 
vecného bremena k pozemku, 
 d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; 
podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje 
podľa § 42 ods. 3, 
 e) oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe. 
(6) Okresný úrad na návrhu na vklad vyznačí dátum, hodinu a minútu doručenia 
návrhu na vklad. 
  
§ 31 
(1) Okresný úrad preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné 
náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca 
oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité 
a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s 
nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon 
neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade 
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prihliada okresný úrad aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli 
mať vplyv na povolenie vkladu. 
(2) Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme 
notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, okresný úrad posudzuje 
zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené 
procesné podmienky na povolenie vkladu. 
(3) Ak sú podmienky na vklad splnené, okresný úrad vklad povolí; inak 
návrh zamietne. 
(4) Rozhodnutie, ktorým sa vklad povoľuje, obsahuje 
 a) názov okresného úradu, ktorý rozhodol o vklade, 
 b) číslo vkladu, 
 c) označenie účastníkov konania, 
 d) označenie právneho úkonu a nehnuteľností, ktorých sa právny úkon týka, 
 e) deň, keď okresný úrad rozhodol o vklade, 
 f) deň, keď nastali právne účinky vkladu, 
 g) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vklad povolila, 
 h) odtlačok okrúhlej pečiatky okresného úradu. 
(5) Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom vydania 
rozhodnutia. Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať 
odvolanie, návrh na obnovu konania a ani ho nemožno preskúmať mimo 
odvolacieho konania. 
(6) Rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu okresný úrad zašle účastníkom 
konania do 15 dní odo dňa rozhodnutia. 
(7) Okresný úrad doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým 
účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. 
Odvolanie sa podáva na okresný úrad, ktorý rozhodnutie vydal, do 15 dní 
odo dňa jeho doručenia. Ak okresný úrad podanému odvolaniu nevyhovie v 
celom rozsahu, predloží ho spolu so spisovým materiálom úradu najneskôr 
do 30 dní odo dňa, keď mu bolo odvolanie doručené; o odvolaní rozhodne 
úrad prostredníctvom zamestnanca s osobitnou odbornou spôsobilosťou 
podľa § 33 do šiestich mesiacov odo dňa predloženia odvolania a spisového 
materiálu okresným úradom. 
 
 
Znenie do 30.6.2016. (7) Okresný úrad doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu 
všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. 
Odvolanie sa podáva na okresnom úrade, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 30 
dní odo dňa jeho doručenia. Ak okresný úrad podanému odvolaniu nevyhovie v 
celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd. 
  
§ 31a 
Prerušenie konania o návrhu na vklad 
 Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak 
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a) sa začalo konanie o predbežnej otázke, 
b) nebol zaplatený správny poplatok, 
c) bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote predložil verejnú listinu 
alebo inú listinu, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, alebo aby odstránil 
nedostatky návrhu, prípadne jeho príloh, 
d) to zhodne navrhli všetci účastníci konania, a to najdlhšie na 60 dní, 
e) bolo účastníkovi neodkladným opatrením alebo predbežným opatrením 
nariadené, aby nenakladal s určitou nehnuteľnosťou, 
f) právo nakladať s nehnuteľnosťou je obmedzené podľa osobitného predpisu. 
10) 
  
§ 31b  
Zastavenie konania o návrhu na vklad 
 (1) Konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak 
a) návrh nepodal účastník konania, 
b) účastník konania odstúpil od zmluvy 10d) pred vydaním rozhodnutia o 
návrhu na vklad, 
c) už bol vo veci zamietnutý návrh na vklad z dôvodu uvedeného v § 31 ods. 1, 
d) účastník konania vzal návrh späť a ostatní účastníci konania s tým súhlasili, 
e) v určenej lehote nebol zaplatený správny poplatok, 
f) účastník konania v určenej lehote neodstránil nedostatky návrhu na vklad, 
prípadne jeho príloh, 
g) vo veci koná iný príslušný okresný úrad. 
(2) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d), e) a g) sa 
nemožno odvolať. Rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 1 písm. d) sa 
vyznačí v spise. 
  
§ 32  
(1) Okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia 
návrhu na vklad. 
(2) Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej 
zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym 
operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, okresný úrad 
rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní. 
(3) Okresný úrad môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o 
návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku 10e) do 15 dní odo dňa 
doručenia návrhu na vklad. Ak v tejto lehote nerozhodne, rozhodne v lehote 
podľa odseku 1. 
 
§ 33 a § 33a upravujú „Spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad“ – menilo sa 
to s účinnosťou od 1.7.2016. 
 
§ 59 Oprava chýb v katastrálnom operáte 
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(1) Okresný úrad aj bez návrhu 
a) opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, 
alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami 
revízie údajov katastra, 
b) v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví v katastrálnej 
mape chybne zakreslené hranice pozemkov, 
c) v súčinnosti so štátnymi orgánmi, obcami, notármi, ako aj s vlastníkmi a 
inými oprávnenými osobami opraví údaje katastra spôsobené chybami v písaní a 
počítaní a inými zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniach 
právnych úkonov, vo verejných listinách a v iných listinách. 
(2) Vlastníci a iné oprávnené osoby sú povinní pri oprave chýb v katastrálnom 
operáte poskytovať pravdivé a presné informácie a predkladať doklady na ich 
preukázanie; ak je to na opravu chýb v katastrálnom operáte nevyhnutné, sú 
povinní zúčastniť sa na tomto katastrálnom konaní. 
(3) Ten, koho práv, záujmov chránených právom alebo povinností sa údaje 
katastra týkajú, môže kedykoľvek požiadať o odstránenie chýb v katastrálnom 
operáte. Okresný úrad je povinný vykonať opravu do 30 dní, v osobitne 
odôvodnených prípadoch do 90 dní od doručenia písomnej žiadosti o opravu 
chýb. 
(4) Oprava chýb v katastrálnom operáte nemá vplyv na vznik, zmenu ani na 
zánik práv k nehnuteľnostiam; to neplatí, ak ide o opravu podľa § 59 ods. 1 
písm. a) a § 78 ods. 1. 
(5) Na opravu chýb v katastrálnom operáte sa vzťahujú všeobecné predpisy o 
správnom konaní, 7) ak sa oprava týka údajov uvedených v liste vlastníctva; to 
neplatí, ak ide o opravu výmery pozemku evidovaného v mape určeného 
operátu. 
  
____________________  
 7) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
 
 
 
15a/ Územné, stavebné a kolaudačné konanie (podstata, účastníci, spôsob 
rozhodovania). 
 
 V prvom rade -  § 140 Vzťah k správnemu poriadku 
 Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto 
zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 
 Ale v stavebnom zákone je inak ustanovené mnohokrát... 
 

 
PRVÁ ČASŤ – ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE § 1 až 42 
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§ 34 Účastníci územného konania 
(1) Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným 
úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z 
osobitného predpisu. 1g) 
(2) V územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej 
uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a 
fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, 
ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím 
priamo dotknuté. 
 (3) Účastníkmi územného konania nie sú nájomcovia bytov a nebytových 
priestorov. 
______________  
  
1g) § 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v znení neskorších predpisov (verejnosť, zainteresovaná verejnosť). 
 

 Začatie územného konania, podklady územného rozhodnutia, územné 
rozhodnutie (rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využívaní územia, 
rozhodnutie o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmena 
územného rozhodnutia, oznámenie územného rozhodnutia – špeciálne procesné 
ustanovenia v (aj hmotnoprávnom) stavebnom zákone – ako lex specialis majú 
prednosť pred správnym poriadkom 
 
DRUHÁ ČASŤ - STAVEBNÝ PORIADOK - § 43 až 104 
 
§ 57 – drobné stavby – stačí ohlásenie 
§ 58 – stavebné povolenie 
§ 59 - Účastníci stavebného konania 
(1) Účastníkmi stavebného konania sú:  
a) stavebník, 
b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich 
vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k 
týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté, 
c) ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, 1g) 
d) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, 
e) projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby. 
(2) Účastníkmi stavebného konania podľa odseku 1 písm. b) nie sú nájomcovia 
bytov a nebytových priestorov. 
  
____________________  
  
1g) § 24 až 27 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie v znení neskorších predpisov (verejnosť, zainteresovaná verejnosť). 
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§ 60 – 65 Stavebné konanie..... stavebný úrad môže vyzvať stavebníka, aby 
žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu s 
podmienkami územného rozhodnutia, a upozorniť ho, že inak stavebné konanie 
zastaví..... 
 
§ 66 – 70 Stavebné povolenie 
 
§ 66  
(1) V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia 
a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad 
zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri 
výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných 
technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických 
noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým 
vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na 
životné prostredie. 
(2) Ak sa stavebné povolenie týka stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo 
posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu,1ga) 
musí obsahovať informácie o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní a 
záverečnom stanovisku, ak boli vydané. To neplatí, ak po právoplatnosti 
územného rozhodnutia nedošlo k zmene v posudzovaní navrhovanej činnosti. 
(3) Záväznými podmienkami uskutočňovania stavby sa zabezpečí, prípadne určí 
a) umiestnenie stavby na pozemku v prípadoch spojeného konania o umiestnení 
stavby so stavebným konaním, 
b) ochrana verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného 
prostredia, 
c) dodržanie príslušných technických predpisov, prístup a užívanie stavby 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 
d) lehotu na dokončenie stavby, 
e) plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa § 140b 
dotknutými orgánmi, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami, prípadne 
požiadavky vlastníkov sietí a zariadení verejného dopravného technického 
vybavenia na napojenie na tieto siete, 
f) stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, ak sa stavba uskutočňuje 
svojpomocou, 
g) použitie vhodných stavebných výrobkov,  
h) povinnosť oznámiť začatie stavby. 
(4) V záväzných podmienkach uskutočňovania stavby sa podľa potreby ďalej 
určí: 
a) predloženie podrobnejšej dokumentácie ešte pred začatím stavby, ktorá je 
potrebná na kontrolu dodržania podmienok určených na vyhotovenie stavby, 
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b) oznámenie určitého štádia stavby na účel výkonu štátneho stavebného 
dohľadu, 
c) predloženie dokladov, odborných expertíz, meraní a posudkov, 
d) podrobnejšie požiadavky na uskutočnenie stavby predovšetkým z hľadiska 
komplexnosti a plynulosti, napojení na siete a zariadenia technického vybavenia, 
pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia stavby a 
podmienok ochrany zelene, prípadne jej premiestnenia, 
e) vymedzenie nevyhnutného rozsahu plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť 
staveniska, 
f) podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo na stavbe podľa § 135, 
g) spodrobnenie statických výpočtov na vyhotovenie stavby, 
h) oznámenie mena (názvu) a adresy (sídla) zhotoviteľa stavby, ak bude určený 
vo výberovom konaní [ § 62 ods. 1 písm. d)], 
i) úľavy na vytýčenie stavby ( § 75a ods. 1), 
j) požiadavky na označenie stavby na stavenisku. 
  
§ 67  
(1) Stavebný úrad po vydaní stavebného povolenia zašle projektovú 
dokumentáciu po jednom overenom vyhotovení stavebníkovi, obci, v ktorej 
územnom obvode sa stavba bude uskutočňovať, a vlastníkovi stavby, ak nie je 
stavebníkom; jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie si stavebný úrad 
ponechá. Pri líniových stavbách môže zaslať obci len príslušnú časť 
dokumentácie. 
(2) Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch 
rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v 
odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. 
(3) Stavebné povolenie pre reklamnú stavbu stráca platnosť, ak sa so stavbou 
nezačalo do jedného roka odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ 
stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu 
lehotu. 
(4) Ak stavebník požiada o zmenu doby trvania reklamnej stavby pred 
uplynutím tejto doby, tak podaním žiadosti doba trvania reklamnej stavby až do 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti neplynie. 
  
§ 68  
(1) Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka 
povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením. 
(2) V rozsahu, v akom sa zmena dotýka práv, právom chránených záujmov 
alebo povinností účastníkov stavebného konania, ako aj záujmov chránených 
dotknutými orgánmi, prerokuje stavebný úrad žiadosť a vydá rozhodnutie, 
ktorým buď zmenu stavby povolí, pričom rozhodne aj o prípadných námietkach 
účastníkov a určí podľa potreby ďalšie záväzné podmienky, alebo žiadosť 
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zamietne. Na konanie o zmene sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom 
konaní. 
  
§ 69  
(1) Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sa oznámi 
rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania a upovedomenie o ústnom 
pojednávaní; tieto rozhodnutia týkajúce sa jednoduchých a drobných stavieb sa 
oznámia aj orgánom štátnej správy, ktoré si vyhradili posúdenie dokumentácie. 
(2) Ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, vyvesí sa na 15 dní 
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
(3) Stavebné povolenie alebo rozhodnutie, ktorým sa zamietla žiadosť o 
udelenie stavebného povolenia týkajúceho sa stavby, vo vzťahu ku ktorej sa 
uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného 
predpisu,1ga) zverejní stavebný úrad bezodkladne na svojej úradnej tabuli a na 
svojom webovom sídle. Ak zverejnenie na webovom sídle nie je možné, 
zverejní ho stavebný úrad len na úradnej tabuli. Rozhodnutie musí byť 
zverejnené odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti. 
  
§ 70  
Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre 
právnych nástupcov konania. 
 
§ 76 – 84 Kolaudácia 
§ 85 - Zmena v užívaní stavby 
Odstraňovanie stavieb 
Konanie o dodatočnom povolení stavby....§ 97 – osobitné ustanovenie 
o účastníkoch konania § 97 Účastníci konania (1) Účastníkmi konania podľa § 
86 až 96 (§96 vypratanie stavby) sú právnické osoby a fyzické osoby, ktoré majú 
vlastnícke alebo iné práva k pozemku alebo stavbe a ktorých práva, právom 
chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. (2) 
Užívatelia jednotlivých bytov a nebytových priestorov sú účastníkmi konania len 
vtedy, ak ich užívacie práva k bytu alebo k nebytovému priestoru môžu byť 
priamo dotknuté opatreniami, ktoré má v konaní podľa odseku 1 stavebný úrad 
nariadiť.(3) Účastníkom konania je aj právnická osoba alebo fyzická osoba 
oprávnená na podnikanie, ktorej sa má nariadiť vykonanie neodkladných prác ( 
§ 94). 
 
16a/ Preskúmavanie správnych aktov (rozhodnutí, uznesení, všeobecne 
záväzných nariadení) orgánov územnej samosprávy (v správnom konaní, 
správnym súdom, prokurátorom)  
 
Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
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§ 6 Všeobecne záväzné nariadenia obce 
(1) Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie 
nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, 
zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada 
Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom 
ustanoveným zákonom. 
(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať 
nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také 
nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené 
spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so 
všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy. 
(3) Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec 
jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním 
obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na 
internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným 
spôsobom v obci obvyklým. 
(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová 
lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do 
zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť 
nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo 
spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. 
Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, 
ak nie sú zdôvodnené. 
(5) V prípade živelnej pohromy, všeobecného ohrozenia, odstraňovania 
následkov živelnej pohromy, ak právny predpis, na základe ktorého sa 
nariadenie prijíma, nebol včas zverejnený v Zbierke zákonov alebo ak je 
potrebné zabrániť škodám na majetku, postup podľa odsekov 3 a 4 sa nepoužije. 
(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou 
komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, 
údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo 
alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. 
(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme 
najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 
(8) Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na 
úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom 
od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade 
živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na 
odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na 
majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia. 
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(9) Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; 
okrem toho sa nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým. 
(10) Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich 
vydala. 
 
§ 12 – rokovanie obecného zastupiteľstva 
(7) Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa 
je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie 
uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia (VZN) je potrebný 
súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo 
nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie. 
 
 § 6a  
(1) Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne 
záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom je 
nesúlad a vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy, stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne 
niektoré jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia súdu. 
(2) Obec, ktorá vydala všeobecne záväzné nariadenie, je povinná do šiestich 
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo 
veciach územnej samosprávy do súladu so zákonom a vo veciach pri plnení úloh 
štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak obec 
neurobí, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho 
ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia súdu. 
(3) Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 a podľa osobitného zákona zverejní obec 
jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese obce, ak ju má 
zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým na šesť mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Tým nie je dotknutý postup pri 
príprave a vydávaní všeobecne záväzného nariadenia podľa § 6. 
  
  
§ 6b  
Ak súd uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť 
všeobecne záväzného nariadenia obce alebo samosprávneho kraja, jeho 
časti, prípadne niektorého jeho ustanovenia podľa osobitného zákona, 8d) obec 
zverejní právoplatné uznesenie súdu jeho vyvesením na úradnej tabuli, a to až 
do času, kým nie je zrušené alebo nestratí platnosť. Právoplatné uznesenie súdu 
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zverejní obec aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má zriadenú, 
alebo iným spôsobom v obci obvyklým. 
 _______________  
  
8d) § 362 Správneho súdneho poriadku. 
 
 
Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) 
 
§ 8a 
(1) Ak súd na návrh prokurátora rozhodnutím vyslovil, že medzi všeobecne 
záväzným nariadením vo veciach územnej samosprávy a zákonom je nesúlad a 
vo veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením vlády a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov 
štátnej správy, stráca všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré 
jeho ustanovenia účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. 
(2) Samosprávny kraj je povinný do šiestich mesiacov od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia súdu uviesť ho vo veciach územnej samosprávy do 
súladu so zákonom a veciach pri plnení úloh štátnej správy aj s nariadením 
vlády a všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy. Ak tak samosprávny kraj neurobí, všeobecne 
záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne niektoré jeho ustanovenia strácajú 
platnosť po šiestich mesiacoch od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
súdu. 
(3) Rozhodnutie súdu podľa odseku 1 zverejní samosprávny kraj jeho 
vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej adrese samosprávneho kraja na 
šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu. Tým nie je 
dotknutý postup pri príprave a vydávaní všeobecne záväzného nariadenia podľa 
§ 8. 
(4) Samosprávny kraj zašle bezodkladne a bezodplatne výtlačok právoplatného 
rozhodnutia súdu podľa odseku 1 každej obci, mestu a mestskej časti na svojom 
území. 
 
§ 8b 
(1) Ak súd uznesením na návrh prokurátora dočasne pozastavil účinnosť 
všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti, prípadne niektorého jeho 
ustanovenia podľa osobitného zákona, 10a) samosprávny kraj zverejní 
právoplatné uznesenie súdu jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej 
adrese samosprávneho kraja, a to až do času, kým nie je zrušené alebo nestratí 
platnosť. 
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(2) Samosprávny kraj zašle bezodkladne a bezodplatne výtlačok právoplatného 
uznesenia súdu podľa odseku 1 každej obci, mestu a mestskej časti na svojom 
území. 
  
____________________  
  
10a) § 362 Správneho súdneho poriadku. 
 
§ 11 odsek 4 
(4) Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Je spôsobilé rokovať a uznášať sa, ak je 
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia 
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 
Na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej  väčšiny hlasov všetkých 
poslancov. Ak zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, predseda 
zvolá do 14 dní nové zasadnutie. 
 
§ 16 odseky 4, 5 a 6 
(4) Ak sa predseda domnieva, že uznesenie zastupiteľstva je v rozpore so 
zákonom alebo že je pre samosprávny kraj nevýhodné, môže pozastaviť jeho 
výkon tak, že ho nepodpíše v lehote podľa § 11 ods. 9. 
(5) Ustanovenie odseku 4 sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní 
hlavného kontrolóra. 
(6) Ak bol výkon uznesenia zastupiteľstva pozastavený podľa odseku 4, 
zastupiteľstvo môže toto uznesenie trojpätinovou  väčšinou hlasov všetkých 
poslancov potvrdiť. Výkon potvrdeného uznesenia nemôže predseda pozastaviť. 
Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, 
uznesenie stráca platnosť. 
 
 
 
 
 
17a/ Vyvlastňovacie konanie (podstata, účastníci, rozhodovanie) 
 
ŠTVRTÁ ČASŤ - VYVLASTNENIE - § 108 až 116 
 
Vyvlastňovacie konanie 
 
§ 112  
(1) Vyvlastňovacie konanie vykonáva stavebný úrad. 
(2) Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh orgánu štátnej správy, právnickej 
alebo fyzickej osoby, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť na účel, na ktorý sa 
vyvlastňuje. Pokiaľ je navrhovateľom orgán príslušný na vyvlastňovacie 
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konanie, ustanoví odvolací orgán, ktorý iný stavebný úrad v jeho pôsobnosti 
vykoná konanie a vydá rozhodnutie o vyvlastnení. 
(3) Návrh na vyvlastnenie obsahuje označenie účastníkov konania, označenie 
vyvlastňovaného pozemku alebo stavby, navrhovaný rozsah a odôvodnenie 
požiadavky s uvedením účelu, na ktorý sa vyvlastnenie navrhuje, návrh náhrady 
a dôkaz o tom, že pokus o získanie práva k pozemku alebo k stavbe dohodou bol 
bezvýsledný. Podrobnosti o obsahu návrhu ustanoví všeobecne záväzný pr. 
predpis [ § 143 písm. c)]. 
(4) Bezvýslednosť dohody sa preukazuje doručenkou zaslanej písomnej výzvy 
na uzavretie dohody obsahujúcou požiadavku žiadateľa, dôvody požadovaného 
prevodu práva alebo vzniku vecného bremena, návrh odplaty najmenej vo výške 
určenej podľa § 111 ods. 2 a upozornenie, že ak na výzvu vlastník pozemku 
alebo stavby neodpovie do 15 dní odo dňa doručenia, bude sa predpokladať, že 
dohodu odmieta. 
  
§ 113  
(1) Na prerokovanie návrhu na vyvlastnenie nariadi stavebný úrad ústne 
pojednávanie. 
 (2) Stavebný úrad oznámi účastníkom konania termín uskutočnenia ústneho 
pojednávania písomne najmenej 15 dní vopred. Ak je vyvlastňovaná stavba 
alebo vyvlastňovaný pozemok predmetom exekučného záložného práva, oznámi 
stavebný úrad začatie vyvlastňovacieho konania, uskutočnenie ústneho 
pojednávania a rozhodnutie o vyvlastnení aj exekútorovi, ktorého poveril súd 
vykonaním exekúcie; exekútor nie je účastníkom vyvlastňovacieho konania. 
(3) Námietky proti vyvlastneniu musia účastníci konania uplatniť najneskoršie 
pri ústnom pojednávaní. Na námietky uplatnené neskoršie a na námietky, ktoré 
boli v územnom konaní zamietnuté alebo ktoré mohol účastník uplatniť v 
územnom konaní podľa tohto zákona, sa neprihliada. Na túto skutočnosť sa 
musia účastníci konania výslovne upozorniť. 
(4) Na účely tejto časti účastník konania môže uplatniť námietku predpojatosti, 
ktorá obsahuje skutočnosti nasvedčujúce vylúčenie zamestnanca správneho 
orgánu, najneskôr na ústnom pojednávaní alebo do 15 dní odo dňa, keď sa 
mohol o týchto skutočnostiach dozvedieť. V námietke predpojatosti musí byť 
uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť zamestnanec správneho 
orgánu vylúčený, a kedy sa účastník konania podávajúci námietku predpojatosti 
o dôvode vylúčenia dozvedel. Správny orgán poučí o tom účastníka konania v 
oznámení o začatí konania. 
(5) Na námietku predpojatosti podanú po lehote a na opakovanú námietku 
predpojatosti podanú z toho istého dôvodu orgán, ktorý rozhoduje o vylúčení 
zamestnanca správneho orgánu, neprihliadne. Ak sa námietka predpojatosti týka 
len okolností, ktoré spočívajú v postupe zamestnanca správneho orgánu v 
konaní o prejednávanej veci, na námietku predpojatosti sa neprihliada. 
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§ 113a  
(1) Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nemá v katastri 
nehnuteľností zapísaného vlastníka alebo vlastníctvo je predmetom konania o 
dedičstvo alebo súdneho konania, účastníkom vyvlastňovacieho konania 
a) je Slovenský pozemkový fond, ak ide o pozemok, s ktorým nakladá, 
b) sú účastníci konania o dedičstvo a Slovenský pozemkový fond, ak ide o 
stavbu alebo pozemok, ktorého vlastníctvo je predmetom dedičského konania, a 
to až do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve, 
c) sú účastníci súdneho konania a Slovenský pozemkový fond, ak ide o stavbu 
alebo pozemok, ktorého vlastníctvo je predmetom súdneho konania, a to až do 
právoplatnosti súdneho rozhodnutia. 
(2) Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nebol vydaný podľa 
osobitných predpisov 10m) z dôvodu, že nebolo rozhodnuté o oprávnenej osobe, 
je účastníkom vyvlastňovacieho konania povinná osoba a Slovenský pozemkový 
fond, a to až do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa určila oprávnená osoba. 
(3) Ak vlastník vyvlastňovaného pozemku alebo vyvlastňovanej stavby zomrel 
alebo bol vyhlásený za mŕtveho a pozemok alebo stavba nebola predmetom 
dedičského konania, účastníkmi vyvlastňovacieho konania sú osoby, ktoré 
preukážu, že ako dedičia prichádzajú do úvahy. Navrhovateľ vyvlastnenia nie je 
povinný zisťovať takýchto domnelých dedičov. Domnelých dedičov zastupuje 
Slovenský pozemkový fond až do právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo 
právoplatnosti rozhodnutia súdu o dedičstve. 
(4) Ak je k vyvlastňovanému pozemku alebo stavbe v katastri nehnuteľností 
zapísané duplicitné alebo viacnásobné vlastníctvo, účastníkmi vyvlastňovacieho 
konania sú osoby, ktorým vlastníctvo k takémuto pozemku alebo stavbe vyplýva 
zo zápisu na liste vlastníctva alebo z listín predložených katastru nehnuteľností, 
a to až do právoplatného rozhodnutia súdu alebo dohody, kto z duplicitných 
alebo viacnásobných vlastníkov je vlastníkom vyvlastňovaného pozemku. 
Príslušný okresný úrad na požiadanie žiadateľa alebo stavebného úradu oznámi 
mená osôb, o ktorých vlastníctve svedčia listiny predložené katastru 
nehnuteľností. 
(5) Náhradu za vyvlastnenie podľa odseku 3 zloží navrhovateľ do úschovy na 
súde, v ktorého obvode sa pozemok alebo stavba nachádza. 
  
§ 114  
(1) Na základe výsledkov vyvlastňovacieho konania vydá stavebný úrad 
rozhodnutie o vyvlastnení. 
(2) Rozhodnutie o vyvlastnení okrem náležitostí ustanovených osobitným 
predpisom 1c) určuje najmä 
a) predmet, rozsah a účel vyvlastnenia, 
b) náhradu za vyvlastnenie a spôsob jej úhrady, 
c) lehotu, do ktorej sa musí začať s užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý 
sa vyvlastnili, 
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d) podmienky na podanie žiadosti o zrušenie rozhodnutia o vyvlastnení. 
(3) Odkladný účinok odvolania proti rozhodnutiu o vyvlastnení nemožno 
vylúčiť. 
  
____________________  
  
1c) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
  
10m) Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých 
majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o 
mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 
Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu 
majetku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých majetkových krívd 
spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam. 
 
 
JUDr.  Elena Kováčová, 12.02.2018 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


