
Príloha A
(§ 248 ods. 3)

Prípady, keï je vylúčená možnos� domáha� sa, 
aby rozhodnutie správneho orgánu preskúmal súd

Odbor Názov predpisu 
a číslo §

Charakteristika 
rozhodnutia

Bezpečnos� a ochra-
na zdravia pri práci

Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom
odbornom dozore nad bezpečnos�ou práce

§ 4 písm. f)

zamietnutie, príp. odňatie oprávnenia na
odbornú spôsobilos� na výrobu, montáž,
opravy, údržbu a revízie vyhradených
technických zariadení

§ 4 písm. g) zamietnutie, príp. odňatie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti na skúšanie,
revízie, opravy alebo obsluhu vyhradených
technických zariadení

§ 6 ods. 1 písm. b) nariadenie, aby sa v primeraných lehotách
odstránili závady zistené pri výkone
dozornej činnosti

Colníctvo Zákon č. 44/1974 Zb. colný zákon v znení
zákona č. 5/1991 Zb. o úplnom znení 
č. 287/1991 Zb.
§ 42

rozhodovanie o zaradení tovaru

zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní
s niektorými druhmi tovaru a technológií
a o ich kontrole 
§ 34

rozhodnutie o udelení alebo odňatí
povolenia, rozhodnutie o žiadosti
o nakladaní s kontrolovaným tovarom

Ceny Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách
§ 3

rozhodnutie o regulácii cien

Dane Vyhláška Ministerstva financií č. 16/1962
Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov
§ 19, 21

rozhodnutie o povolení pozhovenia dane
alebo jej zaplatenia v splátkach,
rozhodnutie o žiadosti o odpustenie
predpísanej dane

Devízové 
hospodárstvo

Zákon č. 528/1990 Zb. devízový zákon
§ 48

devízové povolenia

Energetika Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode
a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon);
vyhláška č. 9/1958 U.1.
§ 6

súhlas so zriadením energetického diela

§ 3 vyhlášky súhlas energetického podniku so
zriadením energetického diela

Lesy - lesné hospo-
dárstvo

Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch
§ 20

opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb
a majetku
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Odbor Názov predpisu 
a číslo §

Charakteristika 
rozhodnutia

Zákon ČNR č. 96/1977 Zb. o hospodárení
v lesoch a štátnej správe lesného
hospodárstva
§ 5 ods. 2, § 6 ods. 1

rozhodovanie o hospodárskej úprave lesov

§ 20 ods. 2 rozhodnutie o opatrení na vyhubenie
škodcov a proti ich rozšíreniu v lesoch
a ich okolí alebo v skladoch dreva

§ 24 ustanovovanie a odvolanie lesnej stráže

Zákon SNR č. 100/1977 Zb.
o hospodárení v lesoch a štátnej správe
lesného hospodárstva
§ 5 ods. 2, § 6 ods. 1

rozhodovanie o hospodárskej úprave lesov

§ 20 ods. 2 rozhodnutie o opatrení na vyhubenie
škodcov a proti ich rozšíreniu v lesoch
a ich okolí alebo v skladoch dreva

§ 24 ustanovovanie a odvolanie lesnej stráže

Letecká doprava Zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve
(letecký zákon) v znení neskorších
predpisov
§ 27 ods. 2

rozhodnutia o povinnosti správcov,
vlastníkov alebo užívate¾ov objektov
ohrozujúcich bezpečnos� leteckej
premávky na svoje náklady označi� tieto
objekty leteckým prekážkovým značením
a toto značenie udržiava� a prevádzkova�

Nemocenské poiste-
nie (zabezpečenie)

Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom
poistení zamestnancov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 103/1964 Zb.
o zabezpečení družstevných ro¾níkov
v chorobe a o zabezpečení matky a die�a�a
v znení neskorších predpisov, zákon č.
100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v
znení neskorších predpisov

rozhodovanie v dávkových veciach
nemocenského poistenia (zabezpečenia)
s výnimkou rozhodovania o vrátení
preplatkov na dávke neprávom vyplatenej

Obrana štátu Zákon č. 92/1949 Zb. branný zákon -
v úplnom znení č. 309/1990 Zb.
§ 4 a nasl.

rozhodnutia v záležitosti brannej
povinnosti občanov

Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so
zahraničnou majetkovou účas�ou v znení
zákona č. 112/1990 Zb.
§ 5

povolenie na uzavretie alebo zmenu
zmluvy týkajúcej sa založenia podniku so
zahraničnou majetkovou účas�ou

Ochrana odrôd
rastlín a plemien zvie-
rat

Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv
k novým odrodám rastlín a plemenám
zvierat
§ 21

udelenie š¾achtite¾ského osvedčenia
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Odbor Názov predpisu 
a číslo §

Charakteristika 
rozhodnutia

Ochrana po¾nohospo-
dárskej výroby

Zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej
výroby
§ 5
§ 12 povolenie odrôd, uznanie odrôd, chme¾níc,

semenných ovocných stromov,
materských ovocných rezbových stromov
a kríkov

§ 27 povolenie prostriedkov na ochranu rastlín

Zákon ČNR č. 86/1972 Zb. a SNR
č. 110/1972 Zb. o plemenitbe
hospodárskych zvierat
§ 6

povo¾ovanie plemien hospodárskych zvierat

Plynárenstvo Zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode
a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský
zákon)
§ 5

súhlas so zriadením zariadení pre výrobu
vyhrievacích plynov

§ 7 súhlas so zrušením zariadení pre výrobu
vyhrievacích plynov a plynovodnej siete

Priemyselné
vlastníctvo (vynálezy
a priemyselné vzory)

Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch,
priemyselných vzoroch a zlepšovacích
návrhoch
§ 34 a 52

zamietnutie prihlášky vynálezu
a priemyselného vzoru

Priemyselné
vlastníctvo 
(ochranné známky)

Zákon č. 174/1988 Zb. o ochranných
známkach
§ 12

zamietnutie prihlášky

Priemyselné
vlastníctvo (ochrana
označenia pôvodu)

Zákon č. 159/1973 Zb. o ochrane
označenia pôvodu výrobkov
§ 7

zamietnutie prihlášky

Cestná doprava Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení
zákona č. 27/1984 Zb.
§ 3 ods. 3 písm. c)

rozhodnutie o zaraïovaní
novobudovaných ciest do cestnej siete,
o ich preraïovaní, príp. vyraïovaní z tejto
siete, ako aj o preraïovaní miestnych
komunikácií a účelových komunikácií do
tejto siete

Vyhláška FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa
vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách (cestný zákon)
§ 10 ods. 3 písm. c)

rozhodnutie o uzávierke, prípadne
o obchádzke pri cestách II. a III. triedy
a miestnych komunikácií

Rodičovský príspevok Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom
príspevku

okrem rozhodnutí preskúmate¾ných pod¾a
§ 250l všetky ïalšie rozhodnutia
s výnimkou rozhodnutí o nepriznaní
príspevku a o zastavení jeho výplaty

Sociálne zabezpečenie Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom
zabezpečení v znení neskorších predpisov

okrem rozhodnutí preskúmate¾ných pod¾a
§ 250l všetky ïalšie rozhodnutia
s výnimkou rozhodnutí o zaopatrovacom
príspevku

Vyhláška č. 76/1957 Ú.1. v znení
vyhlášky č. 268/1990 Zb., vyhláška
č. 183/1991 Zb.

rozhodnutie o invalidite (čiastočnej
invalidite)
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Odbor Názov predpisu 
a číslo §

Charakteristika 
rozhodnutia

Štátne tajomstvo Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane
štátneho tajomstva v znení zákona
č. 383/1990 Zb.
§ 21

rozhodnutie o zákaze fotografovania
a filmovania

Stavebný poriadok Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení zákona
č. 103/1990 Zb.
§ 32 písm. c) a d)

územné rozhodnutie o chránenom území
a o stavebnej uzávere

§ 91 rozhodnutie o príkaze na odstránenie
stavby, ak sú bezprostredne ohrozené
životy osôb a ak nemožno stavbu zachova�

§ 94 nariadenie vykonania neodkladných
zabezpečovacích prác vlastníkovi stavby,
ktorá ohrozuje svojím stavom život alebo
zdravie osôb, príp. značné
národohospodárske alebo kultúrne
hodnoty, a ak nie je nevyhnutné stavbu
ihneï odstráni�

§ 96 ods. 1 a 2 nariadenie vypratania stavby, ktorá je
v takom stave, že bezprostredne ohrozuje
život alebo zdravie osôb

Školstvo Zákon ČNR č. 564/1990 Zb. o štátnej
správe a samospráve v školstve
§ 3 ods. 2 písm. a) až c), e), h), m)

rozhodnutia riadite¾a školy (školského
zariadenia), robené na základe odborných
posudkov alebo kapacitných možností

§ 7 písm. b) rozhodnutie školského úradu
o odvolaniach proti rozhodnutiu riadite¾a
pod¾a § 3 ods. 2

Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách
§ 18 ods. 2

rozhodnutie rektora (pri vysokých školách,
ktoré sa nečlenia na fakulty,
akademického senátu) vysokej školy
o odvolaní do rozhodnutia dekana
v otázkach prijatia alebo neprijatia na
štúdium na vysokej škole

Telekomunikácie Zákon č. 110/1964 Zb.
o telekomunikáciách
§ 4

rozhodnutia o povolení zriadi�
a prevádzkova� telekomunikačné
zariadenia mimo jednotnej
telekomunikačnej siete

§ 6 ods. 3 rozhodnutia o povolení na zriaïovanie
a prevádzkovanie telekomunikačných
zariadení mimo jednotnej
telekomunikačnej siete, ak sa majú
zariadenia pripoji� na jednotnú
telekomunikačnú sie�

Ťažba nerastov Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití
nerastného bohatstva (banský zákon)
§ 9 ods. 1 a 2

určenie správcu výhradného ložiska

§ 35 ods. 4 určenie organizácie, ktorá vykonáva
v nevyhnutne potrebnom rozsahu
zabezpečenie alebo likvidáciu starých
banských diel a ich následkov
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Odbor Názov predpisu 
a číslo §

Charakteristika 
rozhodnutia

Veterinárna starostli-
vos�

Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej
starostlivosti v znení zákona 
č. 239/1991 Zb.
§ 23

mimoriadne veterinárne opatrenia

Vodné hospodárstvo Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný
zákon)
§ 16

rozhodnutia o opatreniach pri nedostatku
vody

§ 30 ods. 3 obmedzovanie alebo iná úprava
zásobovania pitnou vodou, príp. jej
používanie pri nedostatku pitnej vody

Zahraničný obchod Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych
stykoch so zahraničím v znení zákona 
č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb.
§ 19 ods. 1 písm. i)

ude¾ovanie, zmeny a odnímanie povolení
na poskytovanie
zahraničnohospodárskych služieb
v oblasti predaja za devízové prostriedky

§ 54 povolenia na vývoz alebo dovoz vecí (tzv.
neobchodný vývoz alebo dovoz)

Zdravotníctvo Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti
o zdravie ¾udu

rozhodnutie o dočasnej pracovnej
neschopnosti
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