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Váţený/á pán/pani 

prednosta/prednostka krajského stavebného úradu, 

 

Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí dňa 26. januára 2011 rozhodol 

o návrhu skupiny 36 poslancov NR SR, zastúpených advokátom JUDr. Danielom Lipšicom na 

začatie konania o súlade zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach 

v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá s Ústavou SR. 

 Z Tlačového komuniké č. 1/2011 z 26. januára 2011 vyplýva, ţe Ústavný súd SR 

rozhodol nálezom tak, ţe  

- ust. § 2 ods. 1 písm. a) slov „alebo či bol urobený úkon na jeho získanie“, § 2 ods. 2 

písm. a) slov „inak doklady a § 2 ods. 2 písm. a) prvého a druhého bodu zákona         

č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých 

stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v 

znení neskorších predpisov    n i e    j e   v  s ú l a d e   s čl. 12 ods. 1 v spojení s čl. 20 

ods. 2, s čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 20 ods. 1, s čl. 20 ods. 4 Ústavy SR a                  

s čl. Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd.  

 

Krajské stavebné úrady podľa § 117a a § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s       

§ 17 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu vo veciach vyvlastnenia na účel výstavby 

a správy diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem. 

Do doby vyhlásenia cit. Nálezu Ústavného súdu SR v Zbierke zákonov SR, z ktorého 

bude jednoznačne zrejmé, kedy strácajú vyššie cit. ustanovenia zákona č. 669/2007 Z.z. 

účinnosť a platnosť, je potrebné, aby krajské stavebné úrady postupovali vo vyvlastňovacích 

konaniach týkajúcich sa stavieb uvedených v prílohe zákona č. 669/2007 Z.z. podľa 

v súčasnosti platných právnych predpisov týkajúcich sa tejto problematiky.   

 

S pozdravom 

 

 

                                                                                Ing.  Pavol   B a x a  

                                                                                   generálny riaditeľ 

                                                                      sekcie výstavby a bytovej politiky            

 

 

 

 

 



Doručí sa : 

1. Mgr. Andrej Mede, prednosta Krajského stavebného úradu v Bratislave, Lamačská cesta č. 8,         

845 14 Bratislava 

2. Mgr. Erik Višňovský, prednosta Krajského stavebného úradu v Trnave, Kollárova č. 8,                   

917 02 Trnava 

3. Ing. Anton Šumichrast, prednosta Krajského stavebného úradu v Trenčíne, Hviezdoslavova      

č. 3, 911 40 Trenčín 

4. Mgr. Tünde Némethová, prednostka Krajského stavebného úradu v Nitre, Lomnická č. 44,              

949 01 Nitra 

5. Ing. Mgr. Jana Bednáriková, prednostka Krajského stavebného úradu v Ţiline, Ul. Andreja 

Kmeťa č. 17, 010 01 Ţilina 

6. Ing. arch. Miroslava Valková, prednostka Krajského stavebného úradu v Banskej Bystrici, 

Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica 

7. Ing. Pavel Slaninka, prednosta Krajského stavebného úradu v Prešove, Nám. Mieru č. 3,        

081 92 Prešov    

8. JUDr. Martin Petruško, prednosta Krajského stavebného úradu v Košiciach, Komenského č. 52, 

041 26 Košice 
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Predkladá: Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD., riaditeľka OŠSSaÚP 


