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Postup stavebného úradu 

počas  COVOD 19  

druhá vlna 

 

Zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len 

„novela“) v Čl. I novelizoval zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"). Novela sa 

zásadne dotkla postupu obcí ako stavebných úradov v zmysle § 117 ods. 1 stavebného zákona.  

Do stavebného zákona bolo za § 142g vložený nový § 142h, ktorý vrátane nadpisu znie:  

§ 142h 

Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením 

COVID-19 

Počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 stavebný úrad 

a) vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu, 

b) môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez 

predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je povinný o 

predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s uvedením 

dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania, 

c) vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať úkony na 

základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný podklad na 

posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania. 

V dôvodovej správe k návrhu uvedenej novely bolo uvedené:  

„Všeobecná časť 

 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády 
Slovenskej republiky návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 Účelom návrhu zákona je reakcia na vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenia 



 

 

© Helena Spišiaková, 19.10.2020                                    Strana | 2  

 

núdzového stavu uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a č. 115 z 18. 
marca 2020 podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov z dôvodu 
ochorenia COVID-19 spôsobeného vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.  

V nadväznosti na uvedené sa navrhujú legislatívne opatrenia v oblasti pôsobnosti 
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky tak, aby bolo možné vhodným spôsobom 
znížiť riziko ohrozenia verejného zdravia a zmierniť negatívne dopady na oblasti cestnej, 
železničnej, vodnej a leteckej dopravy, výstavby, bytovej politiky a cestovného ruchu. 
 

Osobitná časť 

Čl. I  

Agenda stavebného úradu v mnohých prípadoch vyžaduje osobný kontakt zamestnanca 

stavebného úradu s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi. Počas obdobia, kedy je 

v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav 

v súvislosti s ochorením COVID – 19, je potrebné v maximálnej miere obmedziť osobné kontakty 

osôb.  

Zamestnanci stavebných úradov pri vykonávaní spoločných prerokovaní vecí, miestnych 

ohliadok a štátnych stavebných dohľadov na stavbách, pri nahliadaní účastníkov konania do 

podkladov rozhodnutí a pod., vykonávajú tieto úkony osobne a vystavujú sa vysokému riziku 

nákazy a prenosu vírusu, preto sa navrhuje vykonávať ich len v nevyhnutnom rozsahu. 

Stavebný úrad môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a vydanie rozhodnutia vzhľadom 

na skutočnosť, že vo veci z uvedených objektívnych dôvodov nie je možné rozhodnúť v zákonnej 

lehote. Stavebný úrad je povinný o predĺžení lehoty s uvedením dôvodu upovedomiť všetkých 

účastníkov konania.   

Podanie, ktoré možno vybaviť na základe písomne predloženého návrhu, vybaví stavebný 

úrad bez zbytočného odkladu.“ 

Predmetná novela obsahovala ustanovenie o účinnosti „dňom vyhlásenia”; zákon č. 

90/2020 Z. z. bol vyhlásený v Zbierke zákonov 25. apríla 2020, čo je deň, keď novela nadobudla 

účinnosť.  

Na vysvetlenie: 

 vymedzenie pojmu „mimoriadna situácia” je v § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 42/1994 o civilnej 

ochrane v znení neskorších predpisov, 

 „výnimočný stav” upravuje Čl. 4 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v 

čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 

predpisov, 

 „núdzový stav” upravuje Čl. 5 Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.  
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Núdzový stav vyhlásený v rámci prvej vlny v súvislosti s ochorením COVID-19 bol 

ukončený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 147/2020 Z.z. z 10. júna 2020. 

Opätovne bol núdzový stav na zabezpečenie riešenia druhej vlny koronavírusu COVID-

19 opätovne vyhlásený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 268/2020 Z.z. z 30. 

septembra 2020. Uvedené uznesenie je zverejnené v Elektronická Zbierka zákonov SR, na: 

https://www.slov-lex.sk/ezz 

 

POZNÁMKY k § 142h stavebného zákona: 

Predmetná novela je predpisom, ktorý je v mnohých smeroch neštandardný a výnimočný, 

pretože: 

 má ohraničenú časovú pôsobnosť len na obdobie mimoriadnej situácie, výnimočného 

stavu alebo núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19; dočasnosť 

je viazaná na zrušenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, 

 nezasahuje do textu stavebného zákona obvyklým spôsobom (zmenami paragrafov) ale 

dopĺňa do stavebného zákona len prechodné ustanovenie  § 142h,  

 pravidlá predmetnej novely treba vnímať vo vzťahu k ostatnému obsahu stavebného 

zákona ako špeciálne ustanovenie, z čoho vyplýva, že tieto pravidlá majú počas 

mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo núdzového stavu prednosť pred 

štandardnou právnou úpravou, 

 vo veciach, ktoré predmetná novela neupravuje, sa uplatnia všetky ostatné pravidlá 

stavebného zákona (ako v čase mimo mimoriadnej situácie, výnimočného stavu alebo 

núdzového stavu). 

K jednotlivým písmenám uvedeným v § 142h stavebného zákona treba v prvom rade poukázať 

na ustanovenie § 140 stavebného zákona:  

Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné 

predpisy o správnom konaní.  

Všeobecným predpisom o správnom konaní je zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), a tento je 

dôležitý preto, že upravuje inštitúty, ktoré sú v novele spomenuté (ústne pojednávanie, miestna 

ohliadka, lehota na vydanie rozhodnutia a pod.).  

Podľa § 1 ods. 1 správneho poriadku: Tento zákon sa vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti 

verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo 

povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 

Z citovaných ustanovení tak vyplýva, že správny poriadok má vo vzťahu k stavebnému zákonu 

subsidiárnu, t. j. podpornú povahu a ide o vzťah všeobecného a špeciálneho predpisu. Inými 

slovami, správny poriadok platí len vtedy, ak osobitný právny predpis, v tomto prípade stavebný 

zákon, neustanovuje inak. 

https://www.slov-lex.sk/ezz
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K písmenu a)  

stavebný úrad vykonáva ústne pojednávanie a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom 

rozsahu 

ÚSTNE POJEDNÁVANIE vo všeobecnosti upravuje § 21 správneho poriadku: 

(1) Správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým 

prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Ak sa má pri ústnom pojednávaní 

uskutočniť ohliadka, uskutočňuje sa ústne pojednávanie spravidla na mieste ohliadky. 

 (2) Na ústne pojednávanie správny orgán prizve všetkých účastníkov konania a požiada 

ich, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námety. Osobitné zákony ustanovia, 

v ktorých prípadoch sa na neskôr uplatnené pripomienky a námietky neprihliada; na túto 

skutočnosť musia byť účastníci konania výslovne upozornení. 

 (3) Ústne pojednávanie je neverejné, pokiaľ osobitný zákon alebo správny orgán 

neustanovia inak. 

 Správne konanie je spravidla ovládané zásadou písomnosti a neverejnosti. Ústne konanie 

sa preto vo všeobecnosti, na rozdiel od súdneho konania, nevyžaduje. Napriek tomu procesný 

inštitút ústneho pojednávania je nevyhnutný aj v správnom konaní. Správnymi konaniami sú aj 

jednotlivé druhy konaní upravených v stavebnom zákone, napr. územné konanie, stavebné 

konanie, konanie o dodatočnom povolení stavby, kolaudačné konanie a pod. Správnym orgánom 

je tak aj stavebný úrad - obec resp. mesto, ako orgán verejnej správy (pozri § 1 ods. 1 správneho 

poriadku). 

 Správny poriadok rozlišuje:  

b) fakultatívne (možné) ústne pojednávanie, ktoré správny orgán nariaďuje iba vtedy, ak to 

vyžaduje povaha veci, 

a) obligatórne (povinné) ústne pojednávanie, ktoré správny orgán nariaďuje vtedy, ak tak 

ustanovujú osobitné predpisy (napr. stavebný zákon, zákon o priestupkoch apod.); 

 V oboch prípadoch je pre ústne pojednávanie charakteristické, že v ňom vystupuje viac 

účastníkov, často s protichodnými záujmami. Cieľom ústneho pojednávania je predovšetkým 

zistiť skutočný stav veci, a pokiaľ možno odstrániť rozpory medzi účastníkmi. Na ústnom 

pojednávaní možno vykonať aj niektoré dôkazy (napr. vypočuť svedkov). Ak ide o riešenie otázok 

súvisiacich s nehnuteľnosťami, ústnemu konaniu spravidla predchádza možnosť oboznámiť sa s 

príslušnými podkladmi (dokumentáciou, vyjadreniami dotknutých orgánov a pod.) Účastníkom 

konania sa vždy musí dať možnosť vyjadriť sa k výsledkom ohliadky, k svedeckým výpovediam, 

prípadne k ďalším skutočnostiam, a uplatniť svoje návrhy alebo námietky (pozri § 33 ods. 2 

správneho poriadku).  
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 S ústnym pojednávaním možno spojiť aj ohliadku (§ 38 správneho poriadku) na mieste 

samom. V prípade obligatórneho ústneho pojednávania osobitné predpisy ustanovujú, kedy možno 

od ústneho konania, prípadne aj od miestnej ohliadky, upustiť. Pôjde najmä o prípady, keď sú 

pomery súvisiace s predmetom ohliadky správnemu orgánu známe a príslušná dokumentácia 

poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie veci (pozri § 36 a § 61 stavebného zákona).  

 Na ústne pojednávanie musí správny orgán prizvať, v súlade so zásadou rovnosti 

účastníka, všetkých účastníkov. Môže naň prizvať aj ďalšie fyzické osoby alebo zástupcov 

právnických osôb (znalca, investora, svedka, tlmočníka a pod.).  

 Zmyslom ústneho pojednávania je, aby účastníci mohli uplatniť námietky, prípadne aj 

návrhy.  

 Ak sa účastník na ústne konanie nedostaví, hoci bol riadne predvolaný (§ 41 správneho 

poriadku), správny orgán môže konať v jeho neprítomnosti len vtedy, ak sa odmietne dostaviť, 

alebo sa nedostaví bez náležitého ospravedlnenia alebo bez vážneho dôvodu.  

 V záujme zabezpečenia efektívneho priebehu správneho konania niektoré osobitné 

predpisy, aj stavebný zákon, obsahujú tzv. zásadu koncentrácie. Jej podstata spočíva v tom, že 

pripomienky alebo námietky k prejednávanej veci sa môžu uplatniť najneskôr na ústnom 

pojednávaní. Na neskoršie uplatnenie pripomienky alebo námietky sa neprihliada (pozri § 36 a § 

61 stavebného zákona). V týchto prípadoch nemožno odpustiť ani zmeškanie lehoty (§ 28 

správneho poriadku).  

 Správny poriadok priebeh ústneho pojednávania podrobnejšie neupravuje. Z jednotlivých 

ustanovení správneho poriadku vyplýva, že zástupca správneho orgánu – stavebného úradu by mal 

z metodického hľadiska postupovať nasledovne:  

- otvorí ústne pojednávanie a riadi jeho priebeh,  

- zistí, ktoré osoby sú prítomné, a overí ich totožnosť (§ 22 ods. 2 správneho poriadku),  

- dbá na to, aby sa presne a úplne zistil skutočný stav veci (§ 32 ods. 1 správneho poriadku),  

- vykonáva dôkazy (§ 34 ods. 4 a § 35 až 38 správneho poriadku), pričom v rámci 

dokazovania poskytuje príslušné poučenia (§ 35 ods. 4, § 37 ods. 2, § 38 ods. 2, resp. § 31 

ods. 3 správneho poriadku),  

- zabezpečuje právo účastníka navrhnúť dôkazy alebo ich doplnenie a klásť svedkom a 

znalcom otázky (§ 33 ods. 1 správneho poriadku),  

- ak to vyžadujú okolnosti, ukladá poriadkové opatrenia (§ 45 ods. 1 správneho poriadku),  

- rozhoduje o tom, aké opatrenia sa podľa výsledkov ústneho pojednávania prijmú (§ 22 ods. 

2 správneho poriadku ),  

- zabezpečuje spísanie a podpísanie zápisnice (§ 22 ods. 1 správneho poriadku).  

 Ústne pojednávanie sa uskutočňuje v štátnom jazyku (§ 3 zákona č. 270/1995 Z.z.). Tým 

nie je dotknuté používanie jazyka národnostných menšín podľa osobitého predpisu (zákon č. 

184/1999 Z.z.). V súlade s Ústavou SR, ak sa ústneho pojednávania zúčastňuje osoba, ktorá 
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vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie konanie, má právo na tlmočníka. Pôjde najmä 

o prípady, keď si napr. účastník konania neprivedie tlmočníka na pojednávanie.   

 Ak sa ústne pojednávanie z určitých dôvodov nemohlo dokončiť, správny orgán ho preruší 

a oznámi nový dátum ústneho pojednávania. Obdobne postupuje aj v prípade odročenia ústneho 

pojednávania.  

 Ústne pojednávanie je neverejné. Môžu sa na ňom zúčastniť iba účastníci konania, ich 

zástupcovia, zúčastnené osoby (§ 15a správneho poriadku), zástupcovia dotknutých správnych 

orgánov, zástupcovia obce a predvolané osoby (svedkovia, znalci, tlmočníci a pod., a to na účel, 

na ktorý boli predvolaní, a na čas potrebný na vykonanie úkonu).  

 

Z hľadiska ustanovení stavebného zákona sa ústne pojednávanie nariaďuje povinne 

(obligatórne) v prípadoch podľa: 

 § 36 ods. 1 - územné konanie, no od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť 

za splnenia podmienok uvedených v § 36 ods. 2; uvedené platí aj v konaní o zmene 

územného rozhodnutia (§ 41), 

 § 61 ods. 1 - stavebné konanie pri povoľovaní stavieb, ich zmien a udržiavacích prác (§ 

54), no od ústneho pojednávania môže stavebný úrad upustiť za splnenia podmienok 

uvedených v § 61 ods. 2 až 6; uvedené platí aj v prípade konania: 

- o povolení terénnych úprav a prác, a to v nadväznosti na § 73, 

- o odstránení alebo dodatočnom povolení stavby (zmien stavieb, terénnych úprav, 

ťažobných a im podobných alebo s nimi súvisiacich prác), a to v nadväznosti na 88 

ods. 1 písm. b), § 88a ods. 7 a § 93, 

- opakované konanie o žiadosti o stavebné povolenie (§ 88b), 

 § 80 – kolaudačné konanie a § 85 - konanie  o zmene v užívaní stavby, no od ústneho 

pojednávania stavebný úrad nemôže upustiť; výnimkou je rozhodovanie o  dočasnom 

užívaní stavby v skúšobnej prevádzke podľa § 84, 

 § 105 ods. 7 – priestupkové konanie, pretože podľa § 74 zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) sa v prípade 

priestupkov povinne nariaďuje ústne pojednávanie a nemožno od neho upustiť. Ústne 

pojednávanie sa nenariaďuje v tzv. rozkaznom konaní (§ 87 zákona o priestupkoch), no 

keďže stavebné priestupky nie je možné prejednať v blokovom konaní (§ 84 zákona 

o priestupkoch), použitie rozkazného konania nie je prípustné.  

 

Vo všetkých ostatných konaniach vedených podľa ustanovení stavebného zákona, napr.  

nariadenie odstránenia stavby [§ 88 ods. 1 písm. a), c) a d)], povolenie na odstránenie stavby (§ 88 

ods. 3), nariadenie  udržiavacích prác (§ 86), nevyhnutných úprav (§ 87) zabezpečovacích prác (§ 

94), opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe (§ 135) apod., stavebný zákon neukladá 

povinnosť nariadiť ústne pojednávanie. Stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie len v prípadoch, 
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ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu (pozri § 21 ods. 1 správneho 

poriadku, prvá časť vety), avšak len v prípade  ak je to nevyhnutné.  

Samozrejme podmienkou pre vydanie rozhodnutia je, že stavebný úrad v zmysle § 18 ods. 

3 správneho poriadku upovedomí všetkých známych účastníkov konania (prípadne aj dotknuté 

orgány štátnej správy) o začatí konania a vyzve ich, aby v primeranej lehote uplatnili svoje 

vyjadrenia, námietky a pripomienky k predmetu konania.  

 

Potreba nariadenia ústneho pojednávanie nastáva v prípade vznesenia tzv. 

občianskoprávnych námietok ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo iných práv k pozemkom a 

stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu. Podľa § 137 ods. 1 stavebného 

zákona sú stavebné úrady povinné pokúsiť sa vždy aj o dosiahnutie dohody účastníkov pri 

takýchto námietkach. Dôkazom takéhoto pokusu je práve zápisnica o ústnom pojednávaní, ktoré 

však stavebný úrad nariadi s tým, že na ústne pojednávanie prizve len tých účastníkov konania, 

ktorých sa námietka týka (napr. stavebníka a vlastníka susednej nehnuteľnosti, ktorý 

občianskoprávnu námietku vzniesol).   

 

Na prejednávania správnych deliktov - § 106 stavebného zákona sa procesne použije len 

správny poriadok, ktorý však neukladá povinnosť uskutočniť ústne pojednávanie, ako je tomu 

v prípade priestupkov. Aj v týchto prípadoch je prípustné viesť správne konanie bez ústneho 

pojednávania s tým, že stavebný úrad zašle účastníkovi oznámenie o začatí konania a vyzve ho, 

aby v primeranej lehote uplatnil svoje vyjadrenie, námietky a pripomienky k predmetu konania – 

správnemu deliktu. Dôvodom na nenariadenie ústneho pojednávania je práve komentované  znenie 

§ 142h písm. a) stavebného zákona (vykonáva ústne pojednávanie len v nevyhnutnom rozsahu). 

 

MIESTNU OHLIADKU upravuje § 38 správneho poriadku: 

(1) Vlastník alebo užívateľ veci je povinný predložiť správnemu orgánu predmet ohliadky 

alebo strpieť ohliadku na mieste. 

 (2) Ohliadku nemožno vykonať alebo môže sa odoprieť z dôvodov, pre ktoré nesmie byť 

vyslúchnutý alebo je oprávnený odoprieť výpoveď svedok. 

 (3) Na miestnu ohliadku správny orgán prizve účastníka konania a toho, kto je oprávnený 

predmetom ohliadky nakladať.  

 V ustanovení § 38 správneho poriadku ide o tzv. všeobecnú úpravu a v prípade činnosti 

stavebného úradu má prednosť úprava uvedená v osobitnom zákone, ktorým je v prípade činnosti 

obce ako stavebného úradu stavebný zákon.  

Tu treba zdôrazniť, že stavebný zákon používa skôr výraz „miestne zisťovanie“ avšak je 

nepochybné, že ide o miestnu ohliadku, tak ako to uviedol zákonodarca, keď v predmetnej novele 

použil výraz „miestna ohliadka“. 
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Povinnosť uskutočniť miestnu ohliadku resp. miestne zisťovanie upravuje stavebný zákon 

vo viacerých ustanoveniach a s ohľadom na znenie novely (vykonáva miestnu ohliadku len v 

nevyhnutnom rozsahu) možno túto úpravu rozdeliť do dvoch skupín: 

1. Prípady, kedy možno upustiť od vykonania miestnej ohliadky: 

- § 36 ods. 1 - územné konanie, a to za splnenia podmienok uvedených v § 36 ods. 2, 

- § 61 ods. 1 - stavebné konanie, a to za splnenia podmienok uvedených v § 61 ods. 2 až 6; 

uvedené platí aj v prípade konania o odstránení alebo dodatočnom povolení stavby v 

nadväznosti na § 88a ods. 7, 

- vo všetkých ostatných konaniach vedených podľa ustanovení stavebného zákona, napr. 

nariadenie odstránenia stavby [§ 88 ods. 1 písm. a), c) a d)], povolenie na odstránenie 

stavby (§ 88 ods. 3), nariadenie  udržiavacích prác (§ 86), nevyhnutných úprav (§ 87) 

zabezpečovacích prác (§ 94), opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe (§ 135) apod.  

stavebný úrad uskutoční miestnu ohliadku len vtedy, ak je to nevyhnutné. Miestna ohliadka 

nebude nevyhnutná, keď sú stavebnému úradu dobre známe miestne pomery napr. 

z vykonania štátneho stavebného dohľadu (najmä ak ide o konania začaté z vlastného 

podnetu stavebného úradu; pozri § 18 správneho poriadku a § 88a ods. 1 stavebného 

zákona), alebo ak podanie (žiadosť) spolu s prílohami poskytuje dostatočný podklad pre 

posúdenie skutkového stavu. 

 

2. Prípady, kedy nemožno upustiť od vykonania miestnej ohliadky: 

- § 80 – kolaudačné konanie a § 85 - konanie  o zmene v užívaní stavby; výnimkou je 

rozhodovanie o  dočasnom užívaní stavby v skúšobnej prevádzke podľa § 84,  

- § 98 a nasl. – štátny stavebný dohľad.  

Z hľadiska povinnosti účastníka konania strpieť vykonanie miestnej ohliadky má pred 

ustanovením § 38 správneho poriadku  prednosť osobitná úprava uvedená v stavebnom zákone. 

Podľa § 100 písm. a) stavebného zákona: Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba 

uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinní umožniť orgánom 

štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, 

nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu. 

Citované ustanovenie ukladá stavebníkovi, zhotoviteľovi, vlastníkovi stavby, 

stavbyvedúcemu, osobe, ktorá vykonáva odborný dozor, povinnosť umožniť vykonanie štátneho 

stavebného dohľadu (ďalej len „ŠSD“). Stavebník je okrem iného povinný umožniť aj nazeranie 

do dokumentácie stavby. Z toho vyplýva, že stavebník musí mať na stavbe k dispozícii kompletnú 

dokumentáciu overenú v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby 

alebo jej zmeny. 

Orgánmi ŠSD sú, okrem iných subjektov, aj poverení zamestnanci obce t. j. stavebného 

úradu [pozri § 99 písm. b) stavebného zákona].  
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Vykonanie ŠSD nie je správnym konaním, ale ide len o kontrolnú činnosť a jeho úlohou 

je zabezpečovať ochranu verejného záujmu najmä z hľadiska ochrany životného prostredia, 

kontrolovať dodržiavanie štátnej technickej politiky vo výstavbe a zabezpečovať dodržiavanie 

poriadku a disciplíny pri výstavbe. Z vykonania ŠSD spíše poverený zamestnanec – orgán ŠSD 

záznam, ktorý slúži ako podklad pre ďalší postup stavebného úradu v zmysle ustanovení 

stavebného zákona (napr. konanie o odstránení alebo dodatočnom povolení stavby, konanie 

o priestupku alebo správnom delikte a pod.).  

Oprávnenie poverených pracovníkov vstupovať na cudzie pozemky a stavby upravuje 

ustanovenie § 134 stavebného zákona, v ktorom sú uvedené podmienky vstupu na cudzí pozemok 

a stavbu pre vymedzený okruh osôb so zreteľom na čl. 12 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd 

a čl. 21 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré zaručujú nedotknuteľnosť obydlia.  

Podľa § 134 stavebného zákona:   

(1) Poverení zamestnanci orgánu územného plánovania, stavebného úradu, krajského 

stavebného úradu, inšpekcie a ďalších orgánov štátnej správy môžu vstupovať na cudzí pozemok, 

na stavenisko, na stavbu a do nej s vedomím ich vlastníkov, ak plnia úkony vyplývajúce z tohto 

zákona, ktoré sa týchto pozemkov a stavieb dotýkajú; pritom musia dbať, aby čo najmenej rušili 

ich užívanie a aby ich činnosťou nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Oprávnenie na vstup sa 

preukazuje osobitným preukazom. 

(2) Ak je to nevyhnutné, môžu s osobou oprávnenou na vstup na cudzí pozemok, na 

stavenisko, na stavbu a do nej podľa odseku 1 vstupovať aj znalci a oprávnené osoby podľa § 45 

ods. 4 touto osobou prizvané. 

(3) V prípade úkonov podľa § 91, 94 a 96 tohto zákona na odvrátenie nebezpečenstva 

spôsobeného závadami na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť, životy alebo zdravie osôb, alebo 

môžu spôsobiť značné škody, môžu osoby oprávnené na vstup na cudzie pozemky, na stavby a do 

nich podľa odseku 1 na ne vstupovať bez vedomia vlastníka. Sú však povinné ho bez meškania o 

vykonaných úkonoch upovedomiť. 

(4) Pri pochybnostiach o rozsahu oprávnenia rozhodne v jednotlivých prípadoch stavebný 

úrad. 

(5) Doba a rozsah výkonu oprávnenia na cudzom pozemku a stavbe musia byť obmedzené 

na nevyhnutne potrebnú mieru. Ak pri činnosti vstupujúceho došlo k poškodeniu pozemku alebo 

stavby, musia byť uvedené, ak je to možné, do pôvodného stavu; inak platia o náhrade škody 

všeobecné predpisy. 12c) 

(6) Osobitné predpisy o obmedzeniach alebo potrebných povoleniach na vstup na pozemky 

alebo stavby v okruhu záujmov obrany štátu alebo iného dôležitého záujmu štátu nie sú dotknuté. 

____________________  
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12c) § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka 

Okrem výkonu ŠSD môže byť dôvodom na vykonanie miestnej ohliadky resp. vstup na 

cudzie pozemky a stavby aj stavebným úradom nariadené ústne pojednávanie spojené s miestnym 

zisťovaním (§ 36, § 61, § 80 stavebného zákona) a pod. 

 Ak je to nevyhnutné, môžu s osobou oprávnenou na vstup na cudzí pozemok, na 

stavenisko, na stavbu a do nej vstupovať aj znalci a oprávnené osoby podľa § 45 ods. 4 stavebného 

zákona, t. j. projektant a geodet, ktoré už nemusia mať osobitné poverenie, no musia byť prizvané 

niektorou z vymenovaných oprávnených osôb. Iné osoby, napr. sused ako oznamovateľ „čiernej“ 

stavby, nemajú oprávnenie vstupovať na cudzie nehnuteľnosti, a preto sa ani neprizývajú na 

vykonanie ŠSD. 

 Všetky vymenované osoby môžu vstupovať na cudzie nehnuteľnosti  len s vedomím 

vlastníka. To znamená, že vlastník pozemku alebo stavby musí byť o vstupe vopred  

upovedomený, ale nie je podmienkou to, aby bol pri vstupe aj osobne prítomný. 

 Avšak v prípade úkonov podľa § 91 stavebného zákona (ústny príkaz na odstránenie 

stavby), § 94 stavebného zákona (nariadenie zabezpečovacích prác) a § 96 stavebného zákona 

(vypratanie stavby), na odvrátenie nebezpečenstva spôsobeného závadami na stavbe, ktoré 

ohrozujú bezpečnosť, životy alebo zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné škody, môžu 

oprávnené osoby vstupovať na cudzie nehnuteľnosti  aj bez vedomia vlastníka. Sú však povinné 

ho bez meškania o vykonaných úkonoch upovedomiť. 

Vlastník nemôže odmietnuť vstup poverenej osobe, pokiaľ by tak urobil, vystavuje sa 

riziku uloženia pokuty za priestupok podľa § 105 ods. 1 písm. e) stavebného zákona. V prípade 

právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie môže ísť o správny delikt 

podľa § 106 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.  

ZÁVER k písmenu a):  

 Z hľadiska potreby obmedzenia osobných kontaktov zamestnanca stavebného úradu s 

účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi počas obdobia, kedy je v Slovenskej republike 

vyhlásená mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav v súvislosti s ochorením 

COVID – 19, je potrebné v maximálnej miere využívať možnosť, ktorú poskytuje úprava v § 142h 

stavebného zákona. To znamená  že stavebný úrad podľa písmena a) vykonáva ústne pojednávanie 

a miestnu ohliadku len v nevyhnutnom rozsahu. Môže pritom využiť možnosť upustenia od 

ústneho pojednávanie (spojeného s miestnym zisťovaním) za dodržania podmienok uvedených v 

§ 36 ods. 2 stavebného zákona (územné konanie) a § 61 ods. 2 až 6 stavebného zákona (stavebné 

konanie). 

  

V ostatných prípadoch, keď ústne pojednávanie a miestna ohliadka nie sú nevyhnutné, 

je vhodné v oznámení o začatí toho-ktorého konania vedeného podľa stavebného zákona uviesť 

text:  
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„Obec .................. (názov obce), ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného 

zákona (ďalej len „stavebný úrad“)  o z n a m u j e  účastníkom konania a dotknutým orgánom  

začatie konania podľa § ... stavebného zákona (uvedie sa ustanovenie upravujúce príslušný druh 

konania, napr. podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona vo veci povolenia na odstránenie stavby).  

Stavebný úrad súčasne podľa § 142h stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania 

a miestnej ohliadky, pretože ich vykonanie s ohľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie, 

výnimočného stavu alebo núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19, nie je 

nevyhnutné.“ 

Upustenie od ústneho pojednávania nie je prípustné v priestupkovom konaní. Takisto 

nie je prípustné upustenie od ústneho pojednávania a miestnej ohliadky v kolaudačnom konaní 

a napokon ani štátny stavebný dohľad nie možné vykonať bez miestnej ohliadky, V takýchto 

prípadoch, ak sa stavebný úrad rozhodne, že ústne pojednávanie alebo miestnu ohliadku uskutoční 

[a nevyužije možnosť tento úkon odložiť podľa § 142 písm. b) stavebného zákona; pozri v ďalšej 

časti], možno odporučiť, aby v oznámeniach k týmto úkonom stavebný úrad uviedol text: 

 „UPOZORNENIE: Prizvané (predvolané) osoby  sú pri ústnom pojednávaní (a miestnej 

ohliadke, alebo vykonávaní štátneho stavebného dohľadu ) povinné dodržiavať  Opatrenie Úradu 

verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8323/2020 zo dňa 

14.10.2020, ktoré ukladá povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) rúškom, 

respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.“  

Uvedené Opatrenie je zverejnené na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR:  

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf 

Tu sa žiada zdôrazniť, že opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa môžu meniť, a preto je 

potrebné sledovať ich aktuálne znenie na webovom sídle uvedeného úradu. 

 

K písmenu b)  

stavebný úrad môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie 

rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu; stavebný úrad je 

povinný o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu a lehoty na vydanie rozhodnutia s 

uvedením dôvodu upovedomiť všetkých účastníkov konania, 

ÚKONY vykonávané v priebehu správnych konaní (územné, stavebné, kolaudačné 

priestupkové a pod.) rozdeľujeme do skupín, podľa toho, či ich vykonáva stavebný úrad ako 

správny orgán, alebo či sú podávané stavebnému úradu inými subjektami: 

 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf
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1. Úkony ktoré vykonáva stavebný úrad napr.: 

- oznámenie  k ohláseniu stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 

ods. 2 stavebného zákona, že proti ich uskutočneniu nemá námietky (§ 57 ods. 2 

stavebného zákona), 

- výzva na doplnenie podania (§ 19 ods. 3 správneho poriadku v nadväznosti napr. na § 35 

ods. 3 stavebného zákona) a prípadné prerušenie konania (§ 29 správneho poriadku) 

- oznámenie resp. upovedomenie o začatí konania (§ 18 správneho poriadku v nadväznosti 

napr. na § 61 ods. 1 stavebného zákona alebo § 67 zákona o priestupkoch), 

- výzva na predloženie dokladov o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými 

záujmami a žiadosti o dodatočné povolenie stavby (§ 88a stavebného zákona), 

- prizvanie účastníkov konania na ústne pojednávanie (§ 21 správneho poriadku v 

nadväznosti napr. na § 137 stavebného zákona), 

- predvolanie účastníka konania (svedka) na ústne pojednávanie (§ 21 a § 41 správneho 

poriadku v nadväznosti napr. na § 67 zákona o priestupoch) 

- oznámenie o vykonaní ŠSD spojeného s miestnou ohliadkou podľa § 98 a nasl. stavebného 

zákona (pozri v predchádzajúcej časti),  

- oznámenie o možnosti nazrieť do podkladov – spisov, a to aj vtedy, ak sa upúšťa od 

nariadenia ústneho pojednávania (§ 23 správneho poriadku), 

- výzva na oboznámenie s podkladmi pred vydaním rozhodnutia (§ 33 ods. 2 správneho 

poriadku), 

- predloženie odvolania odvolaciemu orgánu (§ 57 ods. 2 správneho poriadku),  

- a ďalšie úkony, ktoré upravuje stavebný zákon alebo správny poriadok. 

 

2. Úkony ktoré vykonáva účastník konania (jeho zástupca), napr.: 

- ohlásenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 

stavebného zákona (§ 57 ods. 1 stavebného zákona), 

- návrh na vydanie územného rozhodnutia (§ 35 stavebného zákona), 

- žiadosť o stavebné povolenie (§ 58 stavebného zákona),  

- žiadosť o povolenie terénnych úprav alebo prác (§ 71 stavebného zákona), 

- žiadosť o povolenie na odstránenie stavby (§ 88 ods. 3 stavebného zákona),   

- žiadosť o predĺženie lehoty na vykonanie úkonu určeného vo výzve stavebného úradu, 

napr. vo výzve na doplnenie podania alebo na predloženie žiadosti o dodatočné povolenie 

stavby, 

- oznámenie o zaujatosti zamestnanca stavebného úradu (námietka predpojatosti podľa § 9 

a nasl. správneho poriadku), 

- ospravedlnenie neúčasti na ústnom pojednávaní (miestnej ohliadke, na vykonaní ŠSD 

a pod.) s požiadavkou o určenie nového termínu, 

- podanie námietok napr. v územnom, stavebnom, kolaudačnom konaní (§ 36, § 61, § 80 

stavebného zákona) alebo námietok proti obsahu záväzného stanoviska dotknutého orgánu 

(§ 140b stavebného zákona), 

- žiadosť o nahliadnutie - nazretie do spisov (§ 23 správneho poriadku),  
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- žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty napr. na podanie odvolania (§ 28 správneho 

poriadku), 

- odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu (§ 53 a nasl. správneho poriadku), 

- návrh na obnovu konania (§ 62 správneho poriadku), 

- a ďalšie úkony, ktoré upravuje stavebný zákon alebo správny poriadok. 

 

3. Úkony ktoré vykonáva iná osoba (nie účastník konania) alebo dotknutý orgán, napr.: 

- žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby o priznanie postavenia účastníka konania (§ 

14 ods. 1 správneho poriadku), 

- podnet na vykonanie ŠSD, napr. žiadosť o prešetrenie „čiernej stavby“ alebo schátranej stavby 

a pod. (§ 98 a nasl. stavebného zákona), 

- návrh na obnovu konania [§ 62 ods. 1 písm. c) správneho poriadku] 

- oznámenie stanoviska dotknutého orgánu štátnej správy alebo jeho pripomienok a námietok 

napr. v územnom konaní (§ 36 ods. 3 stavebného zákona),  

- žiadosť dotknutého orgánu štátnej správy o predĺženie lehoty na podanie stanoviska napr. v 

stavebnom konaní (§ 61 ods. 6 stavebného zákona),    

Nie je zámerom tohto materiálu zaoberať sa všetkými úkonmi, ktoré vykonáva stavebný 

úrad alebo iné subjekty, a preto sa zameriame najmä na tie, pri ktorých dochádza k osobnému 

kontaktu zamestnanca stavebného úradu s ďalšími osobami. Zamestnanec stavebného úradu sa 

tak vystavuje vysokému riziku nákazy a prenosu vírusu, a preto je potrebné vykonávať takéto 

úkony len v nevyhnutnom rozsahu, tak ako to bolo podrobne rozobrané v predchádzajúcej časti a). 

Riziku nákazy sú však okrem zamestnanca stavebného úradu vystavení aj účastníci konania, ich 

zástupcovia, a tiež zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy, prípadne ďalšie prizvané 

osoby.  

V tejto súvislosti sa žiada poukázať na Opatrenie, Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020, 

ktorým sa s účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona 

č.355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým 

osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či 

inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. V uvedenom opatrení je zároveň uvedené: 

„Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných 

orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona 

alebo na voľby.“ Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí, schôdzí a iných podujatí, 

či ďalšej činnosti dodržiavať pokyny uvedené v citovanom Opatrení Úradu verejného 

zdravotníctva SR (pozri stranu 7 uvedeného opatrenia). 

Uvedené Opatrenie je zverejnené na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR: 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf 

Tu sa opäť žiada zdôrazniť, že opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa môžu meniť, 

a preto je potrebné sledovať ich aktuálne znenie na webovom sídle uvedeného úradu. 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf
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Je nepochybné, že rizikovými sú predovšetkým ústne pojednávania a miestne ohliadky, a 

to najmä vtedy, keď ide o väčší počet účastníkov konania resp. ďalších osôb. 

Ak stavebný úrad nemôže využiť možnosť upustenia od ústneho pojednávania a miestnej 

ohliadky a dospeje k záveru, že ústne pojednávanie alebo  miestna ohliadla sú nevyhnutné pre 

spoľahlivé zistenie skutkového stavu, novela stavebného zákona v § 142h umožňuje predĺžiť 

lehotu na vykonanie úkonu.  

LEHOTY a ich plynutie všeobecne upravuje § 27 správneho poriadku:  

(1) Ak je to potrebné, správny orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu, 

pokiaľ ju neustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon. 

(2) Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 

Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím 

označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v 

mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu 

alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 

(3) Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá na správnom orgáne 

uvedenom v § 19 ods. 4 alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu. 

(4) V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak. 

Pod pojmom  lehota sa rozumie určité, časovo vymedzené obdobie, v ktorom sa  môže, 

prípadne musí vykonať určitý úkon. Každý takýto časový úsek je ohraničený jeho začiatkom 

(napr. doručením písomnosti)  a koncom (uplynutím určeného  času). Tým sa lehota odlišuje od 

termínu, ktorý  je vytýčený pevne (napr. termín ústneho pojednávania). 

Rozlišujeme  lehoty  hmotnoprávne  a  lehoty  procesné.  

Lehoty hmotnoprávne obsahujú jednotlivé predpisy hmotného práva. S ich uplynutím je  

spojený  vznik  alebo strata  určitého práva, resp. oprávnenia. Napríklad podľa § 67 ods. 2 

stavebného zákona platí, že stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch 

rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch 

neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Obdobne, podľa § 57 ods. 2 stavebného zákona platí, že 

stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do 

dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Tieto lehoty 

môže stavebný úrad predĺžiť (pozri § 67 a § 69 stavebného zákona). 

S plynutím hmotnoprávnych lehôt je spojený inštitút premlčania alebo preklúzie práva. 

Napríklad podľa § 20 zákona o priestupkoch platí, že priestupok nemožno prejednať, ak od jeho 

spáchania uplynuli dva roky. Podľa § 107 ods. 1 stavebného zákona možno pokutu uložiť iba do 

dvoch rokov odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie pokuty dozvedel o tom, že právnická 

osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie porušila alebo nesplnila povinnosť (§ 106), 
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najneskoršie však do 3 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti alebo keď povinnosť 

mala byť splnená. Tieto lehoty nemôže stavebný úrad predĺžiť ani skrátiť.  

Naproti tomu procesné lehoty sú určené na vykonanie niektorých procesných úkonov. 

Procesné lehoty ustanovuje: 

a) správny poriadok, 

b) osobitný právny predpis, 

c) správny orgán. 

Ad a) a b): 

Procesné  lehoty, ktorých dĺžku ustanovuje správny poriadok alebo osobitný zákon, 

v našom prípade stavebný zákon, nazývame zákonnými lehotami.  Ich charakteristickým  znakom  

je,  že  ich  správny  orgán nemôže ani predĺžiť ani  skrátiť. Výnimky z  tejto zásady môže  

ustanoviť iba osobitný zákon. 

Stavebný zákon stanovuje zákonné procesné lehoty napr. v ustanoveniach: 

- § 36 ods. 2 druhá veta: Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí lehotu, do 

ktorej môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky 

neprihliadne; táto lehota nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní. 

- § 61 ods. 1 tretia veta: Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania do 7 dní odo dňa, 

keď je žiadosť o stavebné povolenie úplná.  

Osobitným zákonom, ktorý stanovuje výnimku je práve prechodné ustanovenie § 142h 

písm. b) stavebného zákona, pretože umožňuje predĺžiť zákonnú procesnú lehotu na vykonanie 

úkonu, avšak len za tej podmienky, že stavebný úrad o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu 

upovedomí všetkých účastníkov konania, a to aj s uvedením dôvodu predĺženia lehoty (pozri 

vzor č. 1 Upovedomenie o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu – COVID-19, 1. alternatíva).    

Ad c): 

Lehotu,  ktorú na vykonanie určitého  procesného úkonu  určil správny orgán, môže tento 

orgán na základe žiadosti buď predĺžiť alebo skrátiť. Skrátenie lehoty prichádza do úvahy 

zásadne iba na základe podnetu účastníka konania. V praxi sa však častejšie vyskytujú prípady, 

keď účastník konania požiada o predĺženie lehoty a v súčasnosti často aj z dôvodu vyhlásenia 

núdzového stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 (účastník je napr. v karanténe a pod.). 

V takom prípade je vhodné žiadosti o predĺženie lehoty vyhovieť a upovedomiť o tom účastníka 

(pozri vzor č. 1 Upovedomenie o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu – COVID-19, 2. 

alternatíva). Predĺženie i skrátenie procesnej lehoty vždy závisí od úvahy správneho orgánu.  

Stavebný zákon stanovuje, že stavebný úrad určí procesnú lehotu napr. podľa: 

- § 35 ods. 3: Ak predložený návrh neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia 

navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území ( § 32), najmä vplyvov na životné prostredie, 
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vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej lehote doplnil potrebnými údajmi 

alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví. 

- § 81 ods. 3: Ak stavebný úrad pri kolaudačnom konaní zistí na stavbe závady brániace jej 

užívaniu, určí lehotu na ich odstránenie a preruší konanie. 

- § 88a ods. 1: Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo 

v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej 

lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami 

chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými 

predpismi. 

Dĺžku procesných lehôt právne predpisy vymedzujú spravidla podľa dní, týždňov a 

mesiacov. V niektorých prípadoch je procesná lehota určená kombináciou subjektívnej a 

objektívnej lehoty (napr. § 63 ods. 3 správneho poriadku pri obnove konania; § 107 ods. 1 

stavebného zákona pri uložení pokuty za správny delikt).  

Počítanie lehôt upravuje § 27 ods. 2 správneho poriadku. Pre plynutie lehoty je určujúci  

začiatok lehoty, ktorý môže  byť určený zákonom alebo správnym orgánom.  Spravidla je to deň 

doručenia písomnosti, ale môže to byť aj deň právoplatnosti rozhodnutia, deň keď sa účastník 

dozvedel o dôvodoch obnovy konania, a pod. 

Pri lehotách, ktoré sú určené podľa dní, lehota začína plynúť v deň nasledujúci po  

okamihu, ktorý je určujúcim pre začiatok plynutia lehoty. Napríklad ak bolo rozhodnutie  doručené 

21. septembra, 15-dňová  lehota na podanie odvolania začína plynúť 22. septembra. Pritom nie je 

rozhodujúce, či tento prvý deň lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok. 

Z matematického hľadiska je pre počítanie lehôt určujúci začiatok dňa, ktorý nastáva 

uplynutím  prvej sekundy daného  dňa, a koniec dňa, ktorý nastáva dovŕšením  24. hodiny daného 

dňa. Táto skutočnosť  má  osobitný  význam  pre  posudzovanie právoplatnosti rozhodnutia (§ 52 

správneho poriadku). 

     Pri lehotách  určených podľa týždňov, mesiacov  alebo rokov je určujúce  spravidla  

číselné  označenie  dňa  určujúceho  začiatok plynutia  lehoty. Napríklad  ak  začiatok   trojmesačnej  

lehoty pripadol na  19. marca, plynutie tejto lehoty  sa skončí 19. júna. Ak by  však začiatok 

jednoročnej lehoty  pripadol na 29. februára, táto lehota uplynie 28. februárom nasledujúceho roka. 

     Podľa  § 2 zákona  č. 241/1993 Z.z. o  štátnych  sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a 

pamätných dňoch v znení neskorších predpisov   sa pojmom  deň pracovného pokoja  rozumejú  

štátne  sviatky  a  ďalšie  taxatívne určené dni pracovného pokoja a nedele. Ak posledný deň lehoty 

pripadne na  sobotu, posledným dňom lehoty bude  najbližší  nasledujúci  pracovný  deň.  

Špecifickým znakom procesných lehôt je skutočnosť, že na ich zachovanie stačí, aby 

príslušné  podanie bolo najneskôr v posledný deň lehoty podané na prepravu. Spravidla pôjde 

o poštovú prepravu, aj keď v  súčasnosti nemožno vylúčiť ani iné  subjekty, ktoré majú povinnosť 

podanú zásielku doručiť.  Zákon nevyžaduje, aby do konca procesnej  lehoty  podanie  správnemu  

orgánu skutočne aj došlo. V skutočnosti sa teda procesné lehoty predlžujú o  dni poštovej prepravy. 
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To neplatí o hmotnoprávnych lehotách (napr. lehota na uplatnenie nároku na svedočné podľa § 

31 ods. 3 správneho poriadku). 

V  praxi  môžu  nastať  prípady,  keď  sa podanie neurobilo na príslušnom  orgáne,  alebo  

nebolo  adresované príslušnému orgánu. V takomto prípade sa lehota bude považovať za 

zachovanú len vtedy, ak  nepríslušný  orgán  podanie  najneskôr  do  konca tejto lehoty doručí  

príslušnému  správnemu  orgánu.  Pri  procesných  lehotách stačí,  ak  do  konca  lehoty  podá  

zásielku na poštovú prepravu. V opačnom prípade nastávajú také účinky, aké  sú spojené s márnym 

uplynutím lehoty. 

Dôkazom  o včasnom  podaní  zásielky  na prepravu  je odtlačok poštovej  pečiatky  buď  

na zásielke, alebo na  podacom lístku. V záujme ochrany  účastníka správny poriadok ustanovuje  

prezumpciu dodržania lehoty, ak nastanú pochybnosti o dodržaní lehoty (napr. nečitateľný 

odtlačok poštovej pečiatky). V takomto prípade sa však pripúšťa dôkaz o opaku. 

 

NAZERANIE DO SPISOV je okrem ústneho pojednávania a miestnej ohliadky ďalším  úkonom, 

ktorý zamestnanec stavebného úradu vykonáva  osobne a vystavuje sa tak vysokému riziku nákazy 

a prenosu vírusu.  

Nazeranie do spisov opäť upravuje len správny poriadok, a to v ustanovení § 23: 

 (1) Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, 

robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať 

informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. 

 (2) Správny orgán môže povoliť nazrieť do spisov a urobiť si výpis, odpis, môže poskytnúť 

kópiu spisov alebo môže poskytnúť informáciu zo spisov iným spôsobom aj iným osobám, pokiaľ 

preukážu odôvodnenosť svojej požiadavky. Správny orgán je povinný umožniť nazerať do spisov 

verejnému ochrancovi práv, komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným 

postihnutím v súvislosti s výkonom ich pôsobnosti. 

 (3) Správny orgán je povinný urobiť opatrenie, aby sa postupom podľa odsekov 1 a 2 

nesprístupnila utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo 

alebo neporušila zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti. 

 (4) Správny orgán poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so 

zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním. 

Medzi  základné  pravidlá  konania  patrí  povinnosť správnych orgánov postupovať v úzkej 

súčinnosti s účastníkmi konania a dať im vždy príležitosť, aby mohli účinne obhajovať svoje práva, 

najmä vyjadriť sa k podkladom pre rozhodnutie (§ 3 ods. 2 správneho poriadku). Ustanovenie § 

23 správneho poriadku je vo svojej podstate konkretizáciou tejto zásady.  
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Oprávnenie týkajúce sa účastníka konania sa vzťahuje aj na jeho zástupcu (§ 16 a § 17 

správneho poriadku ) a zúčastnenú osobu (§ 15a správneho poriadku). Ustanovenie o práve  

účastníka konania nazerať do spisu sa vzťahuje aj na dožiadaný orgán (pozri § 44 správneho 

poriadku) a odvolací orgán, ktorý preskúmava rozhodnutie. 

Správny  poriadok neupravuje, čo  tvorí obsah spisu  ani zásady jeho vedenia. Spisom  sa 

vo všeobecnosti rozumie súbor všetkých písomností zhromaždených správnym orgánom 

vzťahujúcich sa k  tej istej veci. Ide najmä o podania (pozri § 19 správneho poriadku), vyjadrenia  

účastníkov, výpovede svedkov, zápisnice z ústneho pojednávania, znalecké posudky, stanoviská 

dotknutých orgánov štátnej správy a obcí, projektovú dokumentáciu, plnomocenstvá, doklady o 

doručení písomností (doručenky) a pod. Písomnosti sa do spisu zakladajú  v takom  poradí, v akom 

za sebou  časovo  nasledujú.  Postup   pri  prijímaní  podaní a zásielok,  ich evidovaní,  prideľovaní 

čísla spisu, postup  pri jeho vybavovaní, vyraďovaní a ďalšie náležitosti spisu upravujú 

registratúrne poriadky. 

Nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy možno zásadne iba v prítomnosti  

zamestnanca  správneho orgánu (stavebného úradu).  O  využití  práva nazrieť  do spisu  by mal  

správny orgán  urobiť záznam obsahujúci údaje o tom,  kto do spisu nazrel, ktorý zamestnanec 

bol prítomný pri nazeraní do spisu, čas, kedy došlo k nazretiu do spisu a údaje o tom, aké výpisy, 

odpisy alebo kópie zo spisov boli poskytnuté. 

Okrem nazerania do spisov zákon upravuje aj  možnosť robiť  si z nich aj  odpisy a kópie 

alebo získať informáciu zo spisov aj iným spôsobom. Vyhotovením kópie sa rozumie nielen   

vyhotovenie fotokópie, ale aj prekopírovanie textu spisu na technický nosič dát (CD, USB-kľúč a 

pod.), prípadne zaslanie skenu písomnosti na mailovú adresu žiadateľa o nazretie do spisu. 

Do spisu môžu nahliadať aj iné osoby, avšak za podmienky, že preukážu odôvodnenosť 

svojej požiadavky. Napríklad vlastník susednej nehnuteľnosti požiada o nahliadnutie do spisu 

týkajúceho sa ohlásenia drobnej stavby. Poskytnutie informácií je možné všetkými formami 

uvedenými v odseku 1. Aj v tomto prípade treba vyhotoviť záznam o nazretí do spisu.  

Nahliadanie do spisu, ako jednu z foriem sprístupnenia informácií, upravuje aj § 16  zákona   

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. V tomto prípade môžu  iné osoby  

požiadať  o  informácie a tieto sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu 

alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje (§ 3 ods. 3 citovaného zákona). Žiadateľovi 

o informácie však nemožno poskytnúť kópiu projektovej dokumentácie, pretože táto je v zmysle 

Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z.z.) chránená ako tzv. architektonické dielo. Aj v tomto  

prípade  treba  vyhotoviť v spise záznam.  

V prípade nazerania do spisov je takisto potrebné v maximálnej miere dodržiavať vyššie 

spomínané  Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. 

OLP/8323/2020 zo dňa 14.10.2020, ktoré ukladá povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest 

(nos, ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou. (pozri vzor č. 1 



 

 

© Helena Spišiaková, 19.10.2020                                    Strana | 19  

 

Upovedomenie o predĺžení lehoty na vykonanie úkonu – COVID-19, 2. alternatíva). Ak to 

okolnosti umožňujú, je vhodné  uprednostniť elektronickú komunikáciu s účastníkom konania 

a napr. mu zaslať mailom zoskenované písomnosti, ktorých kópie zo spisu požaduje a pod.  

 

LEHOTA NA VYDANIE ROZHODNUTIA je upravená v § 49 správneho poriadku:  

(1) V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov 

predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. 

 (2) V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný 

rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr 

do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane 

predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže 

rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov 

upovedomiť. 

V súlade so základnými pravidlami konania správne orgány sú povinné  každú vec  vybaviť 

včas a bez zbytočných prieťahov. Ide o právne vyjadrenie zásady rýchlosti a hospodárnosti 

konania (§ 3 ods. 4 správneho poriadku). V záujme naplnenia tohto cieľa správny poriadok 

upravuje aj lehoty, v ktorých sú  správne orgány povinné vydať rozhodnutie.  

    Podľa  zložitosti riešenej veci zákony ustanovujú lehotu  na rozhodnutie, a to 

a) bezodkladne v jednoduchých prípadoch, 

b) do 30 dní v ostatných prípadoch, 

c) do 60 dní v obzvlášť zložitých prípadoch, 

d) do lehoty, ktorú primerane predĺžil odvolací orgán, 

e) do lehoty ustanovenej v osobitných zákonoch. 

Dňom, ktorý sa považuje za začiatok plynutia  lehoty pre rozhodnutie, je deň, keď  

podanie účastníka došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť (pozri § 18 a 19 

správneho poriadku a § 57 ods. 3 stavebného zákona). 

Správny poriadok nedefinuje, čo sa rozumie jednoduchou vecou, ani čo znamená 

rozhodnúť bezodkladne. Za jednoduchú vec treba považovať najmä také prípady, keď nie je 

nevyhnutné vykonávať ďalšie dokazovanie a postačujú doklady priložené k podaniu (napr. 

ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 

stavebného zákona, obsahujúce všetky náležitosti podľa § 5 a § 6 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou 

sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona). Napriek tomu však tento názor nemožno 

paušalizovať, ale treba k nemu pristupovať podľa okolností konkrétneho prípadu.   
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Pojem bezodkladne nie je viazaný na nijakú konkrétnu lehotu a treba ho  interpretovať ako  

„bez zbytočného odkladu“.  Či  správny orgán  rozhodol  bezodkladne,  treba opäť posudzovať 

so zreteľom na konkrétne okolnosti. V každom prípade  bezodkladne znamená  menej ako  30 

dní, čo zákon považuje za štandardnú lehotu na vybavenie.  

Za obzvlášť zložité prípady sa považujú najmä prípady, 

- keď ide o rozsiahle dokazovanie (pozri § 34 správneho poriadku), 

- kde je množstvo účastníkov konania, 

- ktorým predchádza zložité znalecké dokazovanie alebo závisí od výsledku skúmania 

určitých technických podmienok, projektovej dokumentácie, 

- keď je potrebné vyžiadanie stanovísk od viacerých orgánov vrátane zahraničných. 

  Vzhľadom na lehoty stanovené v stavebnom zákone (napr. § 36, § 61) a najmä s ohľadom 

na úpravu doručovania v § 24 a 25 správneho poriadku (písomnosť sa považuje za doručenú dňom 

vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, pričom úložná doba na pošte je 18 dní) ako aj 

s ohľadom na potrebu dôkladného posúdenia všetkých podkladov pred vydaním rozhodnutia 

možno konštatovať, že konania uskutočňované podľa stavebného zákona (okrem oznámení 

k ohláseniu podľa § 57 stavebného zákona) patria do kategórie „zložitých prípadov“, v ktorých je 

na vydanie rozhodnutia potrebná lehota 60 dní. 

Posúdenie otázky, ktorá z konkrétnych lehôt uvedených v § 49 ods. 1 a 2 správneho 

poriadku prichádza do úvahy,  patrí do pôsobnosti  správneho orgánu. Iba v prípadoch,  keď pre 

povahu veci alebo so zreteľom na spôsob a okolnosti jej prejednania nemožno rozhodnúť 

v zákonom ustanovených  lehotách,  rozhodne  o  primeranom  predĺžení lehoty odvolací orgán, 

ktorým v prípade stavebných úradov je okresný úrad v sídle kraja, jeho odbor výstavby a bytovej 

politiky.  

Aj v  prípade lehôt pre  rozhodnutie podľa správneho poriadku platí zásada subsidiarity, to 

znamená, že platia potiaľ, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. Osobitným predpisom, ktorý 

stanovuje inak, je práve prechodné ustanovenie § 142h písm. b) stavebného zákona, pretože 

umožňuje predĺžiť zákonnú procesnú lehotu na vydanie rozhodnutia, avšak len za tej 

podmienky, že stavebný úrad o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia upovedomí všetkých 

účastníkov konania a to aj s uvedením dôvodu predĺženia lehoty (pozri vzor č. 2 Upovedomenie 

o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia – COVID-19). Stavebný úrad v tomto prípade 

nepotrebuje na predĺženie lehoty súhlas odvolacieho orgánu.  

ZÁVER k písmenu b):  

 Z hľadiska obmedzenia osobných kontaktov zamestnanca stavebného úradu s účastníkmi 

konania a s dotknutými orgánmi počas obdobia, kedy je v Slovenskej republike vyhlásená 

mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav v súvislosti s ochorením COVID – 19, 

poskytuje úprava v § 142h písm. b) stavebného zákona možnosť predĺžiť lehotu na vykonanie 
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úkonu aj lehotu na vydanie rozhodnutia. Tu treba zdôrazniť, že ide o možnosť, nie povinnosť. Ak 

podanie (napr. žiadosť o stavebné povolenie) obsahuje všetky predpísané náležitosti a poskytuje 

tak dostatočný podklad na posúdenie veci, postupuje stavebný úrad v lehotách určených 

stavebným zákonom a správnym poriadkom, tak ako je to uvedené v nasledujúcom písmene c). 

 

K písmenu c)  

stavebný úrad vybaví bez zbytočného odkladu podanie, pri ktorom môže vykonať 

úkony na základe písomne predloženého návrhu, ktorý poskytuje dostatočný 

podklad na posúdenie podania bez osobného kontaktu s účastníkmi konania. 

Vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v súvislosti 

s ochorením COVID-19, spôsobilo stavebným úradom už počas prvej vlny na jar 2020 nemalé 

problémy pri včasnom vybavovaní agendy, a to najmä z toho dôvodu, že ich zamestnanci boli v 

karanténe, práceneschopnosti alebo pri ošetrovaní člena rodiny. Niektoré obecné úrady obmedzili 

svoju činnosť (napr. úradné hodiny) z obavy pred šírením nákazy. Zákaz hromadných podujatí 

spôsobil znemožnenie vydávania niektorých rozhodnutí, ktoré vyžadovali také úkony, kde by 

dochádzalo k osobnému kontaktu viacerých osôb (ústne pojednávania, miestne ohliadky, ŠSD, a 

pod.) 

Preto možno konštatovať novela stavebného zákona výrazným spôsobom pomohla 

stavebným úradom, keď uvoľnila prísnosť niektorých ustanovení stavebného zákona a správneho 

poriadku. 

To však neznamená, že počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 

stavu, môže činnosť stavebného úradu stagnovať, a že vo všetkých konaniach je možné predĺžiť 

lehotu na vydanie rozhodnutia, pretože na to nie je potrebný súhlas odvolacieho orgánu. 

Novela totiž uložila stavebným úradom aj povinnosť vybavovať bez zbytočného odkladu 

[k pojmu „bez zbytočného odkladu“ pozri poznámky v predchádzajúcej časti b)] agendu, ktorá 

nevyžaduje osobný kontakt s účastníkmi konania. Obrazne povedané, ide o agendu, ktorá sa dá 

vybaviť „od stola“.  

Pôjde najmä o písomné podania (žiadosť, návrh, ohlásenie a pod.), ktoré obsahujú 

náležitosti určené 

- v stavebnom zákone pre jednotlivé druhy konaní a vo vyhláške č. 453/2000 Z.z., 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,  

- v správnom poriadku (napr. § 19 ods. 2: Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, 

akej veci sa týka a čo sa navrhuje; § 63 ods. 2: V návrhu na obnovu konania treba 

uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas. 

apod.   
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Ak niektorá z náležitostí v podaní chýba, stavebný úrad vyzve podateľa, aby v určenej 

lehote svoje podanie doplnil a konanie preruší (pozri § 19 ods. 3 správneho poriadku a § 29 ods. 

1 správneho poriadku). Vždy však pôjde o konania, ktoré nevyžadujú ústne pojednávanie, miestnu 

ohliadku, nazeranie do spisov a pod., kedy dochádza k osobnému kontaktu s účastníkmi konania 

prípadne inými osobami. V takých prípadoch stavebný úrad postupuje podľa § 142h písm. a) a b) 

stavebného zákona, tak ako je to podrobne rozobrané v predchádzajúcich častiach. 

ZÁVER k písmenu c)  

Podanie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto písmene, t j.: 

- je stavebnému úradu predložené písomne (nie ústne, telefonicky a pod.; pozri § 19 ods. 1 

správneho poriadku), 

- poskytuje dostatočný podklad na posúdenie veci (obsahuje potrebné náležitosti), 

- nevyžaduje úkony, pri ktorých dochádza k osobnému kontaktu s účastníkmi konania 

(napr. ústne pojednávanie, miestna ohliadka, nazeranie do spisu a pod.) 

je stavebný úrad povinný vybaviť  bez zbytočného odkladu.  

To znamená, že na takéto podania sa vzťahujú lehoty určené v § 49 správneho poriadku:   

- do 30 dní v jednoduchých veciach (napr. ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav 

a udržiavacích prác uvedených v § 55 ods. 2 stavebného zákona),  

- do 60 dní v zložitých prípadoch. 

Uvedené lehoty pre vydanie rozhodnutia majú poriadkový charakter. Ich prípadné 

nedodržanie nemá vplyv na právnu pozíciu účastníkov konania. Do úvahy však prichádzajú 

opatrenia proti nečinnosti, a to:  

- sťažnosť podľa § 5 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, 

- upozornenie prokurátora podľa § 28 zákona č. 153/2001 Z.z.  o prokuratúre v znení  

neskorších predpisov, 

- správna žaloba podľa § 242 a nasl. Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. 

Ak účastníkovi konania vznikne majetková ujma, môže sa domáhať aj náhrady škody za 

podmienok ustanovených v zákone  č. 514/2003 Z.z.  o  zodpovednosti  za škodu  spôsobenú pri 

výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov. 
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