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Usmernenie

Na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odbor štátnej
stavebnej správy a územného plánovania (ďalej len MVRR SR) ste sa obrátili s e-mailovou
žiadosťou, ktorou reagujete na stanovisko MVRR SR k § 10 zákona č. 656/2004 Z.z.
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo väzbe na
povoľovanie a kolaudáciu elektroenergetických stavieb podľa zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
na pozemkoch tretích osôb s tým, že žiadate o usmernenie
- či stanovisko v tomto liste vysvetľujúce iné právo k pozemkom, ktoré je potrebné
preukázať v konaniach podľa stavebného zákona pre elektroenergetické stavby je možné
použiť pred dňom 1.7.2009, ktorý je dňom účinnosti Čl. II zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli
z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K uvedenému MVRR SR z hľadiska pôsobnosti na úseku štátnej stavebnej správy
uvádza nasledovné:
Stanovisko MVRR SR č. 2009-11460/13681-2:530/Ka zo dňa 13.3.2009 bolo
poskytnuté žiadateľovi k problematike preukazovania vlastníckeho práva alebo iného práva
k pozemku v konaniach podľa stavebného zákona vo väzbe na § 10 ods. 1 písm. e) zákona
č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, pričom predmetom týchto
konaní je umiestnenie, povoľovanie, kolaudácia, resp. povoľovanie stavebných úprav
elektroenergetických stavieb.
Ustanovenie § 10 ods. 1 zákona o energetike bolo novelizované zákonom
č. 112/2008 Z.z. účinným od 1.4.2008, kedy bolo do § 10 ods. 1 zákona o energetike
doplnené „písm. e)“ - od tohto dátumu stavebník, ktorý nie je vlastníkom pozemku, na ktorom
má byť stavebníkovi povolená stavba elektroenergetického zariadenia alebo plynárenského
zariadenia (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona o energetike) pri preukazovaní vlastníckeho alebo
iného práva k pozemku, preukáže svoj právny vzťah k pozemku vecným bremenom
podliehajúcim zápisu do katastra (§ 10 ods. 5 zákona o energetike) viažucim sa na pozemok,
na ktorom sa má stavba uskutočniť, t. j. stavebný úrad je povinný v konaní zohľadniť tú
skutočnosť, že stavebník má v tomto prípade právo k pozemku vyplývajúce z iných právnych
predpisov (§ 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona), teda vzniká priamo zo zákona.
V intenciách ust. § 10 ods. 1 písm. e) zákona o energetike s účinnosťou od 1.4.2008
držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická alebo právnická osoba je oprávnená
vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických
zariadeniach potrebných pre zabezpečenie prevádzky sústavy, alebo siete, ktorých výstavba
bola povolená podľa osobitných predpisov.

Účelom zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom
vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie
územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého gestorom je Ministerstvo
financií SR, je usporiadať doteraz neusporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom pod
stavbami (napr. miestne komunikácie, administratívne budovy obcí, kultúrne domy, základné
školy), ktoré boli delimitované na obce a vyššie územné celky v rámci reformy verejnej
správy.
Zákon č. 66/2009 Z.z. je účinný od 1.3.2009 okrem článkov I, II a III, ktoré
nadobúdajú účinnosť 1.7.2009.
Čl. II cit. zákona mení stavebný zákon tak, že v poznámke pod čiarou k odkazu 13b
sa pôvodná citácia nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z.z.
o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré
prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“, z ktorej vyplýva, že oprávnenia vyplývajúce z týchto zákonov postačujú na
preukázanie iného práva k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.
Tým, že zákonodarca novelizoval poznámku pod čiarou k odkazu 13b stavebného
zákona doplnením zákona č. 66/2009 Z.z., s účinnosťou od 1.7.2009 vytvoril právny podklad
pre právnu istotu v tej miere, že obdobným právom aké vyplýva z predpisov uvedených
v poznámke pod čiarou k odkazu č. 13b stavebného zákona (napr. zákon o vodách, zákon
o energetike, atď.) je aj vecné bremeno podľa § 4 zákona č. 66/2009 Z.z., v intenciách
ktorého s účinnosťou od 1.7.2009 vlastníkovi stavby povolenej podľa platných právnych
predpisov, ktorá prešla z vlastníctva štátu do vlastníctva obcí a vyšších územných celkov
v období od 1.5.1991 do 1.1.2004, a ktorá je postavená na pozemku, ktorý je vo vlastníctve
iných osôb, vzniká zo zákona vecné bremeno, ktorého obsahom je okrem užívania pozemku
aj právo uskutočniť stavbu alebo zmenu takejto stavby.
Z vyššie uvedeného bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že oprávnenia
vyplývajúce zo zákona č. 656/2004 Z.z. (s účinnosťou od 1.4.2008) a oprávnenia vyplývajúce
zo zákona č. 66/2009 Z.z. (s účinnosťou od 1.7.2009) postačujú na preukázanie iného práva
k pozemku v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.
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a územného plánovania

