
Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s vydavateľstvom Wolters Kluwer vám ponúkajú: 

Zákon o priestupkoch ‐ komentár 
JUDr. Helena Spišiaková 

Komentár poskytuje komplexný výklad ustanovení zákona č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov s orientáciou aj na potreby miest 
a obcí. Autorka zúročila svoje dlhoročné skúsenosti s prejednávaním priestupkov 
a iných správnych deliktov a pri vysvetlení jednotlivých ustanovení zákona 
zohľadňuje problémy a osobitosti, s ktorými sa najmä samospráva pri aplikácii tohto 
zákona potýka. Komentované ustanovenia zákona doplnila o aktuálnu judikatúru 
slovenských a českých súdov vrátane rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské 
práva, ako aj o množstvo príkladov a vzorov využiteľných v praxi. 
Komentár je rozšírený o: 
 Zoznam právnych predpisov, podľa ktorých obec ukladá sankcie – pokuty za 

priestupky a iné správne delikty; 
 Zoznam zákonov upravujúcich priestupky a iné správne delikty, ktoré 

prejednávajú iné orgány verejnej správy než obec; 
 Zoznam zákonov, podľa ktorých môže obec vydať VZN v oblasti ochrany 

verejného poriadku a poriadku v správe; 
 57 praktických vzorov pre prejednávanie priestupkov a iných správnych 

deliktov v podmienkach obcí. 
Skvelou devízou komentára je jeho špecifické zameranie na podmienky samosprávy, 
kde v priestupkových a správnych konaniach dochádza často k procesným chybám. 

Tento komentár bude preto vítanou a užitočnou pomôckou pre predstaviteľov samosprávy, pracovníkov obecných 
úradov a príslušníkov obecných polícií, ako aj pre právnickú verejnosť, sudcov, advokátov a prokurátorov. 

Cena: 54,80 € (vrátane DPH), 816 strán 

OBJEDNÁVKOVÝ LÍSTOK 

Názov firmy ........................................................................................................................................................ 

Meno a priezvisko .............................................................................................................................................. 

Ulica, číslo .......................................................................................................................................................... 

Mesto, PSČ ........................................................................................................................................................ 

Telefón, fax ............................................................................. e-mail .............................................................. 

IČO ......................................... IČ DPH .................................................... 

Záväzne si objednávam (-e): 
ZÁKON O PRIESTUPKOCH – KOMENTÁR     v počte ..................   ks 
 
Dodacie a platobné podmienky pri knižných publikáciách: 
Publikácie zasielame kuriérom, preto je v objednávke nutné uviesť telefónne číslo. K objednávke sa pripočítava dopravné a balné vo výške 3,60 €. 
V zásielke je priložený daňový doklad – faktúra. 
Súhlasím s dodacími a platobnými podmienkami vydavateľstva Wolters Kluwer s. r. o. 
 
Dátum a podpis 
 
Svojím podpisom dávam súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy spoločnosti Wolters Kluwer s. r. o. 
Údaje budú použité výlučne na účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám. 
 
Údaje, ktoré potrebujete pre Vašu objednávku o dodávateľovi:  
Wolters Kluwer s.r.o.,  Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 
IČO: 31 348 262    DIČ SK: SK2020300964   Banka: 1440643012/0200, VÚB 

Objednávky zasielajte na adresu: 

Asociácia vzdelávania samosprávy 
S. H. Vajanského 1; 036 01 MARTIN 
Tel.:  +421905 399 636 
www.avs-rvc.sk;  avs@avs-rvc.sk   
Alebo použite elektronickú objednávku na  www.avs-rvc.sk v časti Publikácie a študijné materiály. 
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