
Osobitná časť dôvodovej správy k zákonu č.   540/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 v znení zákona č. 
86/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
K článku II 
 
K bodom 1 a 2 (§ 36 ods. 1 a § 61 ods. 1) 
Skracuje sa lehota správneho orgánu na oznámenie začatia územného konania a stavebného konania 
na 7 dní z dôvodu potreby urýchlenia výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. 
 
K bodu 3 (§ 117b) 
Zmenou vecnej príslušnosti na územné konanie, ak ide o uskutočnenie stavieb diaľnic a ciest pre 
motorové vozidlá, ktorá je navrhnutá z obce na krajský stavebný úrad, sa dosiahne urýchlenie 
konania tým, že budú dodržiavané lehoty na rozhodovanie a vyššia objektivita pri rozhodovaní. Pre 
obec, ktorá vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania ako prenesený 
výkon štátnej správy a zároveň vykonáva samosprávne činnosti, je ťažké rozhodovať objektívne 
v takomto konaní. Výsledkom toho je zbytočné predlžovanie územného konania zo strany obce. Pri 
inžinierskych stavbách typu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá je potrebné vydať územné 
rozhodnutie na väčší úsek, ktorý často zahŕňa viac katastrálnych území a viac obcí. Z uvedeného 
dôvodu, ak má vykonať pôsobnosť stavebného úradu pri vydávaní územného rozhodnutia jedna 
z týchto obcí, objektívne nemôže túto činnosť dostatočne zvládnuť vzhľadom aj na personálne 
vybavenie a materiálne podmienky. 
 
K bodu 4 (§ 136 nový odsek 3) 
Podľa doterajšieho znenia zákona, ak obec vystupuje ako dotknutý orgán podľa §140a ods. 1 písm. b), 
alebo obcou zriadené subjekty, ktoré vlastnia a spravujú siete a zariadenia technického vybavenia 
územia a vznikne spor o obsah ich záväzného stanoviska, napr. neodôvodnene žiadajú od investora 
vybudovať vyvolané investície, nie je k dispozícii nadriadený orgán, s ktorým by mohol investor vec 
ako s nadriadeným orgánom obce vyriešiť. 
 
K bodu 5 [§ 140a písm. b)] 
Podľa doterajšieho znenia zákona, ak obec vystupuje ako dotknutý orgán podľa § 140a ods. 1 písm. b) 
v prípade stavby diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá, obce od investora žiadajú neodôvodnene 
zmenu trasy diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, komplexné riešenia súvisiacej dopravnej 
infraštruktúry, vybudovať vyvolané investície, čím na úkor nadradenej infraštruktúry nárokujú 
zabezpečenie úloh, ktoré nepatria do kompetencie rezortu. Pri riešení týchto sporov nie je k dispozícii 
nadriadený orgán, s ktorým by mohol investor vec ako s nadriadeným orgánom obce vyriešiť. V 
takom prípade sa nedá postupovať podľa § 136, pretože obec nemá nadriadený orgán. 
 
K bodu 6 (§ 140b nový odsek 4) 
V prípade stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá sa určuje sedemdňová lehota na podanie 
záväzného stanoviska, stanoviska a vyjadrenia. 
 
K bodu 7 (§ 142b) 
Dopĺňa sa prechodné ustanovenie k prebiehajúcim územným konaniam v pôsobnosti obce. Vzhľadom 
na rozpracovanosť jednotlivých konaní by v tomto štádiu nebolo vhodné ich presúvať na krajské 
stavebné úrady. 
 


