ZÁ Z N A M
z pracovnej porady Krajského stavebného úradu v Prešove, odboru štátnej stavebnej správy
so zamestnancami stavebných úradov Prešovského kraja uskutočnenej 25.3.2009.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1. Otvorenie
2. Informácia o postupe prípravy nového zákona o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku
3. Metodický pokyn č. 09-01 SSBP MVaRR SR pre krajské stavebné úrady a stavebné
úrady k zabezpečeniu prechodu pôsobnosti vo veciach územného konania pre stavby
diaľnic a ciest pre motorové vozidlá na krajské stavebné úrady vo väzbe na zákon č.
540/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z.z. o jednorazových
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové
vozidlá a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z.z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4. Informácia Technickej inšpekcie, a.s. k zákonu č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a jeho aplikácia v praxi
5. Informácia Inšpektorátu práce Prešov o súčinnosti so stavebnými úradmi v konaniach
podľa stavebného zákona
6. Poznatky spoločnosti Orange Slovensko, a.s. z praxe povoľovania a realizácie
telekomunikačných stavieb
7. Usmernenie stavebných úradov
o aplikácii zákona o správnom konaní
v prvostupňových konaniach z hľadiska jeho subsidiarity v týchto konaniach
8. Informácia o zavedení meny euro v Slovenskej republike vo väzbe na všeobecné
záväzné právne predpisy na úseku povoľovania stavieb
9. Rôzne
10. Ukončenie
K bodu 1)
Poradu otvoril Ing. Matej Styk, prednosta Krajského stavebného úradu v Prešove a po
privítaní pozvaných hostí a zúčastnených pracovníkov stavebných úradov odovzdal slovo
Ing. Božene Vargovej, vedúcej odboru štátnej stavebnej správy Krajského stavebného úradu
v Prešove.
K bodu 2)
Ing. Božena Vargová informovala prítomných o tom, že nový zákon o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) bol schválený
vládou SR dňa 18.3.2009 a následne bude postúpený na čítanie do NR SR. Novým
stavebným zákonom sa rušia aj vykonávacie vyhlášky. Zákon má nadobudnúť účinnosť
dňom 1.7. 2010. Prílohou č. 1 k zákonu je Zoznam sídiel spoločných obecných úradov
zabezpečujúcich výkon činnosti pre stavebný úrad. V prešovskom kraji je podľa uvedenej
prílohy 30 SOÚ okrem samostatných stavebných úradov, ktorých je 6.
Prítomný boli oboznámený aj so zákonom o vyvlastnení, ktorý bol schválený vo vláde
SR dňa 11.3.2009, ktorý bude samostatným zákonom s účinnosťou od 1.7.2010.

1

K bodu 3)
Zákonom č. 540/2008 sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z.z. o jednorazových
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
a o doplnení zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
doplnený stavebný zákon o § 117b podľa ktorého, ak ide o uskutočnenie stavby diaľnice
a cesty pre motorové vozidlá, vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného
konania krajský stavebný úrad. Zákon nadobudol účinnosť dňom 13.12.2009.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo pre krajské stavebné úrady
a stavebné úrady Metodický pokyn č. 09-01 SSBP z 20.1.2009 k zabezpečeniu prechodu
pôsobnosti vo veciach územného konania pre stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá na
krajské stavebné úrady vo väzbe na zákon č. 540/2008 Z.z..
Stavebné úrady boli upozornené aj na ostatné zmeny a doplnky stavebného zákona
uvedené v zákone č. 540/2008 Z.z.
K bodu 4)
S činnosťou Technickej inšpekcie, a.s., jej vznikom, činnosťou a spôsobilosťou
oboznámil prítomných Ing. Kozák.
Následne Ing. Jana Matvejová, Ing. Krišková a Ing. Kozák informovali prítomných
o zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „BOZP“) a z neho vyplývajúcich povinností pre stavebníka.
V závere prednášky bolo skonštatované, že Technická inšpekcia, a.s. je jednou z troch
oprávnených právnických osôb na výkon činnosti podľa zákona č. 124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„BOZP“) a je na stavebníkovi, ktorú z týchto oprávnených osôb osloví.
K bodu 5)
Zástupca Inšpektorátu práce v Prešove Ing. Sabol v prednáške uviedol, že podľa
zákona 125/2006 Z.z. o Inšpekcii práce v znení neskorších predpisov Inšpektoráty práce
uplatňujú záväzným stanoviskom požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré bude zamestnávateľ a fyzická
osoba, ktorá je podnikateľom a nie zamestnávateľom používať na plnenie svojich úloh.
Inšpektoráty práce sa na kolaudačných konaniach zúčastňujú na základe oznámenia o začatí
kolaudačného konania, ktoré inšpektorátom práce zasielajú stavebné úrady. Z názvu
kolaudovaného objektu často nie je zrejmé aké vyhradené technické zariadenia budú
predmetom kolaudácie. Inšpektoráty práce preto nevedia, akých inšpektorov s akou
špecializáciu majú poslať na kolaudáciu a dochádza k tomu, že návštevu kolaudovaného
objektu je potrebné vykonať opakovane a to inšpektorom, ktorý je odborníkom v danej oblasti
na konkrétne kolaudované technické zariadenie, čo je neefektívne. K zefektívneniu práce
inšpektorov by došlo, ak by stavebné úrady v oznámeniach o začatí konania uvádzali aj údaje
o technických zariadeniach, ktoré sa budú kolaudovať, ktoré by získali od stavebníka
a telefonicky kontakt na stavebníka.
Po vzájomnej konzultácii so stavebnými úradmi boli prijaté tieto závery:
Stavebný úrad oznámi začatie kolaudačného konania inšpektorátu práce s tým, že
v oznámení uvedie kontaktnú adresu pracovníka stavebného úradu, ktorý bude vo veci konať
a podľa možnosti kontakt na navrhovateľa na kolaudáciu stavby.
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Inšpektorát práce zašle KSÚ v Prešove zoznam inšpektorov s uvedením ich
špecializácie a tento ich rozošle na jednotlivé stavebné úrady.
K bodu 6)
Zástupca spoločnosti Orange a.s., Slovensko Ing. Štefan Geleta predniesol príspevok
k povoľovaniu a realizácii telekomunikačných stavieb. Zameral sa najmä na výklad zákona č.
610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, vysvetlil
terminológiu podľa tohto zákona a to konkrétne § 4 – elektronické komunikačné siete
a poukázal na druhy telekomunikačných stavieb v praxi.
Uviedol, že dôvodom prezentácie je problematika spôsobu povoľovania jednotlivých
telekomunikačných stavieb podľa stavebného zákona, z dôvodu nejednotnosti postupu
stavebných úradov.
Po vzájomnej konzultácii došlo k tomuto záveru:
Stavebné úrady budú v jednotlivých prípadoch postupovať v úzkej spolupráci so
žiadateľmi o povolenie telekomunikačných stavieb a individuálne sa pri každej stavbe
dohodnú na spôsobe povoľovania požadovanej stavby aplikujúc ustanovenia stavebného
zákona na konkrétny prípad.
K bodu 7)
Príspevok predniesol Ing. Kačúr a tvorí prílohu č. 1 k záznamu.
K bodu 8)
Príspevok predniesol Ing. Kamenický a tvorí prílohu č. 2 k záznamu.
K bodu 9)
V tomto bode Ing. Božena Vargová prítomných informovala o nasledovnom:
- Zákon č. 149/2008 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských
obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon NRSR č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a znení
zákona č. 172/2003 Z.z..
- Zákon č. 66/2009 o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod
stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a VÚC a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.marca 2009.
- Dochádza k zrušovaniu rozhodnutí o umiestnení stavby z dôvodu, že stavebný úrad
v územnom konaní o umiestnení stavby rozhodne v rozpore s platnou územnoplánovacou
dokumentáciou s odôvodnením, že vychádza zo súhlasného záväzného stanoviska obce, ktoré
ako dotknutý orgán vydáva podľa § 140b stavebného zákona a nie z porovnania predmetného
návrhu so záväznou časťou platnej územnoplánovacej dokumentácie. Takýto postup je
nezákonný, pretože
záväzným stanoviskom obce nemožno meniť územnplánovaciu
dokumentáciu, to je možné dosiahnuť iba jej zmenami a doplnkami.
Stavebný úrad je povinný v konaní a rozhodovaní o umiestnení stavby v dotknutom
území postupovať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, ktorým je vyhlásená
záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie, pretože podľa ustanovenia § 37 ods. 1
stavebného zákona základným podkladom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je
územný plán, ktorý v záväznej časti rieši otázku funkčného využitia územia. Ak je
predložený návrh na umiestnenie stavby v rozpore s týmto záväzným regulatívom, stavebný
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úrad by mal postupovať podľa § 37 ods. 4 stavebného zákona a návrh zamietnuť napriek
súhlasnému záväznému stanovisku obce. územným plánom
V rozhodnutiach o umiestnení stavby je potrebné uvádzať funkčné využitie plochy
podľa územnplánovacej dokumentácie, uvádzať kedy a akým uznesením bol územný plán
schválený a aký územný plán je pre dotknuté územie spracovaný.
- Upozorňujeme stavebné úrady, že rozhodnutia vydávané stavebnými úradmi neobsahujú
predpísané náležitosti v zmysle § 46 a 47 správneho poriadku; v rozhodnutiach nie sú správne
určení účastníci konania ( ktorým sa rozhodnutie doručuje) a dotknuté orgány (ktorým sa
rozhodnutie zasiela na vedomie), čo môže spôsobiť problémy pri vyhodnotení podaného
odvolania a pri vyznačení právoplatnosti rozhodnutia.
- Upozorňujeme na to, že orgány prokuratúry budú vykonávať previerku dodržiavania
zákonnosti na stavebných úradoch, ktorá bude zameraná na nečinnosť a prieťahy v konaní.
- Opätovne upozorňujeme na dodržiavanie vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných
technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie, ktorej dodržanie kontroluje stavebný úrad v konaní.
- Upozorňujeme na sledovanie platnosti a rozsahu osvedčení a pečiatok vydávaných
Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch znení neskorších predpisov
Vzhľadom na opakujúce sa podnety projektantov o pochybeniach stavebných úradov
pri uznávaní autorizačných osvedčení a najmä osvedčení o odbornej spôsobilosti technikov
stredoškolákov v konaniach podľa stavebného zákona, ktoré preukazujú neznalosť
a nejasnosti zamestnancov stavebných úradov v tejto oblasti, ministerstvo v spolupráci so
Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) pripravilo informáciu o platných
autorizačných osvedčeniach ako aj o spôsobe kontroly platnosti osvedčení.
Zoznam autorizovaných stavebných inžinierov je zverejnený na webovej stránke SKSI
www.sksi.sk
Na stránke je taktiež zverejnený zoznam stavebných inžinierov vyčiarknutých zo zoznamu
autorizovaných inžinierov (dôvod vyčiarknutia môže byť rôzny: napr. na vlastnú žiadosť –
ukončenie činnosti, neplatenie členského príspevku, úmrtie). Nakoľko môžu nastať ojedinelé
prípady neodovzdania pečiatky a osvedčenia u vyčiarknutých členov, je vhodné si aktuálnosť
dokladov overiť na webovej stránke SKSI.
V prípade potreby si aktuálne informácie v zozname možno overiť priamo na Úrade SKSI
telefonicky 02/5244 4094, 50495042, alebo mailom: olsakovska@sksi.sk
- Z hľadiska odstránenia stretu záujmov v prípadoch, ak je na vybavenie ohlásenia (§ 57
stavebného zákona) príslušná obec ako stavebný úrad, ktorá je zároveň navrhovateľom,
stavebníkom alebo vlastníkom stavby, na ktorej sa ohlasované stavebné úpravy budú
uskutočňovať, pričom projekt je zároveň predmetom poskytovania dotácie, MVRR SR
odporúča aj v takýchto prípadoch ohlasovania aplikovať obdobný postup ako podľa § 119
ods. 3 stavebného zákona, najmä z dôvodu rešpektovania základných pravidiel konania, ktoré
sa podľa § 3 ods. 6 zákona o správnom konaní primerane aplikujú aj pri vydávaní opatrení.
- Ďalej je potrebné upozorniť na aplikáciu Zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len autorský zákon). Z dikcie ustanovenia §
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7 ods. 1 a 2 autorského zákona vyplýva, že medzi konkrétne druhy autorských diel (okrem
všeobecného vymedzenia) patrí aj architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej
architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného
dizajnu.
Podľa § 17 ods. 1 písm. d) autorského zákona autor má právo na nedotknuteľnosť
svojho diela, najmä na ochranu nad akoukoľvek nepovolenou zmenou alebo iným
nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so
svojim dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha
diela alebo spôsob použitia diela nevylučuje, autor má právo na autorský dohľad (autorskú
korektúru) nad nakladaním so svojim dielom; v prípade architektonického diela je autorským
dohľadom dozor nad zhotovením stavby. Z dikcie ust. § 17 ods. 2 autorského zákona vyplýva,
že práv podľa odseku 1 sa autor nemôže vzdať; tieto práva sú neprevoditeľné a smrťou autora
zanikajú.
Podľa § 20 ods. 6 autorského zákona vlastník alebo iný užívateľ stavby, ktorá je
vyjadrením autorského diela, môže vykonávať na stavbe bez súhlasu autora len také stavebné
úpravy a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na
zachovanie funkčného využívania, a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela
a nezasahujú do autorských práv.
- Upozorňujeme stavebné úrady, aby sledovali stránku MVRR SR www.build.gov.sk, kde sa
uverejňované usmernenia, ktoré vydáva ministerstvo, úsek štátnej stavebnej správy.
- KSÚ v Prešove má stránku po.ksu.sk. V prípade, že niektoré usmernenia zaslané na KSÚ
v Prešove nebudú na stránke MVRR zverejnené zverejní ich KSÚ na svojej stránke ako aj
usmernenia vydávané KSÚ.

K bodu 10)
V závere Ing. Vargová poďakovala prítomným za účasť a pozornosť a poradu
ukončila.

Zapísala Ing. Vargová
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