
Zákon č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 

 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
A. Všeobecná časť 
 
I. 
 
Navrhovaný zákon je novelou zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon), ktorá sa dotýka všetkých jeho Častí. Hlavným dôvodom tejto novely je skutočnosť, 
že podľa súčasne platnej úpravy je podstatná časť problematiky územného plánovania a stavebného 
poriadku podrobnejšie upravená vo vykonávacích vyhláškach. V nich sú aj ustanovenia, ktoré z 
hľadiska Ústavy Slovenskej republiky môžu byť upravené len zákonom (práva a povinnosti fyzických 
osôb a právnických osôb, kompetencie stavebných úradov a iných orgánov štátnej správy a obcí). 
Hoci predchádzajúce novely stavebného zákona prijaté po roku 1992 (rok prijatia Ústavy SR) niektoré 
problémové okruhy už vyriešili, ich rozhodujúca väčšina zostala v nezmenenom rozdelení medzi 
zákonom a vyhláškami, ktoré po roku 1992 neboli novelizované. Existujúca právna úprava územného 
plánovania a stavebného poriadku preto nie je úplne v súlade s Ústavou SR a v dôsledku zmien, ktoré 
boli vykonané po roku 1992 v stavebnom zákone sa postupne prehlboval aj vecný rozpor medzi 
zákonnou úpravou v platnom znení stavebného zákona a jeho vyhláškami. Dosiahnuť súlad s Ústavou 
SR a odstrániť tento rozpor nie je možné len prijatím nových vyhlášok, pretože takéto riešenie 
neumožňuje vykonať presun a úpravu tých ustanovení, ktoré patria do zákona. 
 
Navrhovaná novela stavebného zákona reaguje aj na už vykonané novelizácie ostatných súvisiacich 
právnych predpisov a rieši aj ďalšie nové požiadavky, najmä harmonizáciu zákona sústavou 
Slovenskej republiky (najmä s článkami 2, 13, 16, 29, 30 a 46) a ďalšie priblíženie sa právu Európskej 
únie a iným medzinárodnoprávnym dokumentom (najmä Európskej charte územného plánovania z 
roku 1983). Pri navrhovaní jednotlivých ustanovení boli v návrhu zohľadnené aj dokumenty 
Medzinárodnej únie architektov o medzinárodných normách výkonu povolania v architektonickej 
praxi a niektoré zahraničné právne úpravy (najmä česká a rakúska). 
 
Aj po navrhovaných zmenách zostane zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) spolu s vyhláškami komplexnou kodifikáciou v oblasti územného 
plánovania a stavebno-správnych noriem, vrátane základnej úpravy vyvlastnenia. 
 
Návrh zákona nebol prerokovaný v Rade hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky podľa 
zákona č. 106/1999 Z. z. 
 
II. 
 
Navrhovaný zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Viaceré navrhované zmeny sú vyvolané 
práve doterajším stavom, ktorý v mnohých častiach nie je v súlade s ústavou. Náprava sa týka najmä 
úpravy a) kompetencií štátnych orgánov a obcí, ktoré sa novelou dávajú do súladu s čl. 2 ods. 2, čl. 
 
44 ods. 1 a 2, čl. 64 ods. 2, čl. 65 až 68, čl. 119 písm. d) a 1) a čl. 123; 
 
b) práv a povinností stavebníkov a vlastníkov stavieb a pozemkov, ktoré sa dávajú do súladu s čl. 2 
ods. 3, čl. 13 ods. 1, čl. 20 a čl. 44 ods. 2 a 3; 



 
c)  verejného prerokúvania v rámci obstarávania územnoplánovacích dokumentov, ktoré sa dávajú do 
súladu s čl. 30 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 a 2. 
 
III. 
 
Navrhovaný zákon svojimi zmenami a doplnkami nemá dopad na štátny rozpočet. 
 
Rozšírením obsahu prieskumov a rozborov pre územné plány veľkých územných celkov sa zvýšia 
náklady na ich obstarávanie o cca 15 %. Vzhľadom na skutočnosť, že územné plány veľkých územných 
celkov boli v roku 1998 schválené pre všetky kraje Slovenskej republiky, nepredpokladá sa obstaranie 
nového územného plánu veľkého územného celku v najbližšom desaťročí. 
 
Uložením povinnosti obciam s viac ako 2000 obyvateľmi mať územný plán obce sa nezvýšia nároky na 
rozpočty obcí, pretože kompetencia obstarávania a schvaľovania územných plánov bola obciam ako 
ich originárna kompetencia zverená už zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Z obcí s počtom 
obyvateľov nad 2000 nemá územný plán 91 (z toho obcí zo štatútom mesta 14). 
 
Navrhovaný zákon nemá svojimi zmenami a doplnkami dopad na rozpočty iných právnických osôb a 
nezaťaží občanov. 
 
Je však potrebné upozorniť na to, že výkon štátneho stavebného dohľadu podľa zákona č. 50/1976 
Zb. vždy predpokladal kontrolnú činnosť na mieste stavieb. Úspornými opatreniami a reorganizáciami 
štátnej stavebnej správy v rokoch 1988, 1990, 1996 a 1999 bola činnosť stavebných úradov, ktorých 
poverení zamestnanci sú zároveň orgánmi štátneho stavebného dohľadu, natoľko personálne 
zoslabená, že za tohto stavu nemajú možnosť vyčleniť špecializovaných zamestnancov na výkon 
štátneho stavebného dohľadu. Dozor vykonávajú zamestnanci stavebných úradov sporadicky popri 
svojej správnej agende, a preto jeho výkon nie je systematický. Zamestnanci stavebného úradu popri 
svojej agende ( uskutočňovanie konaní a vydávanie rozhodnutí predpísaných na povolenie stavieb a 
kolaudáciu ) vykonávajú štátny stavebný dohľad iba v jednotlivých prípadoch (ad hoc) na základe 
konkrétnych oznámení. Neumožňuje to vykonávať dostatočné opatrenia z hľadiska dodržiavania 
zákonnosti a disciplíny vo výstavbe. Tento nevyhovujúci stav bude potrebné v budúcnosti riešiť 
vzhľadom na požiadavky skvalitnenia výkonu štátnej správy. 
 
IV. 
 
Doložka zlúčiteľnosti 
 
1.  Navrhovateľ zákona: Vláda Slovenskej republiky. 
 
2.  Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 
3.  V práve Európskej únie je problematika návrhu zákona upravená 
 
a)   čl. 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii v znení Amsterdamskej zmluvy a čl. 1 protokolu č. 1 
Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách; 
 
b)   smernicou Rady z 21. decembra 1988 č. 89/106/EHS o zbližovaní zákonov a ďalších právnych 
predpisov a správnych rozhodnutí členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov v znení 
smernice Rady z 22. júla 1993 č. 93/68/EHS; 



 
c) smernicou Rady z 24. júna 1992 č. 92/57/EHS o splnení minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadaviek na dočasných alebo mobilných staveniskách. 
 
4.  Návrh zákona, predmetom úpravy čiastočne zasahuje do problematiky, ktorá patrí medzi prioritné 
oblasti aproximácie práva, a to v častiach týkajúcich sa 
 
-  čl. 70 (ochrana zdravia a života ľudí, zvierat a rastlín, technické predpisy a normy a životné 
prostredie), 
 
-  čl. 81 body 2 a 3 (informačný systém o stave životného prostredia a o územnom plánovaní a 
zbližovanie právnych noriem), 
 
-   čl. 82 bod 2 (územné plánovanie a podpora prepojenia cestnej a železničnej dopravy), 
 
-    čl. 87 (výmena informácií o regionálnej politike a politike územného plánovania) Európskej dohody 
o pridružení. 
 
Zároveň v čiastkových veciach návrh zákona patrí medzi priority odporúčané v Príprave asociovaných 
krajín strednej a východnej Európy na integráciu do vnútorného trhu Európskej únie (tzv. Bielej knihy) 
ako opatrenia prvej etapy aproximácie, a to 
 
- kapitola 2 "Voľný pohyb a bezpečnosť priemyselných výrobkov" vo vzťahu k základným 
požiadavkám na stavby a na stavebné práce a vhodnosti stavebných výrobkov (smernica Rady č. 
89/106/EHS), 
 
-    kapitola 4 "Sociálne záležitosti" vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (smernica 
Rady č. 92/57/EHS). 
 
5.  Charakteristika právnych noriem Európskej únie, ktorými je upravená problematika návrhu 
zákona: 
 
a)   Čl. 1 protokolu č. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach a základných slobodách sa vzťahuje 
na držbu majetku a jeho ochranu. V návrhu zákona sa obsah protokolu premietol do ustanovení 
zabezpečujúcich ochranu práv vlastníkov pozemkov a stavieb v územnom plánovaní, povoľovaní 
stavieb a terénnych úprav a vo vyvlastňovaní, a to konkrétne 
 
-  v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie úpravou verejného prerokúvania 
konceptu riešenia územného plánu, individuálneho prerokúvania návrhu územného plánu zóny, 
vybavovania námietok občanov a právnických osôb v obci, vyhlasovania stavebnej uzávery a 
určovaním pozemkov za stavebné pozemky, 
 
-  v územnom konaní úpravou časového limitovania platnosti stavebnej uzávery a úpravou 
vyhlasovania pozemkov za stavebné pozemky, 
 
-  v povoľovaní stavieb, stavebných úprav a terénnych úprav spresnením postavenia účastníkov 
konania, rozšírením okruhu účastníkov konania, 
 
vo vyvlastnení upresnením verejnoprospešných stavieb v územnoplánovacej dokumentácii; 
 
b)  smernica Rady z 21. decembra 1988 č. 89/106/EHS o zbližovaní zákonov a ďalších právnych 
predpisov a správnych rozhodnutí členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov v znení 



smernice Rady z 22. júla 1993 č. 93/68/EHS (a na jej základe vydané oznámenie Komisie č. 94/c62/01 
o interpretačných dokumentoch k smernici č. 89/106/EHS) upravuje základné požiadavky na stavby, 
na stavebné výrobky a na stavebné práce, vymedzuje pojmy "stavba" a "životnosť stavby", upravuje 
členenie stavieb na pozemné stavby (budovy) a na inžinierske stavby a ustanovuje požiadavku bežnej 
údržby stavby počas celej životnosti stavby. 
 
Táto smernica sa do právneho poriadku Slovenskej republiky implementovala zákonom NR SR č. 
90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. Do návrhu zákona sa však premietajú jej články o úprave 
základných požiadaviek na stavby, na stavebné výrobky a na stavebné práce, ako aj vymedzenie 
pojmu stavba a členenie stavieb na pozemné stavby a na inžinierske stavby; 
 
c) smernica Rady z 24. júna 1992 č. 92/57/EHS o splnení minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadaviek na dočasných alebo mobilných staveniskách sa týka požiadaviek na bezpečnosť pri 
stavebných prácach. 
 
Obsah smernice sa do návrhu prebral čiastočne v ustanoveniach druhej časti (Stavebný poriadok), a 
to právnou úpravou staveniska, organizácie práce na stavenisku, úpravou zodpovednosti za chod 
staveniska, požiadavkami na odbornú a zdravotnú spôsobilosť osôb vykonávajúcich vybrané činnosti 
vo výstavbe a stavebné práce na stavbe, úpravou právomocí stavbyvedúceho a kompetencií štátneho 
stavebného dohľadu; 
 
6. Stupeň kompatibility s právnymi normami Európskej únie ako celok je čiastočný. 
 
Viaceré úpravy v novelách zákonov, ktoré sú obsahom materiálu (napr. základné požiadavky na 
stavby, stavebné výrobky a stavebné práce, a pod. ), sú však v úplnom súlade s vyššie citovanými 
právnymi normami Európskej únie. 
 
                
B. Osobitná časť 
 
K čl. I 
 
K bodom 
 
K bodu 1: Ustanovením § 1 odsek 1 sa upresňuje cieľ územného plánovania. Zároveň z neho 
vyplývajú hlavné činnosti, ktoré ho charakterizujú. Návrh vychádza z Európskej charty územného 
plánovania a vyjadruje skutočnosť, že pre akúkoľvek činnosť v území je najdôležitejšie zistiť možnosti 
územia, určiť možnosti jeho použitia a skoordinovať možné a dovolené aktivity v ňom. Ustanovením 
sa vyjadruje aj nadväznosť na zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, ktorý vymedzuje obsah 
princípov trvalo udržateľného rozvoja vo vzťahu k akémukoľvek územiu. Tieto princípy sú kritériom 
plánovania a uskutočňovania každej ľudskej činnosti v území. Iba tie činnosti by sa mali v území 
vykonávať, ktoré toto územie nezdevastujú, ale ho uchovajú pre ďalšie generácie v nezmenenom 
alebo vo zlepšenom stave. 
Navrhované nové znenie § 2 spresňuje úlohy územného plánovania podľa najnovších poznatkov 
teórie, podľa terminológie používanej v slovenskom právnom poriadku a podľa skutočných 
požiadaviek, ktoré sú rozdielne v porovnaní s rokom 1976 z hľadiska miesta územného plánovania v 
spoločnosti. 
Regulatívy sú najdôležitejším praktickým výstupom územného plánovania a sú súčasťou záväznej 
časti územnoplánovacej dokumentácie, a preto sa ich určovanie uvádza medzi úlohami územného 
plánovania na prvom mieste (písmeno a). 



V písmene f) sa vyjadrujú zmeny v ďalších ustanoveniach zákona, najmä v úprave obsahu územného 
plánu zóny a v územnom rozhodovaní a v úprave všeobecných požiadaviek na navrhovanie a 
uskutočňovanie stavieb. 
Zásada nepresiahnutia únosného zaťaženia územia vyplýva zo zákona č. 17/1992 Zb. o životnom 
prostredí (v ňom je aj jej obsah vyjadrený). Keďže ide o základný princíp, musí sa vyjadriť v úlohách 
územného plánovania (písmeno g). 
Ustanovenie § 2 ods. 2 nahrádza odseky, ktoré nepatria medzi úlohy územného plánovania. Návrh 
(odsek 1) uvádza taxatívnym spôsobom formy, ktorými sa plnia úlohy územného plánovania vo fáze 
analytickej, vo fáze syntetickej a programovej a vo fáze realizačnej. Tu uvedené formy činnosti sú 
činnosťami, ktoré sa v praxi používajú, ale zákon ich používanie neustanovuje. 
V  ďalších ustanoveniach § 2 sa preklenujú chýbajúce vyjadrenie vzťahu medzi cieľmi a úlohami 
územného plánovania a samotným územným plánovaním ako odbornou činnosťou s konkrétnymi 
výstupmi. Výraz "územnoplánovacie činnosti" sa používa aj teraz, ale nie je popísaný v zákone, a 
preto jeho obsah v praxi nie dostatočne presný. 
Územnoplánovacie činnosti sú jadrom územného plánovania ako odbornej činnosti, ktorou sa 
napĺňajú ciele a úlohy územného plánovania vyjadrené v § 1 a 2. Väčšina ich obsahu však je teraz 
upravená vyhláškou č. 84/1976 Zb. a nie priamo zákonom. 
V odseku 6 sa tieto činnosti vynímajú z režimu správneho poriadku. Je to aj doterajší stav. Takáto 
exempcia musí byť priamo v zákone. Územné plány a územnoplánovacie dokumenty nie sú 
individuálnymi rozhodnutiami správnych orgánov, ktoré riešia konkrétnu vec, ale programové 
dokumenty všeobecného charakteru. 
V odseku 7 sú významné základné nástroje územného plánovania, ktorými sú územnoplánovacie 
podklady, územnoplánovacia dokumentácia a územné rozhodnutia. 
 
K bodu 2: Upravuje sa povinnosť obstarávať územnoplánovacie podklady obcí a územné plány obcí, t. 
j. územný plán obce a územný plán zóny, prostredníctvom oprávnenej osoby. Ministerstvo životného 
prostredia zabezpečí odbornú prípravu osôb na obstarávanie, odborné skúšky a vydanie preukazov 
oprávnenia na obstarávanie územných plánov. Ustanovenie rieši nežiadúci súčasný stav, keď 
spracovanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácie zabezpečujú odborne spôsobilé osoby, 
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a dokumentácie, ktoré obstarávajú krajské úrady je 
zabezpečované pracovníkmi štátnej správy s odbornou spôsobilosťou podľa nariadenia vlády 
Slovenskej republiky č. 157/1997 o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých 
činností v krajských a okresných úradoch. Iba územnoplánovacie podklady a územné plány obcí môže 
obstarať ktokoľvek, čo spôsobuje neodbornosť a nezákonnosť v postupe obstarávania. 
Obec môže oprávnenú osobu zamestnávať trvale alebo iba na čas potreby. Navrhované ustanovenie 
nerieši postavenie oprávnených osôb z hľadiska pracovných vzťahov. 
Podrobnejšia úprava spôsobu získania odborného oprávnenia na obstarávanie územnoplánovacích 
podkladov a územnoplánovacej dokumentácie bude ustanovená vyhláškou. 
 
K bodu 3: Ustanovenie je obsahovou zmenou v porovnaní s terajším stavom v tom, že ide o taxatívny 
výpočet (doteraz demonštratívny) a že územná prognóza sa zaraďuje medzi územnoplánovacie 
podklady (doteraz územnoplánovací dokument). 
 
K bodu 4: Teraz platné ustanovenie sa upresňuje v súlade so skutočným používaním urbanistickej 
štúdie. 
 
K bodu 5: Vypúšťajú sa slová, ktoré z dôvodu zrušenia kategórií a stupňov územnoplánovacej 
dokumentácie nemajú opodstatnenie. 
 
K bodu 6: Ustanovením sa vymedzuje kompetencia na obstarávanie územného generelu, ktorá je 
teraz vyjadrená iba vo vyhláške. 
 



K bodu 7: Územná prognóza má analytický obsah, a preto sa zaraďuje medzi územnoplánovacie 
podklady. Použije sa ako podklad pri príprave územnoplánovacej dokumentácie. 
 
K bodu 8: Uplatňuje sa zavedená legislatívna skratka (v § 2a) namiesto plného názvu ministerstva. 
 
K bodu 9: Dopĺňajú sa povinnosti obstarávania územno-technických podkladov, ktoré majú byť 
upravené zákonom, o určovanie ich používania, ukladanie a poskytovanie orgánom verejnej správy a 
ostatným fyzickým a právnickým osobám. Stratégia územného a priestorového usporiadania 
Slovenska je vo svojej podstate a účele spracovania územnotechnickým podkladom na celoštátnej 
úrovni, ktorý je jedným z podkladov pre spracovanie Koncepcie územného rozvoja Slovenska. 
Stratégia sa spracúva aj teraz, nie je však vyjadrená v zákone. Ministerstvo obstaráva stratégiu 
prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia. 
 
K bodu 10: V § 7a sa upravuje sa účel tzv. ostatných podkladov a zákon sa dopĺňa o výpočet 
najčastejšie používaných podkladov. Ostatné podklady nie sú druhom územnoplánovacích 
podkladov, ako to ustanovuje teraz platný zákon. Využívajú sa však na účely územného plánovania. 
Ostatnými podkladmi sú aj odvetvové koncepcie zabezpečované organizáciami v pôsobnosti 
jednotlivých ministerstiev. Medzi ostatné podklady patria napr. dokumenty regionálnej politiky 
(národný rozvojový plán, integrovaný plán regionálneho a sociálneho rozvoja, regionálne operačné 
programy), koncepcie ochrany poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu, vodohospodárske 
koncepcie, dokumenty o podmienkach ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území 
(dokumenty o kultúrnych pamiatkach a pamiatkových územiach a o lokalitách zapísaných v zozname 
svetového dedičstva UNESCO, program záchrany a revitalizácie kultúrnych pamiatok a pamiatkových 
území). 
V dôsledku vypustenia územného projektu zo zákona, presunu územnej prognózy medzi 
územnoplánovacie podklady a opisu obsahu a účelu Koncepcie územného rozvoja Slovenska je 
potrebné zmeniť celý oddiel. Ustanovenia jednotlivých paragrafov tohto oddielu sa spodrobňujú a 
upravujú v podstate prevzatím obsahu vyhlášky č. 84/1976 Zb. V zákone doteraz chýba vymedzenie 
obsahu a účelu územnoplánovacej dokumentácie. Preto sa zákon o takéto ustanovenie § 8 ods. 2 a 3 
dopĺňa. 
Koncepcia územného rozvoja Slovenska (§ 9) sa ustanovuje ako celoštátny územnoplánovací 
dokument. Je ním síce aj teraz, ale jej obsah a účel nie je v zákone vyjadrený a spracúva sa podľa 
internej metodiky. 
Vylúčenie slov "kategórie a stupne" sleduje lepšie vyjadriť ich druhovú príbuznosť a odlišnosť a 
hierarchiu v časti, ktorá je záväznou, založenú nie na hierarchii orgánov (v roku 1976 až 1990 
národných výborov), ale na hierarchii záujmov (celospoločenské, regionálne a miestne). 
Ustanovenie podrobnejšie upravuje obsah a účel územného plánu regiónu. Doteraz takáto úprava 
vyplývala zväčša z vyhlášky č. 84/1976 Zb., resp. z internej metodiky. 
Územný plán obce je základným územnoplánovacím dokumentom na úrovni obcí. V ňom dochádza k 
prieniku celoštátnych záujmov a potrieb (vyplývajúcich z Koncepcie územného rozvoja Slovenska) a 
regionálnych potrieb (vyplývajúcich z územného plánu regiónu) s miestnymi záujmami a potrebami. 
Preto je dôležité priamo v zákone vymedziť obsah a účel takéhoto územnoplánovacieho dokumentu. 
Obstaranie územného plánu je finančne nákladné, a preto zákon ustanovuje povinnosť mať územný 
plán iba obciam, v ktorých potreba územného plánu je jednoznačne prevyšujúca priame náklady na 
jeho obstaranie. V malých obciach, v ktorých nedochádza k podstatným zmenám v priestorovom 
usporiadaní a vo funkčnom využívaní územia, je možnosť obstarať územný plán v prípade potreby. 
Výrazom "obec" sa vyjadruje, že územný plán je treba vypracovať pre celé územie správnej jednotky 
bez ohľadu na to, či sa vnútorne člení na miestne časti alebo nie. 
Územný plán obce môže byť obstaraný aj pre dve obce, ktoré urbanisticky splynuli a oddeľuje ich iba 
administratívna hranica a dopravná značka. Je nemysliteľné, aby ich rozvoj bol oddelený a 
samostatný z hľadiska úloh územného plánovania. Sú totiž závislé svojou infraštruktúrou, pohybom 
zamestnaných osôb a žiakov škôl, výstavbou a pod. 



Územný plán obce môže byť obstaraný aj pre časť obce, ktorá je urbanisticky oddelená od ostatných 
častí obce, najmä ak má vlastnú alebo autonómnu infraštruktúru, iné smerovanie pohybu 
obyvateľstva za prácou a štúdiom, iné predpoklady a požiadavky na výstavbu, rekreáciu, 
poľnohospodársku výrobu, a pod. 
Kritériom, či sa vypracúva územný plán obce, musia byť jednoznačne územnoplánovacie hľadiská, aby 
bolo možné v plnom rozsahu realizovať ciele a úlohy územného plánu v konkrétnom území. 
V súlade so zahraničnými poznatkami sa umožňuje spracovanie jedného územného plánu pre dve 
alebo viac obcí (odsek 4), ak je to výhodnejšie z hľadiska územnoplánovacích dôvodov (ale aj 
finančných). Toto riešenie je vhodné napríklad pre územný plán pre sídelnú aglomeráciu, čím sa 
rozumie mesto a susediace malé obce tvoriace zázemie mesta, ktoré sú závislé na vybavenosti mesta 
(pracovné príležitosti, školy, zdravotnícke a kultúrne zariadenia) a mesto ich potrebuje ako 
oddychové a rekreačné zázemie s perspektívou rozširovania sa. Obdobne to môže byť účelné pre 
viacero malých obcí, ktoré majú spoločnú infraštruktúru alebo spoločný vývin v dôsledku prírodného 
usporiadania, pričom jednotlivo pre nich územný plán nemá natoľko veľký význam, ako komplexné 
riešenie územia zahŕňajúceho viacero obcí (napr. riešenie celej doliny). 
Odsek 7 ustanovuje úlohu a obsah územného plánu vojenského obvodu, ktorý sa obstaráva aj teraz, 
ale zákon sa ním nezaoberá. 
Územný plán zóny (§ 12) je hierarchicky najnižším a najpodrobnejším územnoplánovacím 
dokumentom, pretože rieši najmenšie územie (zónu) a v zásade vykonáva územný plán obce na 
konkrétne územie. Jeho obsah upravovala najmä vyhláška č. 84/1976 Zb., čo bolo v podmienkach 
národných výborov dostačujúce, ale vzhľadom na čl. 67 ústavy je potrebná zákonná úprava. 
Zmenou v porovnaní s platným stavom je vymedzenie zóny. Zónou už nebude územie vymedzené 
funkčne (napr. obytná zóna, oddychová zóna, priemyselná zóna), ale územie, ktoré je potrebné z 
nejakého dôvodu regulovať (t. j. určiť regulatívy), napr. z dôvodu výstavby. Táto zmena sa premieta aj 
do obsahu územného plánu zóny, ktorý tak bude plniť funkciu bývalého regulačného plánu. Zónou 
tak môže byť určitá štvrť, pár pozemkov alebo len jeden pozemok. Územný plán zóny môže obec 
obstarať aj pre akúkoľvek inú časť obce ak sa tak rozhodne. 
Územný plán zóny bude priamym základom pre povoľovanie stavieb bez potreby územného 
rozhodovania, pre vyvlastňovanie práv k pozemkom a stavbám, pre vymedzovanie zastavaného 
územia a ostatného územia obce, pre určenie stavebného uzáveru, atď. Tým sa zvýši jeho význam v 
praktickom živote obce. 
V § 13 sa naznačuje členenie územnoplánovacej dokumentácie. Z doterajšej vyhlášky sa prevzal 
obsah záväznej časti územných plánov. 
 
K bodu 11: Zrušujú sa ustanovenia, ktoré z dôvodu zrušenia kategórií územnoplánovacej 
dokumentácie už stratili opodstatnenie. 
 
K bodu 12: Navrhovaný nadpis lepšie vystihuje obsah § 16 až 18. Ustanovenia nevymedzujú 
príslušnosť (teda procesnoprávnu zložku), ale pôsobnosť (teda hmotnoprávnu zložku). 
 
K bodu 13: Zákon sa dopĺňa v nadväznosti na úpravu územného plánu vojenského obvodu o 
kompetenciu ministerstva obrany. 
 
K bodu 14: Ide o legislatívnu úpravu v nadväznosti na vypustenie územných projektov zo zákona, na 
presun územnej prognózy medzi územnoplánovacie podklady a na nahradenie územného plánu 
sídelného útvaru za územný plán obce. 
 
K bodu 15: Ide o náhradu nepoužívaného pomenovania územnoplánovacej dokumentácie 
obstarávanej pre celoštátnu úroveň bežne zaužívaným pojmom, pod ktorým je táto dokumentácia 
známa širokej odbornej verejnosti a pod ktorým ju v súčasnosti MŽP SR obstaráva v súlade s 
uznesením vlády SR č. 903/1997. 
 



K bodu 16: Ide o náhradu starého pojmu novo zavedeným pojmom región. 
 
K bodu 18: Ide o legislatívnu úpravu v nadväznosti na nahradenie územného plánu sídelného útvaru 
za územný plán obce. 
 
K bodu 17: V § 18 odsek 3 ide o náhradu starého pojmu novo zavedeným pojmom región a o opravu 
zrejmej nesprávnosti. Riešenie územného plánu totiž nemôže zasahovať do kompetencie úradov, ale 
do územia administratívnych jednotiek. 
 
K bodu 19: Ustanovenie sa upravuje podľa vzoru odseku 3 tak, že riešenie môže zasahovať do územia 
aj dvoch obcí. 
 
K bodu 20: Doplnenie nových paragrafov je spôsobené prebratím úpravy procesu obstarávania z 
vykonávacej vyhlášky do zákona. Úprava procesných práv a povinností obstarávateľa, spracovateľa, 
dotknutých orgánov štátnej správy, obcí a obyvateľov obcí patrí do zákona. 
Povinnosť zverejnenia prípravy a spracovaného zadania vyplýva z Európskej charty územného 
plánovania a je samozrejmou požiadavkou na spravodlivé a demokratické obstarávanie 
územnoplánovacích dokumentov, pretože z riešenia v územnoplánovacích dokumentoch vyplývajú 
závažné dôsledky na život v území. 
Z doterajšej vyhlášky sa do § 19c preberá základný obsah prieskumov a rozborov. Podstatnou 
zmenou v novelizovanej úprave prieskumov a rozborov je zaradenie časti ekologicky optimálneho 
priestorového usporiadania územia ako integrálnej súčasti prieskumov a rozborov pre územné plány 
veľkých územných celkov a obcí. 
Stavebný zákon ani návrh vyhlášky sa nezaoberá metódou vypracovania ekologicky optimálneho 
priestorového usporiadania územia ako celku vrátane krajiny. Spôsob spracovania bude upravený 
metodickým usmernením ministerstva, ktoré je podľa ustanovenia § 17 ods. 3 záväzné pre všetky 
orgány územného plánovania. V súčasnosti sa na určenie ekologicky optimálneho priestorového 
usporiadania územia využíva metóda krajinnoekologického plánovania LANDEP ako otvorený systém, 
do ktorého vstupujú analytické podklady v závislosti od základných podmienok procesu 
krajinnoekologického plánovania, najmä vymedzenia územia a jeho prírodných a sociálno-
ekonomických podmienok. Začlenenie tejto časti sa odráža aj v novelizácii zákona č. 138/1992 Zb., 
pretože pre jej spracovanie sa vyžaduje oprávnenie podľa osobitného predpisu. Hlavným výstupom je 
vymedzenie jestvujúcich predpokladaných stretov záujmov, ktoré je hlavným predpokladom 
správneho zadania ozrejmujúceho hlavné ciele a východiskové požiadavky obstarávateľa na 
spracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie. 
Prieskumy a rozbory pre koncepciu územného rozvoja Slovenska sú súčasťou sústavnej činnosti 
ministerstva v rámci prognózovania strategických možností priestorového a územného rozvoja 
Slovenska. 
 
K bodu 21: Zadanie je základným prípravným dokumentom, v ktorom sa vymedzia ciele a úlohy 
územného plánovania na konkrétne územie. Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva podľa 
zadania. Podrobnejšie obsah zadania upravuje vyhláška. V § 20 sa prerokovanie upravuje rovnako 
ako to upravuje § 20 súčasného zákona. Podstatnou zmenou je úprava prerokovania s dotknutými 
orgánmi miestnej štátnej správy, kde sa uplatňuje pôsobnosť krajského úradu podľa § 6 ods. 2 písm. 
d) zákona č. 222/1996 Z. z. tak, aby výsledkom súčinnosti orgánov miestnej štátnej správy bolo 
vzájomne zosúladené stanovisko k návrhu zadania od všetkých dotknutých orgánov štátnej správy. 
Okruh účastníkov prerokovania je rozšírený o dotknuté právnické osoby, ktorými sú predovšetkým 
správcovia sietí technickej infraštruktúry. 
Ustanovenia § 21 upravujú proces spracovania a prerokúvania konceptu riešenia územnoplánovacej 
dokumentácie v súlade s požiadavkou na verejnú kontrolu, ktorá vyplýva z Európskej charty 
územného plánovania. Vzhľadom na úpravu procesných práv a povinností jeho účastníkov je 



potrebná zákonná úprava (doteraz iba vo vyhláške). Tým sa umožní aj vymožiteľnosť práv a 
povinností, pretože každý sa bude môcť domáhať ich ochrany na súde. 
Ustanovenie § 22 upravuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie tak, ako to 
upravoval § 21 stavebného zákona. Jednoznačne vymedzuje podmienku dosiahnutia dohody s 
dotknutými orgánmi štátnej správy o návrhu územného plánu. Podstatnou zmenou je úprava 
prerokovania s dotknutými orgánmi miestnej štátnej správy, kde sa uplatňuje pôsobnosť krajského 
úradu podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 222/1996 Z. z. tak, aby výsledkom súčinnosti orgánov 
miestnej štátnej správy bolo vzájomne zosúladené stanovisko k návrhu územného plánu od všetkých 
dotknutých orgánov štátnej správy. Ustanovenie odseku 5 umožňuje zamedziť obštrukcie pri jeho 
prerokúvaní. Okruh účastníkov prerokovania je rozšírený o dotknuté právnické osoby, ktorými sú 
predovšetkým správcovia sietí technickej infraštruktúry. 
Novým ustanovením § 23 sa podrobne upraví proces prerokúvania územného plánu zóny. Dôvodom 
je, že územný plán zóny je priamym podkladom pre povoľovanie stavieb a pre vyvlastňovanie práv k 
nehnuteľnostiam., ďalej určuje konkrétne zastavovacie podmienky každej novej stavby, určuje 
stavebnú uzáveru, určuje nezastavané pozemky za stavebné parcely, atď. 
V novom § 24 je určený rozsah informácií a dokladov, ktoré obstarávateľ predloží schvaľujúcemu 
orgánu pred schválením územného plánu. Schvaľujúci orgán sa s nimi musí vopred oboznámiť, 
pretože v niektorých prípadoch môže byť predmetom schválenia i zasahovanie do vlastníckych a 
iných práv a následné vyvlastňovanie, resp. vymožiteľnosť práv na súde. 
 
K bodu 22: Ide o doplnenie rozsahu oblastí posudzovania územného plánu, aby bolo jasné, že pri 
jeho obstarávaní boli dodržané všetky obsahové a procedurálne náležitosti dokumentu, ktorého časť 
sa stane všeobecne záväzným predpisom. 
Ustanovenie odseku 2 upravuje podklady, ktoré sú potrebné na posúdenie podľa § 25 ods. 1 zákona. 
Ustanovenia odsekov 4 a 5 upravujú kompetenciu preskúmavať návrh územného plánu. V porovnaní 
s teraz platným stavom ide o zmenu v kompetenciách krajského úradu v súvislosti s jeho 
obstarávateľskými kompetenciami pre územný plán regiónu. Okresnému úradu sa rozsah 
preskúmavania zúžil na územný plán zóny. 
 
K bodu 23: Ide o legislatívnu úpravu v nadväznosti na presun územnej prognózy medzi 
územnoplánovacie podklady. 
 
K bodu 24: Ustanovenie § 27 upravuje spôsob schvaľovania a spôsob vyhlasovania záväzných častí 
územnoplánovacej dokumentácie. Hoci podstata je bez zmeny, navrhujú sa niektoré čiastkové 
obsahové zmeny a úprava kompetencií, ktorá teraz vyplýva iba z vyhlášky. 
Schválenú záväznú časť Koncepcie územného rozvoja Slovenska a územných plánov regiónov 
vyhlasuje vláda svojím nariadením uverejňovaným v Zbierke zákonov. 
Obec vyhlasuje schválenú záväznú časť územného plánu všeobecne záväzným nariadením, pre 
zverejnenie ktorého sa dopĺňajú podrobnosti. Osobitným spôsobom sa upravuje oznámenie 
schváleného územného plánu zóny dotknutým vlastníkom nehnuteľností. 
Ustanovenie § 28 sa s úpravami preberá z doterajšej vyhlášky. Vzhľadom na to, že sa ním ukladajú 
povinnosti, je úprava potrebná priamo v zákone. Oprávnenú osobu na podpis schvaľovacej doložky 
vymedzuje interný právny predpis príslušného úradu. 
 
K bodu 25: Navrhuje sa zmeniť nadpis označujúci oddiel 7, vzhľadom na navrhnuté zmeny 
paragrafov. 
 
K bodu 26: Vzhľadom na nové znenie § 27 sa vypúšťa § 29, upravujúci teraz rovnakú problematiku. 
 
K bodu 27: Ustanovujú sa pravidlá aktualizácie územného plánu, ktoré doteraz v zákone chýbali. 
Niektoré kompetencie však vyplývali iba z vyhlášky. 
 



K bodu 28: Ide o upresňujúcu úpravu doterajšieho ustanovenia § 31 ods. 2 (prvá veta) a prevzatie 
ustanovenia z doterajšej vyhlášky (druhá veta), ktoré patrí do zákona, pretože upravuje kompetenciu. 
 
K bodu 29: Ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti s vložením nového oddielu 5. 
 
K bodu 30: Obsah ustanovenia § 33a sa vypúšťa, pretože podmienky vydávania rozhodnutí o 
umiestnení stavby sú koncentrované v novej úprave § 39a. 
 
K bodu 31: Okruh účastníkov každého územného konania sa rozširuje o obec, ktorá doteraz mala 
postavenie účastníka konania iba pri konaní o umiestnení stavby a o využití územia. Keďže 
vymedzenie stavebnej uzávery alebo ochranného pásma výrazne zasahujú do rozvoja obce a do práv 
obyvateľov obcí k nehnuteľnostiam, je potrebné, aby obec mala práva a povinnosti účastníka konania 
aj v týchto konaniach a mohla tak účinne obhajovať miestne záujmy a práva svojich obyvateľov. 
Pri vymedzení okruhu účastníkov konania sa tiež zohľadňuje úprava v zák. č. 127/1994 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ktorého občianske združenie spĺňajúce podmienky 
ustanovené v § 9 ods. 4 cit. zákona je tiež účastníkom správneho konania. 
 
K bodu 32: Ide o úpravu nadväzujúcu na novú úpravu § 45 a zavedenie legislatívnej skratky. 
 
K bodu 33: Ide o legislatívnu úpravu v nadväznosti na vypustenie územných projektov zo zákona. 
 
K bodu 34: Odsek 1 sa vypúšťa ako nadbytočný pretože ochrana vlastníckeho práva k pozemku v 
územnom konaní je docielená súhlasom vlastníka, ktorý sa vyžaduje na umiestnenie stavby. 
 
K bodu 35: Ide o ustanovenia, ktoré sú doposiaľ zaradené vo vyhláške a presúvajú sa do zákona 
pričom sa zároveň upravujú. Keďže ide o dôležité ustanovenia upravujúce rozhodnutie o umiestnení 
stavby, o využití územia, o chránenom území a ochrannom pásme a o stavebnej uzávere, z ktorých 
vyplývajú kompetencie stavebného úradu a práva a povinnosti účastníkov územného konania, je 
potrebné ich zaradenie priamo v zákone. Podrobnosti ustanoví vykonávací predpis. 
 
K bodu 36: Časové obmedzenie platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere je zhodné s úpravou ako 
pri ostatných územných rozhodnutiach podľa § 40 ods. 3 prvá veta. Navrhovaným doplnením textu o 
druhú vetu sa sleduje to, aby platnosť rozhodnutia o stavebnej uzávere ani po predĺžení nepresiahla 
päť rokov. 
Navrhovaným doplnením textu o tretiu vetu sa do zákona premieta zmenené postavenie územného 
konania a rozhodnutia, ktoré je adekvátnou náhradou k schváleniu územného plánu zóny v prípade, 
že tento územný plán neexistuje. 
 
K bodu 37: Stavebný zákon v súčasne platnom znení neobsahuje vymedzenie jedného zo základných 
pojmov, a to pojem "stavba". Ani platný Občiansky zákonník nevymedzuje pojem stavba ako 
občianskoprávnu inštitúciu, na rozdiel od Občianskeho zákonníka z roku 1950. Opisným spôsobom 
možno pojem stavba pre potreby stavebného zákona vyvodiť iba z § 1 vyhlášky č. 85/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov. V novom § 43 sa navrhuje definícia stavby prevzatá zo smernice č. 89/106/EHS 
(odsek 1 prvá veta) s tým, že sa upresňuje výraz "pevné spojenie so zemou" vymenovaním všetkých 
možných technických spôsobov a to z dôvodu právnej istoty. 
Nejde o vymedzenie pojmu stavba na občianskoprávne účely, ale výlučne o administratívnoprávne 
vymedzenie na účely stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov, čím sa vyhovelo 
požiadavkám odbornej verejnosti. Občiansky zákonník v súvislosti so stavbami rozlišuje hnuteľné veci 
a nehnuteľné veci. Za nehnuteľnosť považuje iba stavbu spojenú so zemou pevným základom, t. j. 
spôsobom upevnenia podľa § 43 písm. a) návrhu, takže stavby využívajúce ostatné formy pevného 
spojenia so zemou sú stavbami, ktoré z občianskoprávneho hľadiska budú tak, ako doteraz, 
hnuteľnosťami (napr. stožiare, mosty, nafukovacie haly). 



V plamom stavebnom zákone ďalej chýbala úprava členenia stavieb, najmä vo väzbe na pozemné 
stavby (budovy) a inžinierske stavby, hoci predchádzajúce právne úpravy ho obsahovali. Členenie 
stavieb a vymedzenie pojmov "pozemné stavby (budovy)" a "inžinierske stavby" (§ 43a, 43b, 43c) je 
prevzaté z medzinárodnej štatistickej klasifikácie stavieb UNESCO, vypracovanej na báze Európskeho 
štandardu Classification of Types of Construction - CC (EUROSTAT, august 1997), ktorú rešpektujú aj 
právne predpisy Európskej únie a technické normy a ktorá je v súčasnosti predmetom aproximácie 
práva EU v oblasti štatistiky. Časť týkajúca sa bytových budov (§ 43b) je zároveň zosúladená s 
pojmami STN 73 4301 Budovy na bývanie. 
Aj ostatné ustanovenia nových paragrafov obsahujú úpravu, ktorá buď chýbala, alebo bola iba vo 
vykonávacích vyhláškach. Vzhľadom na ich význam je potrebná ich zákonná úprava. 
Ustanovenie § 43d o základných požiadavkách na stavby je prevzaté zo smernice Rady č. 89/106/EHS 
(z jej prílohy I). Takto ho prevzali aj členské štáty Európskej únie do svojich právnych poriadkov a 
takto ho prevzal aj zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. Podrobnosti o základných 
požiadavkách na stavby budú v podzákonných právnych predpisoch (v značnom rozsahu už aj sú) 
vydávaných na vykonanie zákonov o požiarnej ochrane, o civilnej ochrane, o ochrane zdravia a 
ďalších, ako aj v technických normách týkajúcich sa projektovania a uskutočňovania stavieb a 
stavebných konštrukcií. 
V navrhovanom § 43e sa určuje záväznosť všeobecných technických požiadaviek na výstavbu doteraz 
určených vykonávacími predpismi, čím sa sleduje ústavnosť právnej úpravy. 
Vymedzenie pojmu "stavebné práce" (§ 43g ods. 1) je tiež prevzaté zo smernice Rady č. 89/106/EHS a 
najmä z jej interpretačných dokumentov. Požiadavka na odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť 
vo vzťahu k stavebným prácam (§ 43g ods. 2) je iniciovaná smernicou č. 92/57/EHS. Ide tu o súhrn 
požiadaviek osobitných predpisov upravujúcich odborné a zdravotné predpoklady na výkon 
niektorých stavebných prác (napr. na zváračské práce, elektroinštalačné práce, stavebné práce vo 
výškach, práce pod zemou a pod. ). 
Problematiku stavebných výrobkov upravuje zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch, ktorý vo 
vzťahu k stavebnému zákonu má postavenie špeciálneho zákona. Z tohto dôvodu v stavebnom 
zákone postačuje ustanoviť iba základnú požiadavku na stavebné výrobky (§ 43f). Ide o obdobu 
terajšieho § 47 stavebného zákona. 
Obsah § 43i a § 43h, ktoré upravujú pojmy stavebný pozemok a stavenisko, je prevzatý z 
vykonávacích predpisov k stavebnému zákonu a upravený vo väzbe na osobitné predpisy. 
Upravujú sa oprávnenia na uskutočňovanie stavieb. 
Uskutočňovanie stavby, ako stavebná činnosť, nie je regulovaným povolaním ani podľa nášho práva, 
ani v zahraničí, a preto jediným odborným predpokladom na vydanie živnostenského oprávnenia na 
stavebnododávateľské činnosti sú aj na účely stavebného zákona len požiadavky na vzdelanie a na 
odbornú prax podľa prílohy č. 2 skupiny 213 živnostenského zákona. Ako jedinou regulovanou 
činnosťou v oblasti uskutočňovania stavieb sa navrhuje činnosť "vedenie uskutočňovania stavieb", t. 
j. činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozora ( § 44 ods. 1 a 2). Obdobné postavenie bolo 
zakotvené u nás aj v právnych úpravách v minulosti ( do roku 1958 ) a je v súčasnosti zakotvené aj v 
právnych úpravách v Českej republike, Rakúsku a Nemecku. Preukázanie oprávnenia na vedenie 
uskutočňovania stavieb, ako vybranej činnosti vo výstavbe, bude podkladom pre vydanie 
živnostenského oprávnenia. 
V § 44 ods. 2 návrhu sa umožňuje uskutočňovanie stavieb svojpomocou, čo je v našich pomeroch 
ešte pretrvávajúci dôsledok pomerov spred roku 1989, ale v štátoch Európskej únie je neprípustný. 
Stavba svojpomocou sa umožňuje fyzickým osobám i právnickým osobám, avšak sa zužuje ich možný 
okruh iba na jednoduché stavby a ich zmeny, u ktorých sa predpokladá, že nemajú závažný dopad na 
okolie stavby, ani životné prostredie. Zároveň sa svojpomocná výstavba podriaďuje väčšej kontrole 
obcí a stavebných úradov. 
Podľa § 45 novely sú vybranými činnosťami vo výstavbe, ktoré vyžadujú preukázanie odborných 
znalostí overených komorami: projektová činnosť, vedenie uskutočňovania stavieb a vybrané 
geodetické a kartografické činnosti. Podrobnosti o oprávneniach na vybrané činnosti vo výstavbe, o 
spôsobe a podmienkach ich nadobudnutia a zániku ustanovujú zák. č. 138/1992 Zb. v znení 



navrhovanej úpravy a zák. č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v súčinnosti so zák. č. 216/1995 Z. 
z. o komore geodetov a kartografov. Vo väzbe na to sa vymedzujú jednotlivé pojmy a obsah týchto 
činností ( § 45, 46, 46a, 46b a 46c). 
Dopĺňa sa podrobnejšia úprava postavenia a úloh projektanta, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, 
geodeta a kartografa stavby. Tým sa odstránia určité nejasnosti terajšej právnej úpravy a lepšie sa 
vymedzujú ich verejnoprávne práva a povinnosti voči stavebnému úradu, orgánom štátneho 
stavebného dohľadu a obci, a to bez ujmy ich súkromnoprávnych vzťahov so stavebníkom na základe 
zmlúv. 
Projektant stavby (len autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier) je rozhodujúcim 
činiteľom, ktorý architektonicky stvárňuje predstavy stavebníka pri dodržaní verejnoprávnych 
požiadaviek (na urbanistické a krajinotvorné požiadavky, zastavovacie podmienky územného plánu 
zóny alebo územného rozhodnutia, umiestnenie stavby, architektonické a stavebnotechnické 
riešenie stavby a požiadavky jej užívania). To znamená, že nie je iba zmluvným partnerom stavebníka 
(občianskoprávny vzťah), ale je aj verejnoprávnym prvkom, ktorý zodpovedá za nesplnenie 
požiadaviek verejných záujmov (voči stavebnému úradu, obci, dotknutým orgánom štátnej správy) a 
požiadaviek na odborný výkon činnosti (voči verejnoprávnym profesiovým komorám). Podrobnosti 
obsahu dokumentácie k územnému a stavebnému konaniu upraví vykonávacia vyhláška. Podľa § 45 
ods. 2 písm. c) návrhu sa projektovou činnosťou rozumie aj vypracovanie statických a dynamických 
výpočtov konštrukcií stavieb statikom (len autorizovaný stavebný inžinier). 
Stavbyvedúci a stavebný dozor (§ 46b a 46c) boli aj doteraz osobou, ktorá musela preukazovať 
odbornú spôsobilosť. Obsah ich oprávnení a zodpovednosti z hľadiska verejnoprávnych požiadaviek 
sa upravuje podrobne v samostatných paragrafoch. 
Stavebný denník (§ 46d) sa vymedzuje ako dokument o priebehu uskutočňovania stavby. Zapisujú sa 
do neho všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku, čo má význam pre účel kontroly 
priebehu výstavby i určenia zodpovednosti za škody. Platný stavebný zákon jeho úpravu doposiaľ 
neobsahoval; táto bola vymedzená iba vo vyhláške. Podrobnosti o stavebnom denníku upraví 
vykonávací predpis. 
Všeobecné technické požiadavky na výstavbu v stavebnom zákone doposiaľ neboli upravené. Do 
samostatného oddielu 3 boli včlenené niektoré všeobecné požiadavky upravené doposiaľ vo 
vyhláške. Podrobné všeobecné technické požiadavky upraví vykonávací predpis a dopĺňajú ich 
technické normy týkajúce sa projektovania stavieb a uskutočňovania stavieb, najmä stavebných prác 
a stavebných konštrukcií. 
 
K bodu 38 a 40: Upresňuje sa vymedzenie stavieb a stavebných úprav, na ktoré postačí ohlásenie a 
tých, kde sa ohlásenie nevyžaduje, podľa požiadaviek rezortu dopravy, pôšt a telekomunikácií, čím sa 
odstraňujú nejasnosti v praxi. 
 
K bodu 39: Vypúšťa sa § 55 odsek 3 pretože uvedená úprava je už obsiahnutá priamo v stavebnom 
zákone. 
 
K bodom 41 a 42: Spresňuje sa oprávnenie obce pri vykonávaní inštitútu ohlasovania, ktoré je 
upravené v § 57. Odstraňujú sa tým nepresnosti a z toho vyplývajúce nejasnosti v praxi a sleduje sa 
zosúladenie s Ústavou SR. 
 
K bodu 43: Vzhľadom na vloženie § 58 sa zavádza spoločný nadpis nad § 58. 
 
K bodu 44: Ustanovenie sa dopĺňa o náležitosti žiadosti o stavebné povolenie, ktoré doteraz v zákone 
chýbajú, hoci nedostatok podania má pre účastníka konania závažné dôsledky. Podrobné vymedzenie 
obsahu žiadosti o stavebné povolenie, jeho príloh a projektovej dokumentácie vymedzí vykonávací 
predpis. 
 



K bodu 45: Ustanovením sa vylučujú zmluvy s užívateľmi bez vedomia vlastníka a súhlasy k stavbe 
vydané užívateľmi v nadväznosti na § 139, pretože súčasný stav nebol v súlade s ústavnou ochranou 
vlastníckych práv. 
 
K bodu 46: Úprava, ktorá bola doposiaľ iba vo vykonávacej vyhláške (§ 19 vyhl. č. 85/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov), sa zaraďuje do zákona z dôvodu jej všeobecnej záväznosti. 
 
K bodu 47: Popri formulačných upresneniach sa navrhuje aj vecná zmena vo vymedzení účastníkov 
stavebného konania - účastníkom stavebného konania, ale iba v časti týkajúcej sa projektu stavby, 
bude aj projektant. Táto úprava je odôvodnená tým, že projektant stavby je v súlade s jeho 
postavením podľa § 46 a podľa zák. č. 138/1992 Zb. v navrhovanom znení nositeľom verejnoprávnych 
práv a povinností a nie iba zástupcom stavebníka podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o 
zastupovaní. 
 
K bodu 48: Ide o úpravu terajšieho dôvodu na zastavenie konania. Dôvodom je, že statické a 
dynamické výpočty konštrukcií stavieb sú už súčasťou projektu stavby vypracovaného pre vydanie 
stavebného povolenia [§ 45 ods. 2 písm. c)]. 
 
K bodu 49: V navrhovanom ustanovení sa upravuje postup stavebného úradu a procesné práva 
účastníkov konania odlišne od všeobecnej úpravy správneho konania. Umožní sa tak zastaviť 
stavebné konanie aj vtedy, ak stavebník vezme svoju žiadosť o stavebné povolenie späť. 
 
K bodu 50: Ide o legislatívnu úpravu vyplývajúcu z vypustenia územných projektov zóny zo 
stavebného zákona. 
 
K bodu 51: Navrhovanou formuláciou sa umožňuje stavebnému úradu oznámiť začatie stavebného 
konania verejnou vyhláškou nájomcom bytov a nebytových priestorov v prípade, že ich prizve na 
stavebné konanie podľa § 59 ods. 2. Táto možnosť doteraz v zákone nebola. 
 
K bodu 52 a 53: Ide o legislatívnotechnickú úpravu § 62 písm. a) a § 64 ods. 2 vyvolanú tým, že 
zastavovacie podmienky budú vyplývať predovšetkým z územného plánu zóny (§13 ods. 3 písm. c) 
návrhu). 
Ide o sprehľadnenie postupu stavebného úradu v stavebnom konaní uvedením úplného znenia 
jednotlivých písmen § 62 vo vzťahu k použitiu pojmu "územný plán zóny" a k spôsobu realizácie 
stavby 
 
K bodu 54: Navrhovaná úprava spodrobňuje a upresňuje obsah stavebného povolenia a záväzných 
podmienok uskutočňovania stavby uvedených doteraz len vo vyhláške č. 85/1976 Zb.. 
 
Dopĺňa sa povinnosť stavebníka použiť vhodné stavebné výrobky (§ 43 f) a tiež povinnosť, aby 
stavebník stavebnému úradu oznámil začatie stavby, čím sa vyhovelo požiadavke rezortu výstavby a 
regionálneho rozvoja vo vzťahu k štatistickým zisťovaniam rozostavanosti stavieb. 
 
K bodu 55: Do zákona sa zakotvujú povinnosti stavebného úradu, ktorými sú zaslanie overenej 
dokumentácie po vydaní stavebného povolenia a vymedzenie subjektov, ktorým sa poskytuje. 
 
K bodu 56: Do zákona sa zakotvujú úľavy na vytyčovanie jednoduchých, drobných a dočasných 
stavieb, zmien týchto stavieb a terénnych úprav menšieho rozsahu. Tieto úľavy sú doposiaľ uvedené 
vo vyhláške č. 85/1976 Zb.. Ustanovuje sa zodpovednosť za nesúlad priestorovej polohy stavieb a 
terénnych úprav, pri ktorých sa upustilo od vytýčenia na to oprávnenými osobami. 
 



K bodu 57: Ustanovenie upravujúce obsah návrhu na kolaudáciu sa dopĺňa o základné náležitosti 
návrhu, ktoré následne spodrobňuje vykonávacia vyhláška. 
 
K bodu 58: Úprava sa týka oznámenia začatia kolaudačného konania, ktoré stavebný úrad bude 
zasielať aj obci. Zároveň sa predlžuje lehota na oznámenia z doterajších 7 na 10 dní pred ústnym 
konaním. Dôvodom je posilnenie postavenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej 
správy, aby sa mohli lepšie pripraviť na ústne konanie vzhľadom na uplatnenie koncentračnej zásady. 
 
K bodu 59: Úprava je vyvolaná tým, že zastavovacie podmienky sa určujú už v územnom pláne zóny a 
iba ak územný plán zóny nie je schválený, tak v územnom rozhodnutí. Navrhovaná úprava túto 
skutočnosť zohľadňuje. 
 
K bodu 60: Zmena je vyvolaná skutočnosťou, že technické normy sa už nečlenia na štátne, odborové 
a podnikové. 
 
K bodu 61: Postup stavebného úradu a jeho povinnosti v kolaudačnom konaní ( spísanie protokolu o 
ústnom konaní ), doposiaľ upravené vyhláškou č. 85/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, sú 
zakotvené do zákona v súlade s Ústavou SR. Vymedzuje sa, kedy sa kolaudačné rozhodnutie nevydá a 
kedy sa môže od kolaudácie upustiť. 
 
K bodu 62: Obsah podmienok pre užívanie stavby, ktoré sa uvádzajú v kolaudačnom rozhodnutí, sa 
vymedzuje v zákone, so zdôraznením podmienok pre zabezpečenie prístupnosti osobám s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
 
K bodu 63: Návrhom sa sleduje zjednotenie právneho postavenia právnických osôb a fyzických osôb v 
kolaudačnom konaní aj z toho dôvodu, že v kolaudačnom konaní je pre skúšobnú prevádzku 
podstatná stavba a jej parametre a nie osoba vlastníka stavby. Z dôvodu nejasností pri aplikácii sa 
upresňuje postup stavebného úradu pri vydávaní súhlasu na skúšobnú prevádzku, ktorému 
predchádza dohoda s obcou a dotknutými orgánmi štátnej správy. 
 
K bodu 64: Ustanovením sa upresňujú vecné podmienky, ktorých splnenie vyžaduje rozhodnutie 
stavebného úradu o zmene užívania stavby a rieši sa procesný postup s poukázaním na kolaudačné 
konanie, ako aj vymedzenie účastníkov konania s poukázaním na § 34. 
 
K bodu 65: Úpravou sa zdôrazňuje, že stavebný úrad môže nariadiť údržbu stavby iba vo verejnom 
záujme. 
 
K bodu 66: Navrhované ustanovenie o nariadení nevyhnutných úprav nahradzuje výraz "ak to 
vyžaduje záujem spoločnosti" výrazom "verejný záujem" vo vzťahu k splneniu základných požiadaviek 
na stavby ( § 43d ). V súlade s Ústavou SR musí byť takáto úprava zakotvená priamo v zákone, 
pretože ide o ukladanie povinností vlastníkom stavieb niečo vykonať na vlastné náklady. Upresňuje sa 
postup stavebného úradu v konaní o nariadení nevyhnutných stavebných úprav na stavbe alebo 
stavebnom pozemku. 
 
K bodu 67: Nahrádza sa výraz "záujem spoločnosti" výrazom "verejný záujem" v súlade s 
terminológiou Ústavy SR. 
 
K bodu 68: Základné obsahové náležitosti žiadosti o odstránenie stavby sa zakotvujú do zákona. 
Podrobný obsah žiadosti upraví vykonávací predpis. 
 
K bodu 69: Upresňuje sa postup stavebného úradu v konaní o dodatočnom povolení stavby s 
poukázaním na ustanovenia o stavebnom konaní. 



 
K bodu 70: Obsah podmienok určovaných v rozhodnutí o odstránení stavby, ktoré sú doposiaľ 
uvedené vo vyhláške č. 85/1976 Zb., sa zakotvujú do zákona. 
 
K bodu 71: Úprava súvisí jednak z vymedzením pojmu "stavebné práce", ktorý v sebe zahŕňa aj 
montážne práce, a jednak s tým, že slová "pôsobenie v blízkosti stavby" je vágne vymedzenie a naviac 
ide o nevhodnú zákonnú podmienku. Požadovanú úlohu môže splniť aj stavebná organizácia, ktorá 
nepôsobí v blízkosti stavby. 
 
K bodu 72: Upresňuje sa nezrozumiteľný text. Užívatelia bytov a nebytových priestorov užívajú byty a 
nebytové priestory, nejedná sa o užívanie pozemkov a stavieb. 
 
K bodu 73: V stavebnom zákone sa doposiaľ podrobnejšie neuvádzali úlohy štátneho stavebného 
dohľadu. Preto sa § 98 dopĺňa o nový odsek 2, v ktorom sa ustanovujú oprávnenia orgánov štátneho 
stavebného dohľadu. 
 
K bodu 74: Úprava sa navrhuje vo väzbe na pôsobnosť obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie 
v znení neskorších predpisov a vo väzbe na § 117. 
 
K bodu 75: Ide o upresnenie úpravy terajšej oznamovacej povinnosti orgánov štátneho stavebného 
dohľadu na staveniskách vo vzťahu k činnosti oprávnených osôb. 
 
K bodu 76 a 85: Ide o legislatívnu úpravu. Orgánom, ktorý prijíma a vybavuje ohlásenia stavebníkov je 
obec a nie stavebný úrad. 
 
K bodom 77, 79, 86 a 87: Zavádza sa osobitná skutková podstata správnych deliktov nepovoleného 
uskutočňovania alebo užívania informačných, reklamných a propagačných zariadení najmä so 
zreteľom na to, že právomoc na jeho prerokovanie bola prenesená na obce. 
 
K bodu 78: Úprava vyplýva z úpravy § 44 ods. 2 a týka sa činnosti vedenia uskutočňovania stavby 
stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou. 
 
K bodom 80 a 93: Rozširuje sa sankcionovanie za nepovolené užívanie stavby aj na osoby, ktoré 
takéto nepovolené užívanie umožnia. 
 
K bodom 81, 83, 84, 88 a 91: Odstraňujú sa dolné hranice sadzieb pokút, vzhľadom na poznatky z 
praxe. Ustanovenie dolných hraníc sadzieb pokút neumožňovalo, aby stavebné úrady použili správnu 
úvahu v jednotlivých prípadoch vzhľadom na osobitné okolnosti zavinenia. 
 
K bodom 82 a 92: Sankcionovanie sa rozširuje na skutkovú podstatu umiestnenie stavby bez 
územného rozhodnutia, čím sa vzťahuje na všetky druhy územných rozhodnutí podľa § 32. 
 
K bodu 89: Sankcionuje sa konanie osoby, ktorá použila nevhodný výrobok na stavbu namiesto 
pôvodnej úpravy, podľa ktorej bol sankcionovaný dodávateľ stavebných výrobkov (vzhľadom na 
úpravu § 43f). 
 
K bodu 90: Vypustené skutkové podstaty sa týkajú zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch a 
inej problematiky (preukazovania zhody stavebných výrobkov). 
 
K bodu 94: Prenesením kompetencie na sankcionovanie niektorých správnych deliktov na obce sa 
upravili aj výnosy pokút. 



 
K bodu 95: Príkladmý výpočet nie je opodstatnený, je v právomoci schvaľovateľa územnoplánovacej 
dokumentácie vymedziť tie stavby, ktoré sú verejnoprospešné v intenciách úpravy § 108 ods. 3. 
 
K bodu 96: Navrhované nové odseky o náležitostiach návrhu na vyvlastnenie sa súpravami preberajú 
z vykonávacej vyhlášky č. 85/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
Ide o práva a povinnosti účastníkov vyvlastňovacieho konania, ktoré majú byť upravené priamo 
zákonom v súlade s Ústavou SR. 
 
K bodu 97: V zákone sa zakotvili tie okruhy otázok, ktoré sú predmetom vyvlastňovacieho konania a 
musia byť uvedené v rozhodnutí o vyvlastnení. 
 
K bodu 98: Vypustenie poslednej vety je odôvodnené tým, že ide o prechodné ustanovenie, ktoré je 
už nepoužiteľné. 
 
K bodom 99 a 100: Ide o legislatívnotechnickú úpravu. Piata časť upravovala kompetencie rôznych 
stupňov národných výborov a iných štátnych orgánov pri vykonávaní kompetencií stavebných 
úradov. Zrušením sústavy národných výborov a ďalšími úpravami sa zmysel členenia stratil. Piata časť 
upravuje kompetencie stavebných úradov. 
 
K bodu 101: Obsah odseku 2 sa dopĺňa, aby kompetencia obcí bola vyjadrená v zákone na jednom 
mieste. 
 
K bodu 102: Ide o upresnenie kompetencie špeciálneho stavebného úradu podľa požiadavky rezortu 
dopravy, pôšt a telekomunikácií. 
 
K bodom 103: Ide o legislatívnotechnickú úpravu. Legislatívna skratka pre Ministerstvo obrany SR je 
zavedená už v predchádzajúcom ustanovení návrhu zákona (§ 16 ods. 4). 
 
K bodu 104: Ide o upresnenie pôsobnosti iných stavebných úradov podľa požiadavky rezortu vnútra. 
 
K bodu 105: Ustanovenie sa vypúšťa z toho dôvodu, že splnomocňovacie ustanovenia sú sústredené 
v § 143 stavebného zákona, ako aj z toho dôvodu, že vykonávacím predpisom nemožno ustanoviť 
kompetencie správnych orgánov. 
 
K bodu 106: Navrhované ustanovenie je formulačnou úpravou jednotlivých kompetencií podľa 
terminológie stavebného zákona po jeho úprave. 
 
K bodu 107: Ide o legislatívnotechnickú úpravu v súvislosti s prijatím nového zákona o vojenských 
obvodoch. 
 
K bodu 108: Navrhované ustanovenie je novým ustanovením v stavebnom zákone. Doteraz bol 
postup pri živelných pohromách uvedený vo vykonávacom predpise (§ 59 vyhl. č. 85/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov ). Ide však o úpravu kompetencií štátnych orgánov a obcí a úpravu práv a 
povinností fyzických osôb a právnických osôb v prípade živelnej pohromy, havárie alebo inej 
nečakanej udalosti, a preto sa táto úprava zakotvuje v zákone v súlade s Ústavou SR. 
 
K bodu 109: Aj toto ustanovenie je nové v stavebnom zákone. Ministerstvo je, vzhľadom na jeho 
kompetencie ústredného orgánu štátnej správy, prevádzkovateľom informačného systému o 
územnom plánovaní a o výstavbe. 
 



K bodu 110: Ustanovenie je iba formulačnou zmenou. Nahrádzajú sa slová, ktoré vyjadrovali vzťah k 
národným výborom. Okrem toho právnu subjektivitu v pracovnoprávnych vzťahoch (zamestnávateľ ) 
nemá obecný úrad, ale obec. 
 
K bodu 111: Vypúšťa sa ustanovenie, ktoré nemá po roku 1989 svoje opodstatnenie a nie je v súlade 
s čl. 2 ods. 3 Ústavy SR. Jednak už nie sú štátne normy a jednak technickými normami nemožno 
založiť povinnosť právnickej osoby čokoľvek predávať alebo darovať. 
 
K bodu 112: V návrhu zákona sa vymedzujú pojmy územného plánovania a stavebného poriadku, 
ktoré boli doposiaľ v prevažnej miere definované vo vykonávacej vyhláške. 
 
K bodu 113: Dopĺňa sa prechodné ustanovenie pre obce s viac ako 2000 obyvateľmi, ktoré doteraz 
nevyužili svoju pôsobnosť podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a nemajú územný 
plán obce. Umožňuje sa im splniť povinnosť uloženú § 11 ods. 2 tohto zákona v lehote do 5 rokov odo 
dňa účinnosti tohto zákona. 
 
K bodu 114: Navrhuje sa nové znenie § 143 ods. 1 v členení podľa predpokladaných vykonávacích 
predpisov. 
 
K bodu 115: K bodu 1: Navrhuje sa zrušiť položky, ktorými sa presúvali kompetencie po zrušení 
národných výborov a stali sa obsolentnými novými právnymi predpismi upravujúcimi kompetencie 
orgánov štátnej správy a obcí. 
 
K bodom 2, 3 a 4: Navrhuje sa zrušiť obsolentné právne predpisy slovenských orgánov z rokov 1945 a 
1946, ktoré ešte formálne platia. 
 
K bodom 5, 6 a 7: Navrhuje sa zrušiť vykonávacie vyhlášky k stavebnému zákonu z dôvodu ich 
nahradenia novými podľa § 143 ods. 1 návrhu stavebného zákona. 
 
K čl. II 
 
Navrhuje sa doplnenie kritéria poskytovania prostriedkov štátneho fondu životného prostredia o 
súlad s celoštátnou územnoplánovacou dokumentáciou a s územnými plánmi. Bez existencie 
územného plánu obce, ktorý zosúlaďuje všetky aktivity na území obce a umožňuje komplexne 
posúdiť navrhovanú investíciu, nemožno poskytnúť prostriedky z fondu. Táto požiadavka sa premieta 
aj do nutnosti zrušiť limitovanie počtu členov Rady fondu, ktorá bude musieť mať viac členov. 
 
K čl. III 
 
Vzhľadom na úpravu kompetencií krajských úradov a okresných úradov pri prerokúvaní územných 
plánov obcí a zón a pri posudzovaní návrhu územných plánov obcí a zón vykonané novelou 
stavebného zákona, navrhujú sa zmeniť niektoré ustanovenia zákona 222/1996 Z. z. o organizácii 
miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 
 
K čl. IV 
 
Vzhľadom k rozsiahlosti navrhovanej novely stavebného zákona navrhuje sa jeho vyhlásenie v 
úplnom znení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 
 
K čl. V 
 
Účinnosť zákona sa navrhuje dňa 1. augusta 2000. 



 
Bratislava 20. 4. 2000 
 
Mikuláš Dzurinda 
predseda vlády Slovenskej republiky 
 
László Miklós 
minister životného prostredia Slovenskej republiky 


