MINISTERSTVO VYSTAVBY A REGIONALNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PrieVOl"k#l 2m, 8;.>5 25 f3ratislava 26

Bratislava 24.05.2010
Č. MVRR-2010-1 9377/3 1827 A:530/Šu

ľnQ. Vinc:uľovú

/\lena

vc~lllca odboru liR, SP a ŠFRB- MsľJ
I -iplovský Mikulúš
a. vincurova(~Dm i lz Ll laS.sk

Vec:

Povoľovanie

I()tovoltaick)ch é1eklrúrní k Ol. 05. 2010- stanovisko

Na Ministerstvo v)'stavby a rcgionúlneho nl/.voja Slovenskej republiky, odbor štátnej
stavebnej s]lrQv)' a ú/emného plitnovania (cI'akj len lV!VRR SR) stc sa ohrMili so žiadosťou o
tlsmernenie v súvislosti s aplikúcioll zúkona Č. 142/2010/../.., ktor)/111 sa mení cl dopíi'ia zákon
Č. 656/2004 'I. / .. () energetike a n 1.111Cne niektoľ)/ch I.úkonov v znení neskorších predpisov tt
klor\'111 sa mení a do p í'1a /úkon Č. 2761200 I Z. zo () regulúeii v sieťov)'ch odvetviach II o
/mene a doplncJ1i niektorí'ch /ákonov v znení neskorších pr"dpisov. MVRR SR 7. dôvodu
\Ccnej príslušnosti listol11 Č. MVRR-2010-19377/ 27S20-2:530/Šu zo dún OS. OS. :ZOlO
požiadalu Ä,1inistcrst\"o hospodúrslva SR, odbor energetickej a surovinovej politiky (d'alej len
Ml! SR), O zaujalie stanoviska k predmelnej problematike.
V Sú\'islosli s aplikúeiol! zákona Č. 142/2010 Z.z., klOJjm sa mení a dopíúa zúkon
c. (,56/2004 Z.z. o energetike (ku dllU OJ. OS. 2010) MH SR !.aujalo stanovisko listom
c. iOXO/20IlJ-, 100 /,ll dlJa 14. OS. 2010 (doručenS'lll na MVRR SI, dha lO. OS. 2010), ktorého
kópiu VÚl11l.asiclamc \' prílohe tohlo lislu.
S pozdnlvom
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/«{L'~\{

Ing. Vitelav Kadlec
riaditeľ odboru
štéÍlnej stavebnej sprúv)'
a územného plánovania

!\Ia \"('domic :

Krajsk)' stawhn)' úrad \ l.iliIlL'. UJ. ,\. Kl11eťa 17,0111 Ol I.ili""
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Ministerstvo výstavby
a rcgíonúlncho rO/.voja SR

1'rievozskú 2/B

Váš list ?načky

1'1.0

dú<.l

;?/ /

82525 Bratislava 26

Naša značka
1080/2010-3100

Vybavuje/tel.
JUDr. Orsáry /48547037

Dratislava

14.5.2010

'/ec

Né! Vašu

žiadosľ

o stanovisko k postupu stavební'ch úradov pri aplikácii § II písm.

zákona Č. 142/20 l () 1..
\i:im oznarnujerne:

ll)

l..,

ktorým sa mení a dopíúa zákon Č. 656/2004 Z. z. o energetike

/Illenou uvedeného ustanovenia zúkona účinného od 1. 5. 2010 je v stavehnom
energeTických zari'.l(knÍ s fotovoltick)/mi člúnkami s inštalovul1)'nl výkonom do
!'..fV/ potrebné. osvedč-čnie vydané Ministerstvom hospodúrstva SR o súlade invcstíčného
/EzJr),Cľll s cHhodobou koncepcíolI energetickej politiky (eľalej len )~osvcdčcnie"), Vzhľadom
0.2~ nevyhnutnosť jcdnotn(ho postupu ľvlinisterstva vý-stavby a regionálneho rozvoja SR
"0.jslušn)'ch stavebných úradov cl Ministerstva hospodárstva SR pn vyžaelovllnÍ
osvedčenia v stavcbnS'ch konaniach začatých pred nudohudnmím účinnosti zákona č'
:.42'<20JO Z. / .. 1vlinistcrstvo bospodárstva SR zastúva stanovisko, ;7,t: v l)lchlO konaniach
stavebné {ll'ady ncmôf-u vJ:2adovať dodatočné doloženie osvedčenia a Ministerstvo
hospodúrsrva SR v tak)'chto prípadoch osvedčenia nebude v·ydávať.

\:~maní

K takémuto stanovisku:. ku ktorému spoločne dospeli sekcia energetiky rt odbor
kg.i:-;19,tívy a práva, nás vedú zúsady zábvu retroaktívneho pôsobenia zákona, ;:ásada
Lachovan'j(l právnej istoty, ako aj zúsada vyjadrená v čl. 2 Ústavy SR, že štátne orgúny
:(~·',ôžu konať len v medziach zúkona, V súlade s t~'mito zúsadami, ak žiadalef o stavebné
povolenie pod!'a žiadosti podanej do 30. -4. 20JO sjlíúaJ všetky podmienky na vydanie
stavebného povolc:nía, nie jc opodstatnené, ahy stavebný úrad žiadal~ na 7ftklacle právneho
pfulpisu;_ ktorého účinnost.' začala v priebehu stavebného konania, dodaločnô doloženie
(~\"šícÍ1 dokindov. Spoločenský záujem sledovaný zmenou uvedeného ustanovcnia zákona,
je ôusialočne chnincní' aj vtcely, ked' osvedčcnie vyclané Ministerstvom hospodárstva SR
tu de stavebn)' úrad vyžadovať len pri žiadostiach o stavebného povolenie podané odo chla
. rn{\ja 2010.

S pozdravom

" ',>

.JUDr. ,Jozef Gaisbachcr, PhD,
riaditeľ

odboru legislatívy
a práva

