Otázky na test z predmetu: Občianske právo procesné
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Ak bol odpor proti platobnému rozkazu podaný neoprávnenou osobou, podľa CSP
Ak intervenient spolu so stranou, na ktorej vystupuje, netvoria nerozlučné spoločenstvo
Ak je to účelné, súd môže rozhodnúť najskôr len o základe alebo dôvode uplatneného procesného
nároku
Ak je žaloba vzatá späť po rozhodnutí súdu prvej inštancie, ale skôr, ako rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť, odvolací súd podľa CSP
Ak je známy ten, o kom sa možno dôvodne domnievať, že je poručiteľovým dedičom:
Ak navrhovateľ v konaní o rozvod manželstva vzal návrh späť
Ak nejde o rozsudok, ktorý je predbežne vykonateľný, tak v zmysle CSP môže byť lehota na plnenie
Ak nejde o spor s ochranou slabšej strany, podľa CSP súd bez návrhu
Ak nemôže príslušný okresný súd alebo krajský súd o spore konať, pretože jeho sudcovia sú
vylúčení, musí byť spor prikázaný
Ak nie sú podľa CSP splnené podmienky na vylúčenie verejnosti
Ak odvolanie v konaní podľa CMP neobsahuje odvolacie dôvody alebo ak sú odvolacie dôvody
nezrozumiteľné
Ak odvolateľ vezme odvolanie späť, podľa CSP
Ak odvolateľ vezme odvolanie späť, podľa CSP
Ak podľa CSP adresát alebo príjemca písomnosti bezdôvodne odoprie prijať doručovanú písomnosť
Ak podľa CSP súd pojednávanie neodročí
Ak podľa ustanovení CMP súd nariadi neodkladné opatrenie bez návrhu pred začatím konania vo
veci samej
Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty:
Ak rozhodnutie závisí od posúdenia skutočností, na ktoré treba vedecké poznatky, a pre zložitosť
posudzovaných otázok nepostačuje postup podľa § 206, súd
Ak rozsudok o rozvode manželstva neobsahuje poučenie o lehote na odvolanie alebo ak obsahuje
nesprávne poučenie o tom, že odvolanie nie je prípustné, možno podať odvolanie
Ak sa navrhovateľ v konaní o rozvod manželstva nedostaví na pojednávanie a svoju účasť
neospravedlní včas a vážnymi dôvodmi a druhý z manželov, prítomný na pojednávaní vyhlási, že na
prejednaní veci netrvá
Ak sa podá návrh na zrušenie neodkladného opatrenia, podľa CSP
Ak sa senát najvyššieho súdu pri svojom rozhodovaní chce odchýliť od právneho názoru vyjadreného
v rozhodnutí veľkého senátu
Ak sa v konaní podľa CMP niekto, o právach ktorého sa má konať, nezúčastní konania od jeho
začatia
Ak si strana nezvolí advokáta ani v primeranej lehote určenej súdom
Ak strana nemá procesnú subjektivitu, súd konanie
Ak súd konajúci podľa CMP zistí, že nie je príslušný
Ak súd v konaní podľa CSP prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci,
tak
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Ak úkony orgánu verejnej moci, v pôsobnosti ktorého je ochrana základných ľudských práv a
slobôd, alebo právnickej osoby, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného
predpisu odporujú úkonom strany, na ktorej vystupuje
Ak v konaní podľa CSP žaloba smeruje voči právnickej osobe ako žalovanému
Ak v konaní podľa CSP žaloba smeruje voči právnickej osobe ako žalovanému
Ak v konaní podľa CSP žaloba smeruje voči právnickej osobe ako žalovanému
Ak zvoleným zástupcom nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že
zastúpenie nepripúšťa
Ak zvoleným zástupcom nie je advokát, súd uznesením, ktoré doručí zastúpenej strane, rozhodne, že
zastúpenie nepripúšťa
Berúc do úvahy úpravu uvedenú v CSP, nápravu uznesenia súdu prvej inštancie
Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa v konaní o dedičstve po poručiteľovi môže:
CSP v prvej hlave tretej časti
CSP výslovne medzi prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nezaraďuje
Dedičia môžu veci patriace do dedičstva:
Dedičské právo toho, koho účasť v konaní bola ukončená
Doručujúcim orgánom podľa CSP
Dôvody dovolania generálneho prokurátora podaného v konaní podľa CMP možno meniť
Dovolací súd podľa CSP
Dovolanie generálneho prokurátora možno podať
Dovolanie je podľa CSP prípustné
Dovolanie môže podať
Dovolanie môže podľa CSP podať
Dovolanie sa podáva v lehote
Dovolanie v konaní podľa CMP nie je prípustné proti rozsudku,
Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený
Funkcia správcu dedičstva zaniká:
Hromadné podanie tvorí
Intervenient vstupuje do konania
Konanie je podľa CMP začaté
Konanie o umorenie listiny:
Konanie o vyhlásenie za mŕtveho:
Konanie pred správnym súdom
Konanie sa podľa ustanovení CMP začína tiež
Konaním v niektorých veciach právnických osôb:
Lehota podľa CSP
Medzi konania vo veciach obchodného registra patrí:
Medzi neodkladné úkony v konaní o dedičstve:
Medzi všeobecné náležitosti podania podľa CSP nepatrí:
Mená a priezviská sudcov rozhodujúcich vo veci
Na konanie je podľa CSP príslušný pre celé územie Slovenskej republiky
Na konanie je podľa CSP príslušný pre celé územie Slovenskej republiky
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Na konanie o dedičstve nie je miestne príslušný súd v ktorého obvode:
Na konanie o ustanovení opatrovníka fyzickej osobe:
Na konanie podľa CMP je miestne príslušný súd
Na konanie podľa CMP sa použijú ustanovenia CSP
Na konanie v niektorých veciach právnických osôb:
Na konanie vo veciach výživného plnoletých osôb a iných obdobných nárokov je miestne príslušný
Na najvyššom súde koná a rozhoduje
Na námietku zaujatosti uplatnenú po lehote stanovenej v CSP
Na nariadenie neodkladného opatrenia
Na návrh ktorejkoľvek zo strán možno spor prikázať inému súdu tej istej inštancie aj z dôvodu
Na podanie žaloby o uplatnenie určenia spornej skutočnosti ohľadom dedičského práva:
Na základe súpisu majetku a dlhov poručiteľa, súd:
Návrh na umorenie listiny
Návrh na začatie konania o spôsobilosti na právne úkony:
Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným stavom:
Návrh na zrušenie rozsudku o osvojiteľnosti z dôvodu zmeny pomerov možno podať
Navrhovateľ môže počas konania podľa CMP meniť návrh na začatie konania
Neodkladné opatrenie, aby strana nevstupovala dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba,
vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivá z násilia, podľa CSP
Neplnoletý navrhovateľ v konaní o povolenie uzavrieť manželstvo má v konaní
O dovolaní podľa CSP platí, že
O nároku na náhradu trov konania rozhodne súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí
O neodkladných a zabezpečovacích opatreniach podľa CSP platí:
O povinnosti nahradiť trovy konania podľa CMP, ak nejde o trovy konania štátu
O procesnej subjektivite podľa CSP platí:
O procesných podmienkach podľa CSP platí
O spor o dedičské právo ide ak
O upovedomení súdu o začatí konania o umorenie zmenky neplatí, že
O veľkom senáte podľa CSP platí:
O vykonaní zápisu do obchodného registra, súd:
O vylúčení sudcu rozhoduje bezodkladne
O začatí konania o umorenie listiny platí, že:
O záložnom práve zriadeného vydaním uznesenia o zabezpečovacom opatrení platí, že
Od advokáta podľa CSP nemožno spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom, v
prípade, ak
Odpustenie zmeškania lehoty CSP
Odvolací súd nie je v konaní podľa CMP viazaný odvolaním
Odvolacie dôvody v konaní podľa CMP možno meniť a dopĺňať
Odvolanie je podľa CSP prípustné
Odvolanie je podľa CSP prípustné
Odvolanie je podľa CSP prípustné
Odvolanie splnomocnenia stranou alebo výpoveď splnomocnenia zástupcom sú voči súdu účinné
dňom
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Okrem zastúpenia osobou, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, je podľa
CSP
Originál závetu
Otázku, o ktorej má právomoc rozhodovať iný orgán verejnej moci
Písomnosť súdu sa považuje za doručenú
Po späťvzatí návrhu na začatie konania súd konanie podľa CMP, ktoré mohlo začať aj bez návrhu,
nezastaví
Podľa CPS je odvolanie prípustné
Podľa CSP ak na súde prebieha o tom istom spore iné konanie
Podľa CSP ak rozhodnutie súdu prvej inštancie bolo už raz odvolacím súdom zrušené, vec bola
vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie a odvolací súd koná a rozhoduje o odvolaní proti
novému rozhodnutiu súdu prvej inštancie
Podľa CSP ak strany zhodne navrhnú odročenie pojednávania
Podľa CSP dovolací súd
Podľa CSP dovolanie generálneho prokurátora
Podľa CSP inej osobe ako strane a jej zástupcovi
Podľa CSP je kompetenčný senát
Podľa CSP je možné prihliadnuť na námietku strany, že spor má byť prejednaný a rozhodnutý v
rozhodcovskom konaní ak
Podľa CSP je popri všeobecnom súde žalovaného na konanie miestne príslušný aj súd
Podľa CSP je potrebné námietku zaujatosti
Podľa CSP je pre neodkladné opatrenie
Podľa CSP je súd viazaný
Podľa CSP je uznesenie
Podľa CSP je všeobecným súdom
Podľa CSP má sťažnosť
Podľa CSP môže (mohol) dovolateľ podať dovolanie voči rozsudku odvolacieho súdu
Podľa CSP môže odvolací súd aj bez návrhu
Podľa CSP musí byť spor
Podľa CSP musí byť strana, ktorá je fyzickou osobou, zastúpená advokátom, ak
Podľa CSP na návrh strany, ktorej
Podľa CSP nemožno v odvolacom konaní použiť prostriedky procesného útoku alebo prostriedky
procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, ak
Podľa CSP odvolanie podané voči uzneseniu súdu prvej inštancie
Podľa CSP platí, že ak nerozhodol súd v rozsudku o niektorej časti predmetu konania
Podľa CSP sa na podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa
osobitného predpisu prihliada
Podľa CSP sa za zmenu žaloby považuje
Podľa CSP sa zmena žaloby
Podľa CSP sťažnosť
Podľa CSP súd konanie preruší ak
Podľa CSP súd môže prekročiť žalobný návrh a prisúdiť viac, než čoho sa strany domáhajú, vždy

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Podľa CSP súd rozhodne
Podľa CSP ustanovenia o rozsudku pre zmeškanie
Podľa CSP v rámci predbežného prejednania sporu súd
Podľa CSP výrok právoplatného rozsudku
Podľa CSP, ak zo skutočností tvrdených v žalobe je po predbežnom právnom posúdení zrejmé, že
žaloba je zjavne nedôvodná
Podľa základných princípov CSP
Podľa základných princípov CSP
Pojednávanie na prejednanie veci samej, pokiaľ nejde o spor s ochranou slabšej strany, nie je na súde
prvej inštancie potrebné v zmysle CSP nariaďovať
Pojednávanie nie je potrebné nariaďovať, ak
Pojednávanie podľa CSP
Poverenie notára súdom, aby konal a rozhodoval vo veci konania o dedičstve, sa vzťahuje na:
Pre rozsudok je rozhodujúci stav
Predlžené dedičstvo sa:
Predvolanie na jednotlivé procesné úkony súdu sa uskutočňuje
Predvolanie na pojednávanie sa podľa CSP doručuje strane alebo jej zástupcovi
Pri podaní sťažnosti
Priebeh pojednávania si môže strana a jej zástupca zaznamenať pomocou technických zariadení
určených na zaznamenávanie
Pristúpenie do konania môže súd pripustiť len na návrh
Procesnú subjektivitu má ten, kto má
Prokurátor môže podať návrh na začatie konania podľa CMP
Prokurátor môže podať žalobu, ak
Prokurátor môže vstúpiť do každého konania podľa CMP
Prokurátor môže vstúpiť do začatého konania (podľa CSP)
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do
Proti rozsudku súdu prvej inštancie je prípustné odvolanie
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná
Proti vydaniu predmetu úschovy, ktorý bol zložený do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku,
možno podať námietky, ak:
Rozhodnutia a úkony vydané povereným notárom sú podľa ustanovení CMP rozhodnutiami a
úkonmi
Rozhodnutie súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov v konaní o dedičstve:
Rozsah dovolania generálneho prokurátora podaného v konaní podľa CMP
Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda
Rozsudky o výživnom sú vykonateľné
Rozsudok pre zmeškanie žalovaného prichádza podľa CSP do úvahy
Rozsudok súd vyhlasuje vždy
S konaním o rozvod manželstva je spojené
S konaním o určenie otcovstva
Senát podľa CSP

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
a)b)c)
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

Skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú
Splnomocnenie udelené advokátovi
Spoločné trovy v konaní podľa CMP platia účastníci
Správca dedičstva:
Strana nemusí byť zastúpená advokátom
Súd konajúci podľa ustanovení CMP skúma príslušnosť
Súd konanie o rozvod manželstva preruší
Súd môže podľa CSP pripustiť zmenu žaloby
Súd môže vykonať aj tie dôkazy, ktoré žalobca nenavrhol, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie vo
veci
Súd nie je podľa CSP viazaný
Súd opatrovníka odvolá, ak
Súd podľa CSP neprizná náhradu trov konania
Súd podľa CSP skúma
Súd pokračuje v konaní podľa CMP
Súd prihliadne v konaní na názor maloletého
Súd rozhodne o prípustnosti prevzatia do zdravotníckeho zariadenia:
Súd v konaní podľa CMP nariadi pojednávanie veci samej
Súd v rozsudku o obmedzení spôsobilosti na právne úkony:
Súd vydá rozsudok, ktorým rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho zruší :
Súd začne konanie o dedičstve aj bez návrhu:
Ten, kto má podľa CSP spôsobilosť na práva a povinnosti
Tvrdenie, že ustanovenia o sudcovskej a zákonnej koncentrácii konania sa nepoužijú, podľa CSP
Účastník konania podľa CMP
Účastníkom dedičského konania je:
Účastníkom dedičského konania nie je:
Účastníkom konania o prípustnosti podania návrhu na zapretie otcovstva je
Účastníkom konania o spôsobilosti na právne úkony:
Účastníkom konania o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným stavom:
Účastníkom konania podľa CMP je
Upovedomenie o dedičskom práve:
Upovedomenie o dedičskom práve:
Uznesenie o prípustnosti držania v zdravotníckom zariadení:
Uznesenie o začatí dedičského konania:
V dovolaní podľa CSP
V konaní o námietke zaujatosti podľa CSP
V konaní o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo neoprávnenom
zadržaní
V konaní o návrat maloletého do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo neoprávnenom
zadržaní
V konaní o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa CSP platí, že
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V konaní o spôsobilosti na právne úkony súd rozhoduje o:
V konaní o spôsobilosti na právne úkony:
V konaní o umorení listiny
V konaní o vyhlásenie za mŕtveho, súd vo verejnej vyhláške:
V konaní o žalobe na obnovu konania podľa CSP
V konaní podľa CMP je odvolanie prípustné
V konaní podľa CMP môže súd pribrať Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže do
konania
V konaní podľa CMP nárok na náhradu konania
V konaní podľa CMP sa ustanovenia CSP o prostriedkoch procesného útoku, prostriedkoch
procesnej obrany a koncentrácii konania
V konaní vo veci starostlivosti súdu o maloletých súd môže preniesť svoju príslušnosť na iný súd
V konaniach o určenie rodičovstva je na konanie prioritne miestne príslušný
V ktorom z nasledujúcich prípadov súd podľa CSP konanie nie je oprávnený zastaviť napriek tomu,
že je žaloba celkom vzatá späť?
V odvolacom konaní podľa CMP
V odvolacom konaní podľa CMP
V odvolacom konaní podľa CSP
V prípade návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa CSP
V prípade vydania rozhodnutia o odmietnutí vykonania zápisu údajov do obchodného registra:
V prípade, že strana má zástupcu so splnomocnením na celé konanie, sa podľa CSP doručuje
V rámci dokazovania v konaniach podľa CMP je súd povinný
V sťažnosti
V zmysle CSP o návrhu na opravu chýb v písaní a počítaní a iných zrejmých nesprávností v uznesení
súdu prvej inštancie súd prvej inštancie
V zmysle CSP o výške náhrady trov konania
V zmysle CSP znalcovi
Veci patriace do dedičstva, súd zabezpečí:
Veľký senát podľa CSP
Veľký senát sa skladá
Veriteľ poručiteľa:
Vo veci starostlivosti súdu o maloletých proti rozsudku, ktorým súd schválil dohodu rodičov
Vstup intervenienta do konania
Z exekúcie predajom hnuteľných vecí podľa Exekučného poriadku nie sú vylúčené:
Za predpokladu splnenia okolností stanovených CSP súd môže
Za správcu dedičstva:
Zabezpečovacím opatrením môže súd zriadiť
Zmena žaloby sa v spotrebiteľských sporoch
Zmeškanie lehoty na podanie odvolania v konaní podľa CMP nemožno odpustiť
Znalecké dokazovanie súd nariadi
Zvolený zástupca sporovej strany sa nemôže dať zastúpiť

