
ODDELENIE ŠTÁTNEJ STAVEBNEJ SPRÁVY 
 
1. vykonáva štátnu stavebnú správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom 

konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad (§ 118 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov), 

2.  riadi a kontroluje výkon prenesenej štátnej správy vykonávanej obcami ako stavebnými 
úradmi,  

3. plní úlohy štátneho stavebného dohľadu a kontroluje činnosť štátneho stavebného 
dohľadu vykonávanú poverenými pracovníkmi stavebných úradov,  

4. zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu, ak obec dlhodobo, najmenej šesť 
mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť stavebného úradu, 

5. zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu pri vyhradenej právomoci pri 
jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo opatreniach 
s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí, 

6. určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie v prípade stavieb alebo 
opatrení presahujúcich hranice územného obvodu jedného stavebného úradu,  

7. určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie podľa § 119 ods. 3 
stavebného zákona ak bola na konanie príslušná obec ako stavebný úrad a bola zároveň 
navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie 
terénnych úprav, prác alebo zariadení, ktoré boli predmetom konania, 

8. vedie a aktualizuje zoznam sídiel spoločných obecných úradov, pre ktoré spoločný 
obecný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku (§ 117 ods. 2 
stavebného zákona),  

9. vykonáva pôsobnosť prvostupňového stavebného úradu vo veciach vyvlastnenia 
a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení podľa § 117a stavebného zákona ak ide o výstavbu a 
správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií, vrátane zriadenia ich ochranných pásiem, 
a o uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou podľa osobitných predpisov, 

10. vykonáva pôsobnosť prvostupňového stavebného úradu vo veciach územného konania 
a vydáva územné rozhodnutie pre stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v zmysle 
zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave 
niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá  a o doplnení zákona č. 162/1995 
Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, 

11. podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie stavieb, 
12. prešetruje sťažnosti fyzických osôb a právnických osôb podľa zákona č. 9/2010 Z. z. 

o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. na úseku územného rozhodovania, 
stavebného poriadku, sankcií a vyvlastnenia smerujúce proti činnosti obce ako 
stavebného úradu,  

13. vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. na úseku 
územného konania, stavebného poriadku sankcií a vyvlastnenia smerujúce proti činnosti 
obcí ako stavebného úradu,  

14. plní ďalšie úlohy na úseku štátnej stavebnej správy uložené Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR); 


