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Kraj ský stavebný úrad v Trnave
odbor stavebného poriadku
Kollárova 8
917 02 Trnava

Vybavul':

Naše

číslo

KVSU-SSU P-43120 I 0-5

Vybavuje
Ing.arch. Šutriepková

Vec: Stanovisko pre aplikáciu správneho poriadku v konaniach
zákona vo väzbe na § 7 ods. 3 autorského zákona

podľa

Bratislava

09.08.2010

stavebného

,

Na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor štátnej stavebnej správy
a územného plánovania, ste sa obrátili so ž iadosťou o usmernenie vo veci poskytovania kópií
projektovej dokumentácie stavieb (tvoriacej neoddeliteľnú súčasť spisu v konaniach podľa
stavebného zákona) v zmysle § 23 zákona Č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov vo väzbe na ust. § 7 ods, 3 zákona č, 6 18/2003 Z.Z. o
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
Keďže

odbor štátnej stavebnej správy a územného plánovania nie je vecne príslušný
na výklad ustanovení cit. ustanovení správneho poriadku a autorského zákona, Vaša žiado sť
bola postúpená sekcii legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR, odboru legislatívy verejnej
správy, sa k veci vyj adrila listom Č. SLV-OLVS -20 10/0001 11 zo dňa 06.08.2010, ktorého
kópiu Vám zasielame v prílohe, Z citovaného listu vyplýva, že stavebný úrad je povinný
zabezpečiť vyhotovenie kópie celej projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťo u úradného
spisu (ak takúto požiadavku vznesie účastník konania). O spôsobe úhrady všetkých
materiálnych nákladov sa stavebný úrad môže vopred dohodnúť so ži ad ateľom (účastníkom
konania).
S pozdravom

Ing.~~
riaditeľ odboru
štátnej stavebnej správy
a územného plánovania

Príloha: List č, SL V -OL VS-20 I 0/000 III zo

dňa

06, 08. 20 I O

Na vedom ie: všetkým kraj ským stavebným úradom (spolu s prílohou)

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
SEKCIA LEGISLATÍVY A VONKAJšíCH VZŤAHOV MV SR
ODBOR LEGISLATÍVY VEREJNEJ sPRÁVY
Drieňová 22, Bratislava
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• Ministerstvo vnútra SR
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odbor štátnej stavebnej správy
a územného plánovania
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Váš list

číslolzo dňa

Naše

číslo

SLV-OLVS-20101000111

KVSU-20101001164-2

Vybavuje
JUDr. Mogelskál2461

Vec: Poskytovanie projektovej dokumentácie stavby

účastníkom

Bratislava
6.08.2010

správneho konania

Na Vašu žiadosť z 28.júla 2010 o stanovisko k pojmu "spis", "úradný spis" a k otázke,
projektová dokumentácia stavby tvoriaca súčasť úradného spisu podlieha ochrane podľa
autorského zákona, resp, vakom rozsahu a za akých podmienok môže byť sprístupnená
účastníkom konánia oznamujeme:
či

Platný právny poriadok neuvádza obsah pojmu "spis" či "úradný spis", hoci ho
používa. Definíciu tohto pojmu obsahuje návrh novely zákona č.39512002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bude
onedlho predložený na rokovanie vlády : "Spis je registratúrny záznam alebo súbor
registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci,", Nedefinuje
sa "úradný spis", všeobecne sa však pojem "úradný" spája s orgánom verejnej moci.
Úradným spisom teda rozumieme spis vytvorený orgánom verejnej moci.
Ochrana projektovej dokumentácie stavby podľa autorského zákona je vylúčená, ak je
táto dokumentácia súčasťou úradného spisu, čo vyplýva z § 7 ods.3 písm. b) zákona č,
618/2003 Z. z. (autorský zákon).
Podľa

§ 23 zákona Č. 71/1967 Zb, o správnom konaní (správny poriadok) má účastník
konania právo dostať kópie spisov (s výnimkou zápisníc o hlasovaní), Toto jeho právo zákon
ničím neobmedzuje, Účastník konania má právny nárok na úplnú informácie o podkladoch
rozhodnutia, preto je stavebný úrad povinný účastníkovi konania poskytnúť kópiu celej
projektovej dokumentácie stavby. Skutočnosť, že stavebný úrad nemá k dispozícii potrebné
technické zariadenie na výrobu kópie projektovej dokumentácie stavby alebo nemá finančné
prostriedky na úlll'adu výroby takejto kópie iným subjektom nemôže byť dôvodom pre
odmietnutie vyhovieť žiadosti účastníka konania, ktorá je jeho právnym nárokom. Stavebný
úrad je povinný zabezpečiť vyhotovenie kópie celej projektovej dokumentácie stavby aje
oprávnený požadovať úhradu všetkých materiálnych nákladov s tým spojených, Vzhľadom na
to, že správny poriadok neupravuje podrobnosti o tejto úhrade, môže ich stavebný úrad
dohodnúť s účastníkom konania, napr. môže dohodnúť úhradu materiálnych nákladov pn
prevzatí kópie účastníkom konania.
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JUDr. Dušan Sve
riaditeľ odbo
Telefón
xx

Fax

/i V<-~

E-mail

Infernet

olvs.svs@mvsr.vs.sk
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