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Žiadost' o stanovisko - odpoved'
Na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoJa Slovenskej republiky, odbor štátnej
stavebnej správy a územného plánovania

(ďalej

len MVRR SR) ste sa obrátili so

žiadosťou

o uSlnernenie k problenlatike stavebnÝ'ch úprav v 21nysle § 139b ods, 5 písm. e) zákona

č,-

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov

(ďalej

len stavebný zákon).

V zmysle § 139b ods. 5 písm. c) stavebná
zmeny

dokončených

činnosť

"stavebné úpravy" sa

ohraničenie

stavby. Pod pojmom

stavba sa má na mysli stavba, ktorá je stavebno-technicky

skolaudovaná.
kolaudačnom

na

stavieb, pri ktorých nedochádza k objemovej zmene pôvodnej stavby

t.j. zachováva sa pôvodné pôdorysné ako aj výškové
dokončená

vzťahuje výlučne

Dokončenú

časť

stavbu, alebo jej

možno

užívať

len na

dokončená

účel

a

uvedený v

rozhodnutí (§ 76 ods. l v spojení s § 85 stavebného zákona).

Ak dochádza k zmene existujúcej

dokončenej

stavby stavebnými úpravami

ods. 5 písm. c) stavebného zákona, postavenej pred
je možné takúto zmenu

povoliť

a

uskutočniť

účinnosťou súčasného

podľa

§ 139b

územného plánu,

za predpokladu, že stavebník dodrží pôvodné

vonkajšie pôdorysné aj výškové rozmery stavby. Ak vnútorné priestorové parametre stavby
(napr. z hľadiska výšky jednotlivých podlaží)

umožňujú

jej nové usporiadanie a

členenie,

ktoré je vhodnejšie z hľadiska efektívneho a hospodárneho využitia priestoru, možno takúto
zmenu

uskutočniť

za predpokladu dodržania vonkajších rozmerov stavby (pôdorys a celková

výška pôvodnej stavby ostanú nezmenené). Takúto zmenu nemožno

považovať

za rozpor

s novým územným plánom.
V zmysle § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona sa na stavebné úpravy nevyžaduje
rozhodnutie o umiestnení stavby (nie je dôvod

konať

o existujúcu stavbu, ktorá už bola umiestnená v území).
podľa

v územnom konaní,

keďže

Stavebné úpravy sa

ide

povoľujú

§ 55 ods. 1 a 2 stavebného zákona bud' stavebným povolením alebo ohlásením.

S pozdravom

Ú,'f,!~

Ing. Václa'4KADLEC
riaditeľ

odboru štátnej stavebnej správy

a územného plánovania

Na vedomie:
l. Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, Nám. Mieru
081 92 Prešov
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Žiadost' o stanovisko
- odpoved'
,
Na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoJa Slovenskej republiky, odbor štátnej
stavebnej správy a územného plánovania

(ďalej

len MVRR SR) ste sa obrátili so

ž i adosťou

o usmernenie k problematike stavebných úprav v 2.mysle § 139b ods. 5 písm. c) zákona

č.'

5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov

(ďalej

len stavebný zákon).

V zmysle § l39b ods. 5 písm. c) stavebná
zmeny

dokončených

činnosť

"stavebné úpravy" sa

ohraničenie

stavby. Pod pojmom

stavba sa má na mysli stavba, ktorá je stavebno-technicky

skolaudovaná.
kolaudačnom

na

stavieb, pri ktorých nedochádza k objemovej zmene pôvodnej stavby

t.j. zachováva sa pôvodné pôdorysné ako aj výškové
dokončená

vzťahuje výlučne

Dokončenú

časť

stavbu, alebo jej

možno

užívať

dokončená

a

len na ú?el uvedený v

rozhodnutí (§ 76 ods.l v spojení s § 85 stavebného zákona).

Ak dochádza k zmene existujúcej

dokončenej

stavby stavebnými úpravami

ods. 5 písm. c) stavebného zákona, postavenej pred
je možné takúlo zmenu

povoliť

a

uskutočniť

úč inno sťo u súčas ného

podľa

§ 139b

územného plánu,

za predpokladu, že stavebník dodrží pôvodné

vonkajšie pôdorysné aj výškové rozmery stavby. Ak vnútorné priestorové parametre stavby
(napr. z

hľadi ska

výšky jednotlivých podlaží)

ktoré je vhodnejšie z
zmenu

uskutočniť

hľadiska

umožňujú

jej nové usporiadanie a

členenie,

efektívneho a hospodárneho využitia priestoru, možno takúto

za predpokladu dodržania vonkajších rozmerov stavby (pôdorys a celková

výška pôvodnej stavby ostanú nezmenené). Takúto zmenu nemožno
S

považovať

za rozpor

novým územným plánom.

V zmysle § 39a ods. 3 písm. c) stavebného zákona sa na stavebné úpravy nevyžaduje
rozhodnutie o umiestnení stavby (nie je dôvod

konať

o ex istujúcu stavbu, ktorá už bola umiestnená v území).
podľa

§ 55 ods. 1 a 2 stavebného zákona

buď

v územnom konaní,

keďže

ide

Stavebné úpravy sa povol'ujú

stavebným povo lením alebo oh lásením.

S pozdravom

p,~
Ing. Vác1av,1KAÓLEC
riad itel' odbo ru štát nej stavebnej správy
a územného plánovan ia

Na vedomie:
l. Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, Nám. Mieru
081 92 Prešov
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Žiadost' o stanovisko - odpoved'
Na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoJa Slovenskej republiky, odbor štátnej
stavebnej správy a územného plánovania

(ďalej

žiadosťou

len MVRR SR) ste sa obrátili so

o usmernenie k problematike stavebných úprav v zmysle § 139b ods. 5 písm. c) zákona

č.

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov

(ďalej

len stavebný zákon).

V zmysle § 139b ods. 5 písm. c) stavebná činnosť "stavebné úpravy" sa vzťahuje
zmeny

dokončených

ohraničenie

stavby. Pod pojmom

stavba sa má na mysli stavba, ktorá je stavebno-technicky

skolaudovaná.
kolaudačnom

na

stavieb, pri ktorých nedochádza k objemovej zmene pôvodnej stavby

t.j. zachováva sa pôvodné pôdorysné ako aj výškové
dokončená

výlučne

Dokončenú

časť

stavbu, alebo jej

možno

užívať

len na

dokončená

účel

a

uvedený v

rozhodnutí (§ 76 ods. 1 v spojení s § 85 stavebného zákona).

Ak dochádza k zmene existujúcej

dokončenej

stavby stavebnými úpravami

ods. 5 písm. c) stavebného zákona, postavenej pred
je možné takúto zmenu

povoliť

a

uskutočniť

účinnosťou súčasného

podľa

§ 139b

územného plánu,

za predpokladu, že stavebník dodrží pôvodné

vonkajšie pôdorysné aj výškové rozmery stavby. Ak vnútorné priestorové parametre stavby
(napr. z hľadiska výšky jednotlivých podlaží) umožúujú jej nové usporiadanie a
ktoré je vhodnejšie z
zmenu

uskutočniť

hľadiska

členenie,

efektívneho a hospodárneho využitia priestoru, možno takúto

za predpokladu dodržania vonkajších rozmerov stavby (pôdorys a celková

výška pôvodnej stavby ostanú nezmenené). Takúto zmenu nemožno

považovať

za rozpor

s novým územným plánom.
V zmysle § 39a ods. 3 písm. e) stavebného zákona sa na stavebné úpravy nevyžaduje
rozhodnutie o umiestnení stavby (nie je dôvod

konať

o existujúcu stavbu, ktorá už bola umiestnená v území).
podľa

§ 55 ods. l a 2 stavebného zákona

buď

v územnom konaní,

keďže

ide

Stavebné úpravy sa povol'ujú

stavebným povolením alebo ohlásením.

S pozdravom

Ing. Václav KADLEC
riaditeľ

odboru štátnej stavebnej správy

a územného plánovania

Na vedomie:
l. Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, Nám. Mieru č. 3,
081 92 Prešov
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