Otázky na test z predmetu: Správne právo
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Ak bola podaná spoločná žaloba, na zmenu tejto žaloby a na jej späťvzatie
Ak bolo žalobou o preskúmanie zákonnosti a postupu napadnuté rozhodnutie napadnuté po podaní
žaloby aj protestom prokurátora, tak súd:
Ak je miestne príslušných niekoľko správnych orgánov
Ak je miestne príslušných niekoľko správnych orgánov a pokiaľ každý z nich odmieta uskutočniť
konanie
Ak mal žalobca v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia alebo postupu správneho orgánu
úspech
Ak sa riadne predvolaní účastníci konania alebo ich zástupcovia na pojednávanie nedostavia, tak
podľa SSP (zákon č. 162/2015 Z.z.)
Ak sa rozhodnutím a postupom správneho orgánu cítia na svojich právach ukrátené viaceré osoby
Ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti
Ak správny orgán nie je príslušný na rozhodnutie, je povinný podanie bez meškania:
Ak správny súd priznal správnej žalobe odkladný účinok, je povinný o nej rozhodnúť
Ak súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi všeobecne záväzným nariadením a právnymi
predpismi (zákon, nariadenie vlády, všeobecne záväzný právny predpis ministerstva alebo iného
ústredného orgánu štátnej správy) je nesúlad, všeobecne záväzné nariadenie, jeho časť, prípadne
niektoré jeho ustanovenia
Ak súd zistí, že žaloba o preskúmanie zákonnosti a postupu správneho orgánu bola podaná
oneskorene
Ak súd zruší v rámci konania o opravnom prostriedku rozhodnutie
Ak účastník konania podľa SSP (zákon č. 162/2015 Z.z.) procesne zavinil odmietnutie žaloby alebo
zastavenie konania
Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní alebo počítaní alebo iné zrejmé
nesprávnosti
Bežný chod súdu zabezpečuje
Čestné vyhlásenie správny orgán nepripustí
Doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď
Doručovanie verejnou vyhláškou sa vykoná tak
Fyzická osoba alebo právnická osoba musí správnu žalobu podať
Informácie súvisiace s vybavením sťažnosti
Kasačná sťažnosť musí byť podaná v lehote
Kasačnou sťažnosťou možno napadnúť právoplatné rozhodnutie
Kasačnou sťažnosťou možno napadnúť právoplatné rozhodnutie
Kasačnú sťažnosť môže podať
Kasačnú sťažnosť môže podať
Kompetenčné spory medzi súdmi, ak je sporné, či vec patrí do správneho súdnictva
Konanie na správnych súdoch je v zásade
Konanie o návrhu na vklad sa zastaví ak:
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Konanie o povolenie vkladu sa začína:
Konanie o priestupku je v zásade
Konanie súdu o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu sa začína
Lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu je:
Lehota určená podľa hodín začína plynúť v zmysle SSP - zákona č. 162/2015 Z.z.
Medzi mimoriadne opravné prostriedky v správnom konaní patrí:
Medzi zásady, ktoré sa uplatňujú v správnom konaní nepatrí:
Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí
patriacich do ich pôsobnosti tak, že
Ministerstvo riadi a na jeho čele stojí
Ministerstvo sa člení na
Na čele správneho orgánu je
Na doplnenie podania alebo na opravu podania správny súd určí lehotu, ktorá
Na konanie o súlade všeobecne záväzného nariadenia obce so zákonom, s nariadením vlády a s
všeobecne záväznými právnymi predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej
správy je vecne príslušný:
Na konanie pred správnym súdom sa primerane vzťahujú
Na konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín je vecne príslušný
Na konanie vo veciach zoznamu voličov je vecne príslušný:
Na krajskom súde vo veciach správneho súdnictva
Na okresnom súde vo veciach správneho súdnictva
Na prejednanie priestupku je miestne príslušný správny orgán, v ktorého územnom obvode
Na zápis práva k nehnuteľnostiam je spôsobilá listina, ktorá je okrem štátneho jazyka vyhotovená
Náhrada hotových výdavkov a poskytovanie odmien advokátom v správnom konaní
O kasačnej sťažnosti rozhoduje
O odvolaní proti rozhodnutiu orgánu právnickej osoby (rozhodujúcej ako správny orgán)rozhoduje
O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje
O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o povolení vkladu:
O priestupku je možné rozhodnúť rozkazom o uložení sankcie za priestupok
O vyvlastnení pozemkov, stavieb a práv k nim rozhoduje vo vyvlastňovacom konaní:
Občan je obvineným z priestupku
Obnovu konania v správnom konaní
Obsahovou náležitosťou návrhu na vklad nie je:
Ochrannými opatreniami v zmysle zákona o priestupkoch nie sú
Odvolací orgán rozhodne o odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí podať
požadovanú informáciu v lehote
Opravným prostriedkom proti rozsudku správneho súdu je
Opravným prostriedkom proti rozsudku správneho súdu je
Opravným prostriedkom proti uzneseniu správneho súdu je
Osobou zúčastnenou na konaní
Písomnosti súvisiace s vybavovaním sťažnosti, ktorú podalo viac sťažovateľov spoločne a nie je v nej
určené komu z nich sa majú doručovať, orgán verejnej správy zašle
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Písomnosti určené do vlastných rúk adresované orgánom a právnickým osobám v správnom konaní
sa doručujú
Podanie urobené v správnom konaní telefaxom alebo telegraficky je potrebné doplniť do spisu
písomne najneskôr do:
Podanie vo veci samej (v zmysle SSP - zákon č. 162/2015 Z.z.) urobené v elektronickej podobe bez
autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu
Podnet na začatie správneho konania
Podnet v zmysle zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch v znení neskorších predpisov, týkajúci sa sudcov,
vybavuje
Pokiaľ podanie návrhu na správne konanie nemá predpísané náležitosti
Poškodený sa proti rozhodnutiu o priestupku
Povinné zastúpenie je v správnom konaní priznané len
Právoplatné rozhodnutie o vyvlastnení zruší:
Pre doručovanie verejnou vyhláškou platí, že okrem vyvesenia na úradnej tabuli správneho orgánu,
správny orgán
Pre účelu vkladu zmluvy do katastra nehnuteľností musí byť na zmluve úradne osvedčený podpis
Pre zápis vecného bremena k časti nehnuteľnosti sa k zmluve vyžaduje aj
Predmetom preskúmania v správnom súdnictve
Predseda súdu je ustanovený do funkcie na obdobie
Predsedu súdu ustanovuje do funkcie na základe výberového konania
Predvolanie sa musí predvolaným osobám doručiť podľa SSP (zákon č. 162/2015 Z.z.) tak, aby mali
dostatok času na prípravu, spravidla
Pri konaní súdu o zákonnosti rozhodnutí alebo postupu správneho orgánu je žalovaný správny orgán
Pri posudzovaní priestupku
Pri posudzovaní priestupku mladistvého nesmie byť pokuta vyššia ako
Pri preskúmaní správneho rozhodnutia mimo odvolacieho konania nie je možné zrušiť alebo zmeniť
rozhodnutie,
Pri preskúmaní správneho rozhodnutia mimo odvolacieho konania rozhoduje správny orgán:
Pri preskúmavaní rozhodnutí a postupov správnych orgánov súdy konajú a rozhodujú v senátoch:
Pri preskúmavaní zákonnosti a postupu správneho orgánu, vychádza súd zo stavu
Pri preskúmavaní zákonnosti a postupu, súd prihliada len na tie vady konania,
Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu
Pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu
Priestupkom je
Priestupkom v zmysle právneho poriadku je
Priestupková zodpovednosť sa nadobúda dovŕšením
Priestupky sa prejednávajú
Priestupok
Priestupok nemožno prejednať ak od jeho spáchania
Príslušnosť správneho orgánu v správnom konaní
Príslušnosť správneho orgánu v správnom konaní
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Procesnoprávna spôsobilosť v správnom konaní znamená, že
Prokurátor
Prokurátor
Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie:
Proti rozhodnutiu súdu vo veci konania proti nečinnosti orgánu verejnej správy
Riaditeľ správy súdu je
Rozhodnutie o povolení vkladu nadobúda právoplatnosť dňom:
Rozhodnutie správneho orgánu
Rozhodnutie správneho orgánu
Rozhodnutie správneho orgánu musí obsahovať:
Rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní musí vychádzať
Rozhodnutie v správnom konaní
Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri nehnuteľností je stavba:
Rozsudok je v správnom súdnictve vykonateľný
Rozsudok nadobúda v správnom súdnictve právoplatnosť spravidla
Rozsudok sa vyhlasuje podľa SSP (zákon č. 162/2015 Z.z.) ústne, ak prebehlo vo veci pojednávanie
a pri vyhlasovaní je prítomný aspoň jeden
S užívaním pozemku a stavby na účel, na ktorý boli vyvlastnené, sa musí začať najneskoršie v lehote
určenej v rozhodnutí o vyvlastnení; lehota nesmie byť dlhšia
Samosudca v správnom súdnictve
Spoločný zástupca podľa SSP (zákon č. 162/2015 Z.z.)
Správne konanie je v zásade
Správne konanie je začaté
Správne konanie sa začína:
Správne orgány ............... na internete zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí,
uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti (doplňte)
Správne súdy rozhodujú v konaniach o
Správnou žalobou sa žalobca môže domáhať
Správny orgán je povinný postupovať v správnom konaní v úzkej súčinnosti s
Správny orgán pri svojom rozhodovaní vychádza z princípu
Správny orgán sa má pokúsiť v správnom konaní vybaviť vec zmierom
Správny orgán v priestupkovom konaní o náhrade škody, ak bola priestupkom spôsobená
Správny orgán v správnom konaní
Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal
Správny poriadok priznáva procesnú spôsobilosť
Správny súd
Správny súd
Správny súd
Správny súd môže uznesením priznať správnej žalobe odkladný účinok
Správny súd v konaní o žalobe vo veci azylu rozhodne o správnej žalobe
Správnym orgánom je:
Správnym orgánom nie je
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Správu súdov v SR vykonáva
Štatút ministerstva a ústredného orgánu štátnej správy schvaľuje:
Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba
Stavebník je povinný začať so stavbou, od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia do
Sťažnosť na postup súdu
Sťažnosť na postup súdu musí byť vybavená
Sťažnosť na postup súdu nemôže smerovať
Sťažnosť na postup súdu vybavuje
Sťažnosť podaná elektronicky, musí byť potvrdená vlastnoručným podpisom sťažovateľa
Sťažnosť proti uzneseniu správneho súdu musí byť podaná
Sťažnosťou v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov nie je
Súd nepreskúmava správne rozhodnutie založené na správnom uvážení správneho orgánu
Súd v rámci konania o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu
Trovy priestupkového konania znáša
Účastníci konania, okrem žalobcu a žalovaného
Účastníci správneho konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať
advokátom alebo iným zástupcom:
Účastník správneho súdneho konania a osoba zúčastnená na konaní sa môžu dať zastúpiť procesne
spôsobilou fyzickou osobou, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa a účastník
konania a osoba zúčastnená na konaní
Účastníka správneho konania, ktorý nemôže konať samostatne, zastupuje zákonný zástupca; ak nemá
zákonného zástupcu a ak je to potrebné na obhajovanie jeho práv:
Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe
Uspokojenie žalobcu podľa SSP - zákona č. 162/2015 Z.z.
Ústredným orgánom štátnej správy na úseku katastra je
Ústredným orgánom štátnej správy pre súdy je
V katastri nehnuteľností sa neevidujú:
V katastri sa spravidla nezapisujú:
V konaní o správnej žalobe v sociálnych veciach
V konaní vo veciach zoznamu voličov a zoznamov oprávnených občanov na hlasovanie v referende
sú účastníkmi konania:
V priestupkovom konaní
V správnom konaní je každý povinný:
V správnom konaní majú všetci účastníci konania
V správnom konaní právo nazerať do spisov, robiť si z nich kópie, výpisy a odpisy majú
V správnom konaní sa analógia pri postupe správneho orgánu
V správnom konaní výpoveď môže odoprieť ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo
V správnom konaní:
V správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí alebo postupu orgánov verejnej
správy
V správnom súdnictve, v zmysle č. 162/2015 Z.z. poskytuje správny súd ochranu
Vláda Slovenskej republiky
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Výrok rozhodnutia o priestupku, ktorým je obvinený z priestupku uznaný vinným, musí obsahovať
tiež
Z dôležitých dôvodov, ak to navrhnú zhodne účastníci konania, môže správny orgán konanie
Za priestupok nie je možné udeliť
Žaloba o preskúmanie zákonnosti a postupu správneho orgánu
Žaloba o preskúmanie zákonnosti a postupu správneho orgánu musí byť na súd podaná:
Žaloba v systéme správneho súdnictva
Žalobca môže vziať žalobu späť, a to sčasti alebo celkom
Žalobca musí byť v konaní pred správnym súdom zastúpený
Žalobca nemusí byť v správnom súdnom konaní zastúpený advokátom
Žalobca v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu
Žalobca v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu:
Žalobu na rozpustenie politickej strany
Zamestnanec správneho orgánu je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci
Zápisom práv k nehnuteľnostiam, v zmysle katastrálneho zákona nie je:
Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu
Zmeškanie lehoty na podanie žaloby o preskúmanie zákonnosti a postupu správneho orgánu
Zmier v správnom konaní

