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Podľa rozdeľovníka 

Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo   Vybavuje/linka  Dátum 
    2010-18871/20285-1:530/Pi Maroš PIĽA  12.04.2010 

Informácia k novele zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odbor štátnej stavebnej 

správy a územného plánovania (ďalej len MVRR SR), týmto oznamuje krajským stavebným 

úradom, že zákonom č. 102/2010 Z.z. s účinnosťou od 1. apríla 2010, bol novelizovaný zákon 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o obecnom zriadení). V súvislosti so zmenami právnej úpravy týkajúcej sa výkonu verejnej 

správy a tým aj preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania 

a stavebného poriadku, Vám dávame do povedomia nasledovné: 

Predmetná novela okrem iného upravila postavenie starostu obce v ust. § 13 ods. 5 zákona 

o obecnom zriadení, citujeme: ,,Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže 

rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb 

a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený 

zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.“  

Z dôvodovej správy k citovanému ustanoveniu vyplýva, že správnym orgánom už nie je 

starosta obce, tak ako to bolo v predchádzajúcej zákonnej úprave, ale správnym orgánom je 

obec ako právnická osoba, za ktorú starosta koná aj v správnych (administratívnoprávnych) 

vzťahoch. Starosta obce ako štatutárny orgán obce, však môže rozhodovanie v mene obce 

ohľadom právnych pomerov právnych subjektov v oblasti verejnej správy zveriť príslušnému 

zamestnancovi obce. 
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Týmto Vás zároveň žiadame, aby ste s uvedenou informáciou bezodkladne oboznámili 

stavebné úrady v pôsobnosti Vášho kraja. 

S pozdravom 

 

        Ing. Václav KADLEC 
riaditeľ odboru štátnej stavebnej správy 

         a územného plánovania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdeľovník:  
 
Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05  Banská Bystrica 
Krajský stavebný úrad v Bratislave, Lamačská cesta č. 8, 845 14  Bratislava 
Krajský stavebný úrad v Košiciach, Komenského č. 52, 041 26  Košice 
Krajský stavebný úrad v Nitre, Lomnická č. 44, 949 01  Nitra 
Krajský stavebný úrad v Prešove, Nám. Mieru č. 3, 081 92  Prešov 
Krajský stavebný úrad v Trenčíne, Hviezdoslavova č. 3, 911 40  Trenčín 
Krajský stavebný úrad v Trnave, Kollárova č. 8, 917 02  Trnava 
Krajský stavebný úrad v Žiline, Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 01  Žilina 

 


