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Vee
Zabezpečovanie záujmov obrany štátu podľa § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov - 
oznámenie záujmových území rezortu obrany

V nadväznosti na spracovanie aktualizácie záujmových území Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstva“) v roku 2012, Vám v prílohe zasielame 
aktualizovaný „Zoznam záujmových území Ministerstva obrany Slovenskej republiky44 (ďalej 
len „zoznam záujmových území44). V záujmových územiach môžu stavebné úrady vydať 
územné rozhodnutie a stavebné povolenie len v súlade s § 125 ods. 2 a 3 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, t.j. len so súhlasom orgánov ministerstva. Na citované ustanovenie stavebného 
zákona sa odvoláva ustanovenie § 7 písm. o) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ministerstvo na úseku obrany štátu 
vydáva stanoviská v prerokúvaní územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej 
dokumentácie a stanoviská k umiestňovaniu a povoľovaniu stavieb.

V spracovanom zozname záujmových území sú tak ako v predchádzajúcom zozname 
okrem vymedzených katastrálnych území aj osobitne vyšpecifikované stavby, u ktorých je 
záujmovým územím ministerstva celé územie Slovenskej republiky.

Na vydávanie záväzných stanovísk ministerstva podľa citovaného ustanovenia zákona 
o obrane Slovenskej republiky je oprávnená sekcia majetku a infraštruktúry ministerstva a jej 
podriadené správy s teritoriálnou pôsobnosťou: Správa nehnuteľného majetku a výstavby 
v Bratislave s detašovaným pracoviskom v Banskej Bystrici a Správa nehnuteľného majetku 
a výstavby v Košiciach. V nadväznosti na kompetenčné rozdelenie pôsobnosti sekcie 
a uvedených správ upravené internými predpismi ministerstva upozorňujeme, že sekcia 
majetku a infraštruktúry je jedinou oprávnenou organizačnou zložkou ministerstva na 
vydanie záväzného stanoviska ministerstva:

k stavbám, ktorých výška od zemského povrchu je viac ako 50 m bez ohľadu na 
lokalitu (k. ú.) plánovanej výstavby,
k stavbám celoštátneho významu (diaľnice a rýchlostné cesty, hlavné železničné 
trate, kúpele, tranzitné ropovody, jadrové elektrárne a pod.) bez ohľadu na lokalitu 
(k. ú.) plánovanej výstavby,
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k stavbám rozvodov elektrickej energie nad 110 kV vrátane príslušných 
transformačných staníc bez ohľadu na lokalitu (k. ú.) plánovanej výstavby, 
k stavbám produktovodov, plynovodov vrátane ich prevádzkových objektov bez 
ohľadu na lokalitu (k. ú.) plánovanej výstavby,
v prerokovaní návrhov územných plánov, ktorých schválenie patrí do kompetencie 
samosprávnych krajov,
ku každej pripravovanej stavbe v katastrálnych územiach uvedených v priloženom 
zozname záujmových území, v ktorých je sekcia majetku a infraštruktúry uvedená 
ako oprávnený orgán ministerstva na vydanie záväzného stanoviska ministerstva. 

Kontakty:
• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a infraštruktúry, 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail: viera.kocurova@mod.gov.sk. tel.: 0960 31 
30 34, iurai.habermayer@mod.gov.sk, tel.: 0960 31 32 51

• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Správa nehnuteľného majetku 
a výstavby Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail: 
helena.kovacova@mod.gov.sk. tel.: 0960 32 75 73

• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Správa nehnuteľného majetku 
a výstavby Bratislava, detašované pracovisko Banská Bystrica, ul. ČSA 7. 974 31 
Banská Bystrica, e-mail: renata.meckova@mod.gov.sk. tel: 0960 41 23 16

• Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Správa nehnuteľného majetku 
a výstavby Košice, Nám. legionárov 4. 080 01 Prešov, e-mail: 
martin.bednar@mod.gov.sk, tel.: 0960 51 57 88

Na základe uvedeného požadujeme v konaniach podľa stavebného zákona podmieniť 
vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia vydaním súhlasu príslušného orgánu 
ministerstva:

u všetkých stavieb umiestňovaných a povoľovaných v záujmových katastrálnych 
územiach patriacich do územnej pôsobnosti Vášho kraja (bod č. 1 prílohy), 
u všetkých záujmových stavieb umiestňovaných a povoľovaných na území Vášho 
kraja (bod č. 2. prílohy).

Zároveň Vás týmto žiadame o zabezpečenie doručenia v prílohe zasielaného zoznamu 
záujmových území na všetky stavebné úrady patriace do Vašej pôsobnosti.

Zoznam záujmových území bol z úrovne ministerstva zaslaný všetkým krajským 
stavebným úradom, ostatným špeciálnym stavebným úradom, na vedomie Ministerstvu 
životného prostredia Slovenskej republiky. Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky 
a Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. V prípade 
vyžiadania Vám bude priložený zoznam doručený aj elektronicky.

S pozdravom

generálny riaditeľ 
Ing /jozef  P A G Á Č  

dočasne preložený

Prílohy
Zoznam záujmových území - lxA4
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MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
sekcia majetku a infrastruktury 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Príloha k č.p.: SEMaI-25-377/2012

/o zn a m  záujmových území a stavieb, u ktorých je možné vydať  
územné rozhodnutie a stavebné povolenie len so súhlasom orgánu 

M inisterstva obrany Slovenskej republiky -  aktualizácia 2012

1. Záujm ové katastrálne územia, v ktorých možno v súlade s § 125 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, vydať územné rozhodnutie a stavebné povolenie len so súhlasom orgánu

Názov katastrálneho  
územia

Kód
katastrálneho

územia

Názov okresu Kód
okresu

Orgán MO SR 
oprávnený vydať 

záväzné stanovisko 
MO SR

Trenčiansky kra j
Borčice 803685 Hava 302 SAMaV Banská Bystrica

Dubnica nad Váhom 813141 Hava 302 SAMaV Banská Bystrica

1 lorné Bzince 807826 Nové Mesto nad Váhom 304 SAMaV Bratislava
Lubina 833398 Nové Mesto nad Váhom 304 SAMaV Bratislava
Nové Mesto nad Váhom 842044 Nové Mesto nad Váhom 304 SAMaV Bratislava
Stará Lehota 858064 Nové Mesto nad Váhom 304 SAMaV Bratislava
Bystričany 807613 Prievidza 307 SAMaV Banská Bystrica

C'ereňanv 809241 Prievidza 307 SAMaV Banská Bystrica

Diviacka Nová Ves 810720 Prievidza 307 SAMaV Banská Bystrica

Diviaky nad Nitricou 810762 Prievidza 307 SAMaV Banská Bystrica

Kamenec pod Vtáčnikom 823261 Prievidza 307 SAMaV Banská Bystrica

Kocurany 825051 Prievidza 307 SAMaV Banská Bystrica

Mačov 834602 Prievidza 307 SAMaV Banská Bystrica

Nováky 842001 Prievidza 307 SAMaV Banská Bystrica

Opatovce nad Nitrou 843881 Prievidza 307 SAMaV Banská Bystrica

Kačice 840751 Prievidza 307 SAMaV Banská Bystrica

Vrhaný 810738 Prievidza 307 SAMaV Banská Bystrica

Z e m ianske Kostoľany 873055 Prievidza 307 SAMaV Banská Bystrica

Plevník - Drieňové 846945 Považská Bystrica 306 SAMaV Banská Bystrica

Beluša 802506 Puchov 308 SAMaV Banská Bystrica

Nosiče 841234 Puchov 308 SAMaV Banská Bystrica

Bošianska Neporadza 839663 Trenčín 309 SAMaV Bratislava
Dubodiel 813290 Trenčín 309 SAMaV Bratislava
Horné Motešice 838616 Trenčín 309 SAMaV Bratislava
K uhrá 829722 Trenčín 309 SEM al MO SR
Nemšová 839639 Trenčín 309 SAMaV Bratislava
Soblahov 857106 Trenčín 309 SAMaV Bratislava
Trenčianske Biskupice 864668 Trenčín 309 SAMaV Bratislava
Trenčianske Jastrabie 864412 Trenčín 309 SAMaV Bratislava
Trenčianske Teplice 864455 Trenčín 309 SAMaV Bratislava
Irenčin 864528 Trenčín 309 SAMaV Bratislava
Veľké Bierovce 867942 Trenčín 309 SAMaV Bratislava
Zlatovce 873551 Trenčín 309 SAMaV Bratislava



Kontaktné adresy:
• SEM al MO SR - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, sekcia majetku a 

infrastruktury, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail: viera.kocurova@mod.gov.sk, tel.: 
0960 31 30 34, iurai.habennayer@mod.gov.sk, tel.: 0960 31 32 51

• SAM aV Bratislava - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Správa nehnuteľného 
majetku a výstavby Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail: 
helena.kovacova@mod.gov.sk, tel.: 0960 32 75 73

• SAM aV Banská Bystrica - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Správa 
nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, detašované pracovisko Banská Bystrica, ul. 
ČSA 7, 974 3 1 Banská Bystrica, e-mail: renata.meckova@mod.gov.sk. tel: 0960 41 23 16

2. Záujmové stav by, u ktorých možno vydať územné rozhodnutie a stavebné povolenie na 
celom území Slovenskej republiky len so súhlasom orgánu Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky

a) pozemné komunikácie,1) a zariadenia na nich, najmä stavby, portály, brány, stožiare, 
technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta.

b) dráhy,2)
c) vnútrozemské vodné cesty,3)
d) podzemné inžinierske siete (napr. telekomunikačné, dátové, optické, koaxiálne, káblové 

televízie, energetické, silové, plynové, vodovodné, teplárenské alebo kanalizačné siete),
e) stavby vysoké 30 m a viac,
0  stavby, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov, vojenských leteckých 

pozemných zariadení a komunikačných zariadení Ministerstva obrany Slovenskej republiky, 
a to
1. vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac,
2. energetické zariadenia na výrobu, prenos a transformáciu elektrickej energie (napr. 

elektrárne, rozvodne elektrickej energie, transformačně stanice, meniarne),
3. elektrické zariadenia vyžarujúce elektromagnetickú energiu (napr. rozhlasové a televízne 

vysielače, vysielacie stanice mobilných operátorov a poskytovateľov telekomunikačných 
služieb),

4. veterné elektrárne,
g) stavby, ktoré môžu ohroziť let lietadla, a to

1. zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia,
2. klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje.

1) Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 
") Zákon č. 5 13/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
') Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2

mailto:viera.kocurova@mod.gov.sk
mailto:iurai.habennayer@mod.gov.sk
mailto:helena.kovacova@mod.gov.sk
mailto:renata.meckova@mod.gov.sk

