OTÁZKY na ústnu časť Odbornej justičnej skúšky
(účinné od 05.12.2018)
zo správneho práva, zo správneho súdnictva a finančného práva
1)
a) základné zásady správneho konania, pôsobnosť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok)
b) vymedzenie správneho súdnictva, právomoc správnych súdov, generálna klauzula
c) dozor prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy, princíp
funkčnej súvislosti dozoru prokuratúry a správneho súdnictva
2)
a) orgány verejnej správy (správne orgány), charakteristika a druhy podľa § 1 ods. 2 zákona
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
b) príslušnosť a organizácia správnych súdov
c) rozsah dozoru prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti orgánov verejnej správy (§ 21
ods. 1 a 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre)
3)
a) účastníci správneho konania a zúčastnená osoba
b) daňová kontrola a prieskum jej priebehu a výsledkov v správnom súdnictve
c) právne prostriedky dozoru prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti orgánov verejnej
správy
4)
a) priebeh správneho konania (začatie konania, dokazovanie, podklad rozhodnutia)
b) všeobecné ustanovenia o konaní pred správnym súdom a začatie konania
c) protest prokurátora
5)
a) rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
b) účastníci konania a iné subjekty konania podľa Správneho súdneho poriadku,
c) oprávnenia prokurátora podľa Správneho súdneho poriadku
6)
a) odvolanie (rozklad) podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
b) procesné rozhodnutia podľa Správneho súdneho poriadku,
c) konanie o proteste prokurátora proti opatreniu so všeobecnými účinkami

7)
a) mimoriadne opravné prostriedky podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok)
b) pojednávanie (príprava, nariadenie, verejnosť, priebeh) pred správnym súdom
c) konanie o proteste prokurátora proti uzneseniam orgánov verejnej správy
8)
a) zásady daňového konania, druhy a základná charakteristika daní
b) rozhodnutia správneho súdu vo veci samej (rozsudok, uznesenie, právoplatnosť,
vykonateľnosť)
c) konanie o proteste prokurátora proti všeobecne záväznému právnemu predpisu
9)
a) priestupok a konanie o priestupkoch (pojem, účastníci konania, skrátené konanie)
b) všeobecná správna žaloba (žalobná legitimácia, lehota na podanie žaloby, rozhodnutie)
c) upozornenie prokurátora
10)
a) konanie a rozhodovanie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám
b) správna žaloba opomenutého účastníka a odkladný účinok správnej žaloby
c) všeobecná správna žaloba prokurátora
11)
a) 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)
b) správna žaloba vo veciach správneho trestania
c) žaloba prokurátora o preskúmanie zákonnosti uznesenia zastupiteľstva
12)
a) uznesenie a všeobecne záväzné nariadenie obce, mesta, mestskej časti a samosprávneho
kraja a preskúmanie ich zákonnosti
b) žaloba proti nečinnosti orgánu verejnej správy
c) konanie o proteste prokurátora proti rozhodnutiu a opatreniu orgánu verejnej správy
13)
a) orgány obce, mesta, mestskej časti a samosprávneho kraja a ich kompetencie
b) žaloba proti inému zásahu orgánu verejnej správy
c) žaloba prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu

14)
a) katastrálne konanie (vklad, záznam, poznámka, konanie o oprave chyby v katastrálnom
operáte)
b) kasačná sťažnosť
d) oprávnenia prokurátora v správnom súdnictve
15)
a) územné, stavebné a kolaudačné konanie (podstata, účastníci, spôsob rozhodovania)
b) sťažnosť a žaloba na obnovu konania v správnom súdnictve
c) oprávnenia generálneho prokurátora Slovenskej republiky v správnom súdnictve
16)
a) preskúmavanie správnych aktov (rozhodnutí, uznesení, všeobecne záväzných nariadení)
orgánov územnej samosprávy (v správnom konaní, správnym súdom, prokurátorom)
b) základné princípy konania v správnom súdnictve
c) porovnanie správneho súdnictva a dozoru prokuratúry nad zachovávaním zákonnosti
orgánmi verejnej správy (rozsah prieskumu, iniciácia konania, právomoc, právne
zastúpenie, spoplatnenie atď.)
17)
a) vyvlastňovacie konanie (podstata, účastníci, rozhodovanie)
b) preskúmavanie zákonnosti rozhodnutí a opatrení orgánov verejnej správy v správnom
súdnictve (správne žaloby)
c) žaloba prokurátora proti nečinnosti orgánu verejnej správy
18)
a) uspokojenie žalobcu a autoremedúra
b) trovy konania a ich náhrada v správnom súdnictve
c) nečinnosť orgánu verejnej správy a oprávnenia prokurátora pri výkone dozoru nad
zachovávaním zákonnosti orgánov verejnej správy
19)
a) zainteresovaná verejnosť v správnom súdnictve
b) zastúpenie v konaní pred správnym súdom
c) preskúmavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci dozoru prokurátora nad
zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy
20)
a) zastupiteľstvo obce, mesta, mestskej časti a samosprávneho kraja
b) previerky prokurátora podľa § 30 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
c) veľký senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (zloženie, rozhodovanie, oprávnenia
generálneho prokurátora Slovenskej republiky)

