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Vec: Žiadosť o stanovisko - odpoveď 
 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR po podrobnom oboznámení sa s 
obsahom Vašej žiadosti č. 4276/2007-250 zo dňa 11.10.2007 oznamuje: 

Podľa § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavba je stavebná konštrukcia postavená 
stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej 
 osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie 

a) spojenie pevným základom, 
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú 

stavbu, 
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, 
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, 
e) umiestnenie pod zemou. 

 
Definícia je prevzatá z práva Európskej únie zo smernice Rady č. 89/106/EHS s tým, 

že sa upresňuje výraz „pevné spojenie so zemou" vymenovaním všetkých možných 
technických spôsobov. Nejde ale o vymedzenie pojmu „stavba" na občianskoprávne účely, ale 
výlučne o administratívnoprávne vymedzenie na účely stavebného zákona ajeho vykonávacích 
predpisov. V intenciách uvedeného sa ďalej podľa § 139b ods. 7 písm. c) stavebného zákona 
na jeho účely (ohlasovanie stavieb stavebnému úradu) považujú prípojky stavieb a pozemkov 
na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov za drobné stavby. 

Občiansky zákonník, ktorý v súvislosti so stavbami rozlišuje hnuteľné a nehnuteľné 
veci považuje za nehnuteľnosť iba stavbu spojenú so zemou pevným základom, t.j. spôsobom 
upevnenia podľa § 43 písm. a), takže stavby využívajúce ostatné formy spojenia so zemou sú 
stavbami, ktoré z občianskoprávneho hľadiska sú považované za hnuteľnosti. 

Z uvedeného vyplýva, že stavebný zákon nemá vo svojom predmete rozlíšenie stavieb 
na hnuteľné a nehnuteľné za účelom nakladania s majetkom štátu, a preto MVRR SR ani 
neprislúcha výklad pojmov pre tento účel. ., 

 
S pozdravom 

 
                Ing. Václav Kadlec 
                   riaditeľ odboru 
štátnej stavebnej správy a územného plánovania 


