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Vec: Informácia o inžinierskej činnosti - odpoved'.

K Vašej žiadosti o vyjadrenie k otázkam týkajúcim sa inžinierskej činnosti vo výstavbe,
ktoré ste uviedli v liste zo dňa 12.7.2007, z hľadiska našej pôsobnosti vo všeobecnosti
uvádzame:
Podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (pre účely sledované v stavebnom zákone) sa
za vybrané činnosti vo výstavbe, ktoré vyžadujú preukázanie odborných znalostí overených
podľa osobitných predpisov, považujú:
a) proiektová činnosť, ktorou sa rozumejú činnosti podľa § 45 ods. 2,
b) vedenie uskutočňovania stavieb, ktorým sa rozumejú činnosti podľa § 45 ods. 3, c) vybrané
qeodetické a kartoqrafické činnosti podľa § 6 zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať iba fyzické osoby, ktoré získali oprávnenie na
vykonávanie týchto činností (oprávnené osoby) podľa osobitných predpisov. Podrobnosti o
spôsobe a podmienkach získania a straty odbornej spôsobilosti pre vybrané činnosti podľa
písm. a) a b), ako aj postavenie, práva a povinnosti autorizovaných architektov a
autorizovaných stavebných inžinierov upravuje zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Podrobnosti o odbornej spôsobilosti pre vybrané geodetické a kartografické činnosti upravuje
zákon č. 215/1995 Z. z. v súčinnosti so zákonom č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a
kartografov.
.,
„Inžinierska činnosť“ nie je vybranou činnosťou vo výstavbe v zmysle § 45
stavebného zákona, preto stavebný zákon nevymedzuje tento pojem, ani neustanovuje
podmienky resp. požiadavky na výkon tejto činnosti.
Pojem „inžinierska činnosť“ sa nepoužíva ani v zákone č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov. Tento zákon v § 4 a § 5 vymedzuje činnosti, ktoré môže vykonávať autorizovaný
architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier, medzi iným aj

poskytovanie súvisiacich technických služieb, poskytovanie poradenstva investorom a
vlastníkom nehnuteľností a zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb.
Vyhláška Č. 89/1976 Zb. bola zrušená s účinnosťou od 1.5.1990 zákonom č.
103/1990 Zb. ktorým sa menil a dopĺňal Hospodársky zákonník.
V praxi sa pod zaužívaným označením „inžinierska činnosť“ rozumie nadstavbová
služba pri príprave a uskutočňovaní stavieb, ktorou sa zabezpečuje spravidla balík služieb pri
zastupovaní investora (stavebníka) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi,
dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými
organizáciami (najmä zabezpečuje vstupné podklady, prieskumy, odborné posudky a
stanoviská, zastupuje investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom
konaní, pripravuje konanie na výber dodávateľa stavby, zabezpečuje podklady pre potrebné
povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a kolaudačné
rozhodnutie, a podobne).
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