
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................ 

uhradili z nášho účtu: (číslo)............................. 

čiastku ..................... € pre (počet).................  

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

 
VIDEO SEMINÁR 

 

PREJEDNÁVANIE PRIESTUPKOV 

A INÝCH SPRÁVNYCH DELIKTOV 
(zákon č. 372/1990 o priestupkoch v z.n.p.) 

 

Lektor:    

JUDr. Helena Spišiaková 
  

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2020 

 

Pečiatka a podpis 
 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 
 „Obetuj seba a miluj iných,  

obetuj seba ľuďom, čo ťa obklopujú, 

obetuj seba a vytvor niečo,  

čo ti dáva cieľ a zmysel.“ 

Morrie Schwartz 

 

 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

Video seminár si môžete pozrieť na zariadení 

pripojenom na internet a to cez: 

- stolový počítač, kde musíte mať externé 

reproduktory, 

- notebook, 

- smartphone alebo tablet. 

 

Video seminár si môžete zastaviť, pozastaviť, 

pretočiť a zväčšiť na celú obrazovku. V prípade 

potreby si ho viete pozrieť opakovanie až po dobu 

jeho sprístupnenia. 

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je 

možné z VIDEO seminára realizovať 

obrazové/zvukové záznamy a ďalej šíriť video 

a materiál v elektronickej podobe osobám, 

ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár. 

Použitie hesla, zadanie emailovej adresy 

a mena účastníka pred spustením videa bude 

kontrolované s prihláškami. Ďakujeme. 

 

UPOZORNENIE: v prípade, že máte svojich 

zamestnancov, ktorí sa nachádzajú mimo 

pracoviska a chcú si video prednášku pozrieť 

napr. z domu, je potrebné v prihláške uviesť 

AKTUÁLNU mailovú adresu! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na 

VIDEO SEMINÁR 

 
 

PREJEDNÁVANIE PRIESTUPKOV 

A INÝCH SPRÁVNYCH 

DELIKTOV 
(zákon č. 372/1990 o priestupkoch v z.n.p.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                   

Termín sprístupnenia: 15. – 21. jún 2020 

 



V rámci reformy verejnej správy priebežne dochádza k prechodu kompetencií zo štátnej 

správy na obce (mestá) a vyššie územné celky. Pribúdajú zákony (v súčasnosti je ich 

okolo 28),  v ktorých je určené, že prejednávanie priestupkov ale aj tzv. iných  správnych 

deliktov patrí do kompetencie obcí.  

Napríklad ide o PRIESTUPKY na úseku držania psov, priestupky na úseku školstva, 

na úseku ochrany nefajčiarov, stavebné priestupky, priestupky na úseku pohrebníctva 

a iné. 

Ďalšie priestupky, kde je daná právomoc obce upravuje zákon č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ktorý bol v priebehu posledných rokov  

niekoľkokrát novelizovaný.  

Orgánom, ktorý vydáva rozhodnutie o priestupku je obec a vydaniu rozhodnutia 

predchádza správne konanie, ktoré zabezpečujú zamestnanci obecného úradu.  

Príslušníci obecnej polície zas ukladajú blokové pokuty a vykonávajú tzv. objasňovanie 

priestupkov. 

SPRÁVNE DELIKTY sú protispoločenské konania uvedené v osobitných zákonoch, 

ktoré nie sú označené ako priestupok. Iné správne delikty sú založené prevažne na 

objektívnej zodpovednosti (zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie) a smerujú väčšinou 

proti právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Napríklad ide 

o správne delikty podľa stavebného zákona, správne delikty na úseku ochrany pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a iných návykových látok, na úseku 

zhromaždovacieho práva a pod.  

Správnym deliktom je aj porušenie VZN obce právnickou osobou alebo fyzickou 

osobou oprávnenou na podnikanie (§ 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov). 

Správne delikty ako aj priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, t. j. zákon 

neponecháva na zvážení obce, či  konanie začne, alebo nie.  

Priestupkové konanie aj konanie o správnom delikte sú osobitnými druhmi 

správneho konania a je potrebné, aby obce pri ich prejednávaní zachovávali zákonom 

stanovený postup a tiež práva a povinnosti účastníkov konania upravené zákonom 

o priestupkoch, správnym poriadkom  a osobitnými zákonmi.  

PROGRAM 

1. Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, vek 

a príčetnosť, pôsobnosť zákona, sankcie, osobitné ustanovenia pre mladistvých, 

zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie)   

2. Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné 

konanie, odloženie veci, začatie konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne 

pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku, náhrada škody, 

úhrada trov konania, doručovanie, odvolanie, rozkazné konanie, výkon 

rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených pokút)  

3. Osobitná časť zákona o priestupkoch (priestupky prejednávané obcou 

v blokovom konaní a objasňovanie priestupkov)  

4. Ďalšie priestupky  a iné správne delikty v pôsobnosti obce (právne predpisy 

mimo zákona o priestupkoch v ktorých je určená príslušnosť obce na prejednanie 

priestupkov a správnych deliktov);  

5. Prejednávanie iných správnych deliktov obcou (pojem iného správneho deliktu, 

objektívna zodpovednosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na 

podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie iného správneho deliktu v správnom 

konaní, rozhodnutie o pokute, zastavenie konania, výkon rozhodnutia – 

vymáhanie nezaplatených pokút); 

6. Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho 

poriadku; 

7. Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre. 

Študijné materiály: 

Študijným materiálom bude publikácia „Zákon o priestupkoch – komentár, 2. 

prepracované vydanie“, (v ktorej budú aj VZORY na prejednávanie priestupkov 

a iných správnych deliktov) a bude možné si ju objednať v Eshope vydavateľstva 

Wolters Kluwer: 

https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-

vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFF

AVS 

 Publikácia vyjde v druhej polovici mája 2020.  
 

VZORY bude možné po zakúpení knihy stiahnuť ako wordové súbory zo stránky 

uvedeného vydavateľstva po zadaní hesla, ktoré sa nachádza v publikácii.  
 

Okrem toho účastníci dostanú písomné materiály, ktoré v publikácii nie sú, no súvisia 

s danou témou.  

 Lektor:  JUDr. Helena SPIŠIAKOVÁ 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín sprístupnenia:            15.  – 21. jún 2020 

Uzávierka prihlášok:  12. jún 2020 

Termín uzávierky je záväzný.  

 

Po zaslaní elektronickej prihlášky cez 

www.rvcmartin.sk Vám príde potvrdenie 

o prihlásení. V prípade prihlásenia viacerých 

účastníkov z jednej organizácie je potrebné 

zaslať prihlášku za každého samostatne, aby sme 

sprístupnili všetky adresy. 
 

Dňa 15.6.2020 všetkým prihláseným účastníkom, 

za ktorých bol uhradený poplatok, pošleme 

materiál, inštrukcie k video školeniu a prístupové 

heslo na spustenie. 
 

Poplatok: 

člen RVC Martin 15,00€/účastník 

nečlen RVC 20,00€/účastník 
 
 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC : IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku 

a má platnosť faktúry. 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 150620 ŠS: IČO organizácie 

do 12. júna 2020 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

 

Martin, 3. jún 2020 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na VIDEO SEMINÁR 

PREJEDNÁVANIE PRIESTUPKOV 

A INÝCH SPRÁVNYCH 

DELIKTOV 

(zákon č. 372/1990 o priestupkoch v z.n.p.),  
ktorý bude sprístupnený   

15. – 21. júna 2020 
 

 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

........................................................................... 

 

Titul, meno a priezvisko, EMAIL: 
 

........................................................

........................................................

........................................................ 
 

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 12. 6. 2020 môžete poslať 

len priamo na www.rvcmartin.sk 

 

https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS
https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS
https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS
http://www.rvcmartin.sk/
http://www.rvcmartin.sk/

