Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania

Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) 


Spôsob pripomienkového konania
 
Počet vznesených pripomienok, z toho zásadných
2375  / 1143 
Počet vyhodnotených pripomienok
2349 


Počet akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
846  / 363 
Počet čiastočne akceptovaných pripomienok, z toho zásadných
849  / 535 
Počet neakceptovaných pripomienok, z toho zásadných
654  / 237 


Rozporové konanie (s kým, kedy, s akým výsledkom)

Počet odstránených pripomienok

Počet neodstránených pripomienok


Sumarizácia vznesených pripomienok podľa subjektov
Č.
Subjekt
Pripomienky do termínu
Pripomienky po termíne
Nemali pripomienky
Vôbec nezaslali
1 .
Úrad pre verejné obstarávanie 
 
 
 
x 
2 .
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 
30 (30o,0z) 
 
 
 
3 .
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky 
1 (0o,1z) 
 
 
 
4 .
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky 
76 (21o,55z) 
 
 
 
5 .
Národná banka Slovenska 
 
 
x 
 
6 .
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
7 .
Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR 
5 (5o,0z) 
 
 
 
8 .
Štatistický úrad Slovenskej republiky 
42 (42o,0z) 
 
 
 
9 .
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
10 .
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 
11 (0o,11z) 
 
 
 
11 .
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 
1 (1o,0z) 
 
 
 
12 .
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 
193 (147o,46z) 
 
 
 
13 .
Republiková únia zamestnávateľov 
183 (38o,145z) 
 
 
 
14 .
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
19 (10o,9z) 
 
 
 
15 .
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 
15 (1o,14z) 
 
 
 
16 .
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 
3 (3o,0z) 
 
 
 
17 .
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
24 (24o,0z) 
 
 
 
18 .
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
36 (27o,9z) 
 
 
 
19 .
Úrad vlády Slovenskej republiky 
 
 
x 
 
20 .
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
20 (5o,15z) 
 
 
 
21 .
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
55 (55o,0z) 
 
 
 
22 .
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
26 (17o,9z) 
 
 
 
23 .
Najvyšší súd Slovenskej republiky 
2 (2o,0z) 
 
 
 
24 .
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 
124 (60o,64z) 
 
 
 
25 .
Národný bezpečnostný úrad 
2 (2o,0z) 
 
 
 
26 .
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
 
 
 
x 
27 .
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
14 (14o,0z) 
 
 
 
28 .
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky  
190 (106o,84z) 
 
 
 
29 .
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
33 (7o,26z) 
 
 
 
30 .
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
21 (21o,0z) 
 
 
 
31 .
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
36 (30o,6z) 
 
 
 
32 .
Dopravný úrad 
34 (22o,12z) 
 
 
 
33 .
Nafta a.s 
23 (14o,9z) 
 
 
 
34 .
Žilinský samosprávny kraj 
42 (10o,32z) 
 
 
 
35 .
Únia miest Slovenska 
1 (0o,1z) 
 
 
 
36 .
Vychodoslovenská distribučná, a.s. 
24 (8o,16z) 
 
 
 
37 .
Združenie miest a obcí Slovenska 
88 (8o,80z) 
 
 
 
38 .
Klub 500 
6 (0o,6z) 
 
 
 
39 .
Asociácia vodárenských spoločností 
32 (6o,26z) 
 
 
 
40 .
Verejnosť 
162 (162o,0z) 
 
 
 
41 .
Magistrát hlavného mesta SR 
117 (86o,31z) 
 
 
 
42 .
Technická inšpekcia SR 
3 (3o,0z) 
 
 
 
43 .
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska 
70 (39o,31z) 
 
 
 
44 .
Košický samosprávny kraj 
43 (10o,33z) 
 
 
 
45 .
Slovenský zväz výrobcov tepla 
16 (0o,16z) 
 
 
 
46 .
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR  
31 (3o,28z) 
 
 
 
47 .
POZAGAS a.s. 
19 (10o,9z) 
 
 
 
48 .
Zbor väzenskej a justičnej stráže 
17 (17o,0z) 
 
 
 
49 .
Bratislavský samosprávny kraj 
20 (0o,20z) 
 
 
 
50 .
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity 
10 (2o,8z) 
 
 
 
51 .
Banskobystrický samosprávny kraj 
19 (0o,19z) 
 
 
 
52 .
Inštitút urbánneho rozvoja 
109 (49o,60z) 
 
 
 
53 .
Slovenská komora architektov 
106 (76o,30z) 
 
 
 
54 .
Inštitút pre energeticky pasívne domy 
16 (5o,11z) 
 
 
 
55 .
Fórum pre komunikačné technológie 
72 (4o,68z) 
 
 
 
56 .
slovenská asociácia stavebných dozorov a odborne spôsobilých osôb uskutočňujúcich stavby 
30 (2o,28z) 
 
 
 
57 .
Slovenská rada pre zelené budovy 
18 (8o,10z) 
 
 
 
58 .
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 
30 (4o,26z) 
 
 
 
59 .
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 
7 (0o,7z) 
 
 
 
60 .
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
2 (2o,0z) 
 
 
 
61 .
Asociácia stavebných cenárov 
1 (0o,1z) 
 
 
 
62 .
Združenie pre reguláciu rizika z radónu 
9 (1o,8z) 
 
 
 
63 .
Slovenská komora stavebných inžinierov  
36 (13o,23z) 
 
 
 

SPOLU
2375 (1232o,1143z) 
0 (0o,0z) 
4 
2 


Vyhodnotenie vecných pripomienok je uvedené v tabuľkovej časti.

Vysvetlivky  k použitým skratkám v tabuľke:
O – obyčajná
A – akceptovaná
Z – zásadná
N – neakceptovaná

ČA – čiastočne akceptovaná


Subjekt
Pripomienka
Typ
Vyh.
Spôsob vyhodnotenia
GP SR 
4. K čl. I § 28 ods. 4 
Z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti odporúčame stavebné úrady, ako povinné subjekty poskytovať údaje do územnotechnických podkladov, uviesť v samostatnom písmene d). 
 
O 
A 
 
GP SR 
5. K čl. I § 28 ods. 5 
Slová „odseku 5“ odporúčame nahradiť slovami „odseku 4“. 
Osoby, ktorým sa ukladá povinnosť sú uvedené v odseku 4. 

 
O 
A 
 
GP SR 
6. K čl. I § 31 ods. 4 
V odseku 4 navrhujeme vypustiť poslednú vetu. 
Vymedzovanie územia pre určité skupiny obyvateľov by nemuselo byť v súlade s čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a s ustanovením § 2 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
O 
N 
Riešenie odsúhlasené so zástupcami OBSE. 
GP SR 
7. K čl. I § 32 ods. 4 
Z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti navrhujeme ustanovenie odseku 4 nahradiť týmto znením: 
„Rozsah a spôsob spoluúčasti na úhrade nákladov na obstaranie a spracovanie územného plánu zóny je súčasťou zmluvy obce s osobou, na podnet ktorej bol územný plán obstaraný.“. 
 
O 
A 
 
GP SR 
8. K čl. I § 35 ods. 2 
V odseku 2 navrhujeme doplniť lehotu na podanie stanoviska. 
 
O 
A 
 
GP SR 
9. K čl. I § 40 ods. 4 
Slovo „dohodne“ navrhujeme nahradiť slovom „prerokuje“. 
 
O 
N 
Ide o potrebu dohodnúť, nestačí prerokovať. 
GP SR 
10. K čl. I § 42 ods. 4 
Slová „dva roky“ odporúčame nahradiť slovami „do dvoch rokov“. 
 
O 
A 
 
GP SR 
11. K čl. I § 42 ods. 8 
Navrhujeme vypustiť slovo „najskôr“. 
 
O 
A 
 
GP SR 
12. K čl. I § 48 ods. 1 písm. d) 
Uvedené ustanovenie navrhujeme vypustiť. 
Podľa nášho názoru ide o pozitívnu diskrimináciu. Nemožno hovoriť o všeobecnom záujme, ak cieľom je riešenie bývania jednotlivých osôb. 

 
O 
N 
Riešenie odsúhlasené so zástupcami OBSE. 
GP SR 
1. K čl. I 
Sme toho názoru, že prvým ustanovením by mal byť účel zákona a jeho definovanie (napr. účelom tohto zákona je ochrana verejného záujmu na vyváženom, trvalo udržateľnom územnom rozvoji, legálnom uskutočňovaní a užívaní stavieb a výkonu iných činností v území a ochrana verejných subjektívnych práv). V aplikačnej praxi vzniká množstvo špecifických situácií a nie je možné každú predvídať a upraviť v právnej norme. Právny predpis je potrebné aplikovať v súlade s jeho účelom, pre ktorý bol prijatý, preto je vymedzenie účelu významným kritériom práve pre riešenie takýchto prípadov. 
 
O 
A 
 
GP SR 
19. K čl. I § 107 ods. 4 písm. b) až d) 
Navrhujeme vypustiť slovo „najväčšou“. 
 
O 
N 
navrhované legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
GP SR 
18. K čl. I § 105 ods. 6 písm. b) až d) 
Navrhujeme vypustiť slovo „najväčšou“. 
 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú a zrozumiteľnú 
GP SR 
17. K čl. I § 105 ods. 1 písm. e) 
Z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti navrhujeme slová „v lehote určenej“ nahradiť slovami „nad lehotu určenú“. 
 
O 
A 
text upravený inak 
GP SR 
16. K čl. I § 94 ods. 2 a § 112 ods. 6 
S poukazom na ustanovenie § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre navrhujeme slovo „použiť“ nahradiť slovom „podať“. 
 
O 
A 
 
GP SR 
21. K čl. I § 113 ods. 4 
Znenie druhej vety navrhujeme preformulovať takto: 
„Ak stavebný úrad nevyhovie účastníkovi v plnom rozsahu a napadnuté rozhodnutie nezruší alebo nezmení, stavebný úrad predloží vec na rozhodnutie odvolaciemu orgánu aj s vyžiadaným stanoviskom dotknutého orgánu.“. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostaočné 
GP SR 
20. K čl. I § 111 ods. 1 písm. g) 
Predmetné ustanovenie navrhujeme vypustiť. 
Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov správnym orgánom, ktorý rozhoduje o právach, oprávnených záujmoch a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy je obec a nie výlučne starosta obce. 
 
O 
A 
 
GP SR 
30. K čl. X bodu 1 
Nepovažujeme za dobré riešenie predkladať takéto čiastkové úpravy základných kódexov. Odporúčame navrhované znenie čl. X uplatniť v rámci rozsiahlejšej novelizácie Trestného zákona, ktorá ja napríklad v súčasnosti v legislatívnom procese. 

Navrhované znenie si tiež vyžaduje dôslednejšiu legislatívnotechnickú úpravu. 

Uvádzaciu vetu odporúčame upraviť takto: 
„1. V § 86 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:“. 

Slová „g) marenie výkonu rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. k)“ navrhujeme nahradiť slovami „h) marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. j)“. 

 
O 
A 
 
GP SR 
29. K čl. I § 156 ods. 3 a 4 
Slová „odseku 3“ odporúčame nahradiť slovami „odseku 2“. 
 
O 
A 
 
GP SR 
28. K čl. I § 150 
Konanie o zmene v užívaní stavby navrhujeme doplniť ďalším odsekom, ktorý by umožňoval stavebnému úradu z vlastného podnetu uskutočniť konanie a rozhodnúť o zákaze užívať stavbu (alebo pozemok) na doterajší účel, ak nie je možné, resp. ak vlastník stavby v stanovenej lehote nevykonal stavebným úradom nariadené opatrenia na eliminovanie negatívnych sprievodných účinkov na okolie. 

V mnohých prípadoch nie je stavbu potrebné odstrániť, nakoľko je legálna a spĺňa všetky požiadavky na stavby, ale negatívne účinky na okolie sú vyvolané jej spôsobom užívania. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
GP SR 
27. K čl. I § 144 ods. 2 
Hoci má ísť o jednoduchší spôsob povoľovania stavieb, z dikcie návrhu zákona to nevyplýva. Namietame najmä povinnosť vypracovania projektovej dokumentácie, pričom navrhované znenie neberie do úvahy, že cez ohlasovanie stavieb sa povoľujú najmä drobné a jednoduché stavby. Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie v týchto prípadoch považujeme za nadbytočné. V týchto prípadoch navrhujeme len zjednodušený projekt. 
 
O 
A 
 
GP SR 
26. K čl. I § 141 ods. 4 
Upozorňujeme, že odsek 4 odkazuje na odsek 5, pričom § 141 takéto ustanovenie neobsahuje. 
 
O 
A 
 
GP SR 
25. K čl. I § 119 ods. 3 
Navrhujeme na koniec odseku pripojiť slová: „ktorá môže byť najviac 60 dní“. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
GP SR 
24. K čl. I § 119 ods. 2 
Navrhujeme na koniec odseku pripojiť slová: „odo dňa keď je návrh na začatie konania úplný“. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
GP SR 
23. K čl. I § 118 ods. 1 
Navrhujeme vypustiť slovo „vkladom“ ako nadbytočné. 
 
O 
A 
 
GP SR 
22. K čl. I § 115 
V § 115 navrhujeme doplniť nový odsek, ktorý bude upravovať postup stavebného úradu v prípade, keď návrh na začatie konania nie je úplný. 
Ak návrh na začatie konania nie je úplný, stavebný úrad vyzve navrhovateľa, aby ho doplnil a určí mu primeranú lehotu na jeho doplnenie. Vo výzve uvedie, v akom rozsahu je potrebné návrh doplniť a upozorní navrhovateľa, že ak výzve v stanovenej lehote nevyhovie, konanie zastaví. 

 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná, úprava je v jednotlivých správnych konaniach 
GP SR 
2. K čl. I § 2 ods. 3 
Ustanovenie § 2 ods. 3 navrhujeme vypustiť, ide o nadbytočné a mätúce ustanovenie, nakoľko obec je stavebným úradom a z tohto postavenia jej vyplývajú povinnosti sledovať dodržiavanie stavebnej disciplíny, ako aj oprávnenia ukladať povinnosti. Je nelogické, aby si obec sama sebe – ako stavebnému úradu oznamovala, že zistila nedostatky, aj ich prerokovala so stavebníkom, ale ten ich neodstránil. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
GP SR 
3. K čl. I § 2 ods. 4 a § 159 ods. 4 
Ustanovenia § 2 ods. 4 a § 159 ods. 4 navrhujeme vypustiť, prípadne preformulovať. Ustanovenie § 2 ods. 4 upravuje povinnosť stavebníka vyčleniť časť prostriedkov z verejného rozpočtu na obstaranie a umiestnenie umeleckého diela v stavbe bez ohľadu na účel stavby a skutočnosť, že počas jej realizácie môže nastať situácia, že pridelené finančné prostriedky nepostačujú ani na samotné dokončenie stavby. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
GP SR 
13. K čl. I § 67 ods. 3 písm. c) 
Znenie písmena c) odporúčame presunúť do § 69 ods. 2. 
Uvedené ustanovenie navrhujeme presunúť medzi stavby, na ktoré postačuje stavebný súhlas. Reklamné stavby by mali byť povolované v rovnakom právnom režime ako iné stavby. Upozorňujeme, že dodržanie v návrhu uvedenej lehoty môže byť pre stavebný úrad ťažko sledovateľné. 
 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
GP SR 
14. K čl. I § 70 ods. 4 
Navrhujeme za slová „v správnom súdnictve“ vložiť slová „alebo na základe protestu prokurátora“. 
V danom ustanovení však zákon nerieši spôsob akým má byť deklarované zavinenie na strane stavebníka. Taktiež nerieši ani postup v prípade, ak príde k zamietnutiu žiadosti o stavebné povolenie podľa § 138 (na uvedený prípad sa ustanovenie § 165 ods. 6 nevzťahuje). 

 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
GP SR 
15. K čl. I § 89 písm. c) 
Za slovo „systém“ navrhujeme vložiť slová „na úseku výstavby“. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
KOZ SR 
Stanovisko k návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov /stavvebný zákon/ 
Na základe vznesených pripomienok, KOZ SR konštatuje, že napriek viacerým kolám pripomienkovania pracovných verzií nového stavebného zákona zostali niektoré i zásadné otázky otvorené alebo nedostatočne doriešené. 
KOZ SR sa stotožňuje s potrebou nového stavebného zákona, avšak sa nazdáva, že v súčasnosti má veľa nedostatkov a vzhľadom na vznesené odborné podnety, je potrebné ho v technických častiach dopracovať a podrobiť širokej odbornej diskusii. 
KOZ SR považuje návrh za nevyvážený v právach a povinnostiam.Nový stavebný zákon naráža na neexistujúcu právnu úpravu elektronickej formy výkonu verejnej moci, na druhej strane rozpracováva postihy stavebníkov a zhotoviteľov stavby aj v prípade, že ide o nečinnosť alebo nedostatok relevantných informácií poskytnutých zo strany stavebných úradov. Neodborne obsadené stavebné úrady, závislé na miestnej samospráve sú problémom implementácie ustanovení stavebného zákona. 
KOZ SR odporúča návrh stavebného zákona odborne prepracovať, najmä opraviť technické a odborné pochybenia a návrh stavebného zákona opätovne predložiť do mimorezortného pripomienkového konania. Táto pripomienka je zásadná. 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
AZZZ SR 
Tretia časť, paragraf 67, odsek 2 písm. f) 
Navrhujeme doplniť odsek 2 písm. f): na zriadenie trvalej stabilizácie a prenosnej meračskej veže, signálu a pyramídy. 
Táto formuláciu lepšie definuje geodetickú trvalú stabilizáciu , ktorá môže byť rôzneho druhu, nielen typu meračskej veže, signálu alebo pyramídy. Tento spôsob stabilizácie je skôr zriedkavý. 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
Tretia časť, paragraf 72, odsek 7  
Navrhujeme novú formuláciu odseku 7: Stavebný úrad môže upustiť od požiadavky na vytýčenie dočasných stavieb, terénnych úprav malého rozsahu a ich zmien zariadení. Za súlad priestorovej polohy s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom pri týchto stavbách a ich zmenách, terénnych úpravách a zariadeniach zodpovedá stavebník. V prípade pochybností súlad priestorovej polohy s projektovou dokumentáciou zabezpečí stavebník, doložením elaborátu geodetického zamerania priestorovej polohy stavby. 

Je potrebné aby bolo z tohto odseku vypustené „ stavebný úrad môže upustiť od požiadavky na vytýčenie drobných stavieb, zariadení a ich zmien podliehajúcich ohláseniu, jednoduchých stavieb a ich zmien“. Je nutné aby aj drobné a jednoduché stavby boli vytýčené geodetom resp. hlavným geodetom stavby, pretože aj tieto sú evidované v katastri nehnuteľností a býva problémom ak nie sú vytýčené v súlade s projektovou dokumentáciou. Stavby stavebníci najčastejšie vytyčujú podľa oplotenia a to býva často sporné resp. chybné. 
A z pohľadu katastra a umiestnenia stavby v teréne je jedno či má stavba do 25 m2 resp. do 300m2, teda či je zaradená medzi jednoduché alebo drobné stavby. Potreba jej správneho vytýčenia a umiestnenia v teréne v súlade s projektovou dokumentáciou je nesporná, a tú vie jednoznačne zabezpečiť iba geodet alebo hlavný geodet stavby. Doplnenie odseku je potrebné, aby v prípade pochybností súladu priestorovej polohy s projektovou dokumentáciou bolo jednoznačné čo musí stavebník doložiť. Teda elaborát geodetického zamerania priestorovej polohy stavby vyhotovený geodetom. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
 
AZZZ SR 
§ 145 a nasl. 
V časti o kolaudačnom konaní (§ 145 a nasl.) doporučujeme uviesť (ako je to aj v súčasnom zákone) prípady, kedy sa kolaudačné povolenie nevydáva (§ 81b súčasne platného stavebného zákona), napríklad prípady, keď je stavba zrealizovaná bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. Taktiež – obdobne ako v súčasne platnej právne úprave, doporučujeme uviesť, že stavebný úrad o ústnom pojednávaní spisuje protokol, v ktorom uvedie skutočnosti tak, ako sú stanovené v § 81a ods. 1 súčasne platného stavebného zákona alebo že spíše len jednoduchý záznam v prípadoch ako je to podľa § 81a ods. 2 cit. zákona 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
§ 102 resp. § 103  
Doporučujeme uviesť niektoré ďalšie podmienky výkonu štátneho stavebného dohľadu. Do ustanovenia § 102 resp. § 103 uviesť aj oprávnenie zamestnancov štátneho stavebného dohľadu vstupovať na cudzie nehnuteľnosti v prípade, ak je podozrenie, že vlastník daných nehnuteľností svojím konaním ohrozuje stavbu na susednom resp. inom dotknutom pozemku a zakázať takto vykonávanú činnosť. Taktiež doporučujeme zvážiť, či by nebolo vhodné, aby okrem štátneho stavebného dohľadu mali v tejto oblasti určité kompetencie aj príslušníci policajného zboru alebo obecnej (mestskej) polície. V prípadoch neoprávneného vykonávania stavebnej činnosti alebo neoprávnených zásahov ohrozujúcich stavby na susedných resp. iných dotknutých pozemkoch by títo príslušníci mohli mať kompetenciu vstupovať na cudzie nehnuteľnosti a po kontrole daného stavu by potom mohli neoprávnené zásahy predbežne a dočasne sami zakázať s tým, že by bez zbytočného odkladu oznámili zistené skutočnosti orgánom štátneho stavebného dohľadu, ktoré by v konaní ďalej pokračovali.  
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Tretia časť, paragraf 61, názov  
Navrhujeme doplniť znenie názvu §: Geodet a hlavný geodet stavby 
Táto formuláciu je úplná, pretože v odsekoch tohto § sa spomína geodet aj hlavný geodet stavby. 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Tretia časť, paragraf 61, odsek 1 
Navrhujeme doplniť a preformulovať znenie odseku 1: Geodetovi je vyhradené uskutočňovať geodetické a kartografické činnosti na stavbe v rozsahu určenom osobitným predpisom (Zákon č. 215/1995 , vyhláška 300/2009) 
Táto formuláciu lepšie vystihuje všetky činnosti , ktoré sa vykonávajú z pohľadu geodeta a hlavného geodeta stavby. Vychádza z názvu študijného odboru geodézia a kartografia. Všetky potrebné geodetické a kartografické činnosti na stavbe podrobne určuje Vyhláška 300/2009, nie je účelné aby ich tento zákon vymenúval, ale je potrebné aby boli jasne zadefinované spomínanou vyhláškou. 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Tretia časť, paragraf 61, odsek 3 
Navrhujeme doplniť a znenie odseku 3: Hlavný geodet stavby riadi a kontroluje výkon geodetických a kartografických prác podľa odseku 1 uskutočnených geodetmi na stavbe. 
Táto formuláciu lepšie vystihuje všetky činnosti , ktoré sa vykonávajú z pohľadu geodeta a hlavného geodeta stavby. Vychádza z názvu študijného odboru geodézia a kartografia.  
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Tretia časť, paragraf 61, odsek 5 
Navrhujeme doplniť nový odsek 5 za odsek 4: Hlavného geodeta stavby menuje stavebník. 
Táto formuláciu definuje kto menuje hlavného geodeta stavby.  
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Tretia časť, paragraf 61, odsek 6 
Navrhujeme novú formuláciu odseku 6 (pôvodný odsek 5): Kvalifikovanou osobou na výkon činnosti hlavného geodeta stavby pre účely tohto zákona je osoba s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu (zákon č.215/1995, zákon č. 216/1995) 
Táto formuláciu definuje lepšie definuje kto môže vykonávať činnosť hlavného geodeta stavby.  
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Tretia časť, paragraf 77, odsek 5,  
Navrhujeme vložiť ďalší odsek 5: Za správnosť a úplnosť obsahu geodetickej dokumentácie predkladanej na kolaudačné konanie zodpovedá hlavný geodet stavby. 
Návrh zdôvodňujeme potrebou stanovenia zodpovednej osoby, ktorá má jedinečné právomoci ale a nedeliteľnú zodpovednosť za všetky vybrané geodetické a kartografické činnosti na stavbe.  
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Štvrtá časť, paragraf 105, odsek 2, písmeno l) 
Navrhujeme vložiť ďalšie písmeno l: nezabezpečí výkon činnosti hlavného geodeta stavby 
Návrh zdôvodňujeme potrebou stanovenia zodpovednej osoby, ktorá má jedinečné právomoci ale a nedeliteľnú zodpovednosť za všetky vybrané geodetické a kartografické činnosti na stavbe. 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Štvrtá časť, paragraf 136, odsek 4, písmeno j) 
Navrhujeme vložiť ďalšie písmeno j povinnosť stavebníka pred zahájením stavby vytýčiť geodetom alebo hlavným geodetom stavby stavby hranicu parcely (formou vytyčovacieho protokolu) pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie 
Návrh zdôvodňujeme potrebou vytýčiť hranicu parcely geodtom alebo hlavným geodetom stavby z dôvodu, aby boli jasné hranice pozemku na ktorom bude prebiehať výstavba. Je v praxi častým faktom, že pozemky sú neoplotené resp. oplotenie nezodpovedá právnemu stavu evidovanému v katastri nehnuteľností na LV. 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
§ 77 ods. 3 
V § 77 ods. 3 navrhujeme vypustiť písm. d) – kolaudácii nepodliehajú neskolaudované stavby a stavebné úpravy, ktoré sa bez závad užívajú na rovnaký účel viac ako 20 rokov. Toto ustanovenie by znamenalo, že za skolaudované stavby by sa považovali stavby, pri ktorých si ich stavebník nesplnil svoje zákonné povinnosti. Nakoľko zákon obsahuje ustanovenie, podľa ktorého je možné požiadať o dodatočnépovolenie nepovolených stavieb do 30. júna 2016 (§ 165 ods. 1), aj stavby uvedené v § 77 ods. 3 písm. d) by sa mali zlegalizovať obdobným spôsobom. Zákon by mal upraviť v prechodných ustanoveniach možnosťdodatočne požiadať o kolaudáciu neskolaudovaných stavieb v určitej stanovenej lehote.  
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
§ 95 ods. 1 písm. b) 
V § 95 ods. 1 písm. b) žiadame vypustiť ustanovenie, že okresný úrad v sídle kraja je stavebným úradom pre umiestňovanie stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením. Stavby jadrových zariadení sú špecifické stavby, pri ktorých môže všetky súvisiace otázky posúdiť len špeciálny stavebný úrad - Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky a ktorý by mal mať kompetencie ako príslušný orgán v konaní o umiestňovanie stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením. 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
§ 96 ods. 5 
5Ustanovenie § 96 ods. 5 žiadame zmeniť. V uvedenom ustanovení sa uvádza, že špeciálny stavebný úrad (v konkrétnom prípade Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky) môže povoliť stavbu alebo jej zmenu len na základe záväzného stanoviska stavebného úradu a jeho právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby alebo o zmene využitia pozemkov, ak sú podľa tohto zákona potrebné. V prípade stavieb jadrových zariadení a stavieb súvisiacich s jadrovými zaradeniami však nemôže všeobecný stavebný úrad (v tomto prípade okresný úrad v sídle kraja) dostatočne posúdiť uvedené skutočnosti a takýmto spôsobom zasahovať do rozhodovania špeciálneho stavebného úradu. Vzhľadom na veľkú špecifickosť danej problematiky týkajúcej sa najmä jadrovej bezpečnosti tak môže urobiť len špeciálny stavebný úrad. V prípade stavieb jadrových zariadení a stavieb súvisiacich s jadrovými zaradeniami by mal mať kompetencie konať iba Úrad jadrového dozoru SR, bez stanovísk a rozhodnutí všeobecných stavebných úradov. Preto žiadame § 96 ods. 5 upraviť tak, aby Úrad jadrového dozoru SR mohol stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovými zariadeniami a ich zmeny povoliť bez zasahovania všeobecných stavebných úradov, napríklad za text v § 96 ods. 5 uviesť: To sa nevzťahuje na stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovými zariadeniami a zmeny týchto stavieb. 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
AZZZ SR 
§ 76 
Doplniť pojem Komplexné skúšky a ich plynulý prechod do Skúšobnej prevádzky resp. priamo do Trvalého užívania stavby. 

Doplniť spôsob povoľovania začatia Komplexných skúšok 

Komplexným vyskúšaním sa preukazuje, že zariadenie ako prevádzkový celok je funkčné, spoľahlivé a bezpečné. 

Doporučujeme vydať Súhlas stavebným úradom na základe vydaného Cerifikátu od OPO podľa zákona č.124/2006 Z.z. §14, 
 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
§ 163 písm. (7) 
Doplniť vetu : "Odborná spôsobilosť pre stavebný dozor získaná pred účinnosťou tohto zákona bude uznávaná za odbornú spôsobilosť pre stavebnotechnický dozor do 31.5.2016" 
Doteraz neexistuje odborná spôsobilosť na výkon stavebnotechnického dozoru, len stavebného dozoru a SKSI o nových spôsobilostiach má rozhodnúť až do 31.5.2016 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Čl. II zákon č. 135/1961 Zb. - §16c, ods. 4, písm. b),c) 
doklad o oprávnení na uskutočnenie stavby, kópiu z katastrálnej mapy – Doplniť: to neplatí ak správny orgán má elektronický prístup k aktuálnemu stavu katastra nehnuteľností 
Dať do súladu s navrhovaným stavebným zákonom - §118, ods. 1 
O 
A 
 
AZZZ SR 
Čl.V, § 43dc (3) 
odsek (3) má mať písm. a) a b) 
odsek (3) nemá písmená a) až c), začína písmenom d), zrejme preklep z predošlého odseku (2), po písm. c) 
O 
A 
 
AZZZ SR 
Všeobecne k návrhu zákona a dôvodovej správe 
Nový návrh stavebného zákona sprísňuje regulačné prostredie pre umiestňovanie reklamných stavieb. Pozitívne možno hodnotiť snahu o nastavenie jednoznačnejších a transparentnejších podmienok, čím môže dôjsť k odstráneniu špekulatívnej výstavby a zabezpečiť tak rovnosť príležitostí. Predložené pripomienky precizujú navrhnutú právnu úpravu, odstraňujú nepresnosti. V prípadoch, kedy regulácia predstavuje nadbytočnú administratívu, ktorá nie je nevyhnutná pre prostredie a zbytočne zaťažuje aparát stavebných úradov, navrhujeme proces zjednodušiť (napr. pri odstraňovaní reklamných stavieb). 
Zároveň navrhujeme precizovanie a úpravu dôvodovej správy v kontexte našich návrhov a usmernenia stavebných úradov tak, aby bola zavedená jednotná prax v konaniach o reklamných stavbách. 
Dôvodová správa k § 13 nekorešponduje s návrhom zákona, navrhujeme preto úpravu, ktorá reflektuje legislatívny návrh. 
K § 13 - V ustanovení sa podrobne definujú termín „reklamná stavba“. Dôvodom je skutočnosť, že teraz platný zákon nemá dostatočnú úpravu na rozlíšenie stavieb na účel reklamy, propagácie a informovania. To je v praxi neustálym zdrojom problémov v umiestňovaní, povoľovaní a odstraňovaní najmä reklamných panelov na verejných priestranstvách a umiestňovaní reklamných zariadení na strechách a priečeliach budov. 
Ako kritérium rozlišovania sa navrhuje stavebnotechnické vyhotovenie vyjadrené veľkosťou informačnej plochy. Tie, ktoré spĺňajú funkciu reklamnej stavby a zároveň podľa svojej povahy niektoré z konštrukčných znakov majú informačne využiteľnú plochu viac ako 3m2 , sa budú považovať za stavby a bude sa na nich primerane vzťahovať právny režim ako na ostatné stavby (kategória jednoduché stavby). Tie konštrukcie, ktoré nespĺňajú požiadavku rozmeru informačne využiteľnej plochy, budú bez ohľadu na spôsob upevnenia považované za zariadenia (kategória drobné stavby). Predmetom úpravy sú aj také konštrukcie (stavebné výrobky), ktoré nie sú pevne spojené so zemou, ale sú na prefabrikovaných podkladoch alebo na mieste s upraveným podkladom a to aj v prípade ak nie sú pripojené na rozvod elektriny. 
V záujme vyriešenia aktuálnych problémov s ich reálnou existenciou v obciach sa navrhuje v prechodných ustanoveniach (§ 166) ich časovo obmedzené prihlásenie stavebnému úradu a ich označovanie pod sankciou zaradenia do režimu nepovolenej stavby. 
Z odôvodnenia k § 152 navrhujeme odstránenie poslednej vety, ktorá nekorešponduje s návrhom zákona, ktorý zavádza reklamnú stavbu a nie reklamné, informačné a propagačné zariadenie. 
 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
Čl. I § 13 ods. 2 
V Čl. I § 13 ods. 2 slová „§ 9 ods. 1 až 5“ nahradiť slovami „§ 9 ods. 1 až 6“. 
Odstránenie nepresnosti odkazu na základné charakteristiky stavby. V § 9 je definovaná stavba a so stavbou priamo súvisiace vzťahy. V ods. 6 je definované, čo sa rozumie pod upraveným podkladom na osadenie stavby, čo je jedným zo základných znakov stavby a teda aj reklamnej stavby. 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
§141, ods.4 
Preveriť: ...podľa odseku 5 nie je potrebné 
Ods. 5 v danom paragrafe sa nenachádza 
O 
A 
 
AZZZ SR 
§144, ods. 3 
vypustiť 
Aké záväzné stanovisko dá dotknutý orgán, ak nebude mať predloženú PD, alebo PD po vydaní ZS dotknutým orgánom sa bude ešte dopĺňať? 
O 
ČA 
problematika upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
Čl. I § 13 ods. 3 písm. c) 
V Čl. I § 13 ods. 3 za slovo „veľkosti“ vložiť slovo „najväčšej“ a vypustiť písmená a) až c). 
Odstránenie nepresnosti definície reklamnej stavby a vypustenie členenia reklamných stavieb, ktoré patrí do časti o povoľovaní a kolaudácii stavieb.  
O 
ČA 
problematika upravená iným  
AZZZ SR 
Čl. I § 13 ods. 4 
V Čl. I § 13 ods. 4 znie: „Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy, umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie. “ 
Ide o zjednodušenie posudzovania kategorizácie reklamnej stavby podľa údajov, ktoré sa aj v súčasnosti nachádzajú v projektovej dokumentácii k reklamnej stavbe. 
Z 
A 
 
AZZZ SR 
Čl. I § 69 
V Čl. I § 69 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie: 
„(3) Stavebný súhlas je opatrením, proti ktorému možno použiť protest prokurátora.“. 
Navrhuje sa s ohľadom na § 108 ods. 2 riešiť situáciu, kedy stavebník nesúhlasí s nevydaním stavebného súhlasu, keďže stavebný súhlas sa nebude vydávať v správnom konaní. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
AZZZ SR 
Čl. I § 77 ods.3 písm. b) 
V Čl. I § 77 ods. 3 sa v písmene b) vypúšťajú slová „od 3 m2“. 

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhnutú kategorizáciu reklamných stavieb v § 13 a 14. 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
Čl. I § 94 ods.1 písm. b) bod 4 
V Čl. I v § 94 ods. 1 písm. b) 4. bode sa pripájajú slová „v konaniach podľa tohto zákona, ak je obec dotknutým orgánom podľa § 111 ods. 1 písm. f)“. 
Z návrhu zákona ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, aké záväzné stanoviská, k čomu a za akých okolností. Navrhované znenie umožňuje obciam vydávať akékoľvek záväzné stanoviská, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú stavebným úradom. Uvedené môže byť v rozpore s princípom právnej istoty obsiahnutej v čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, či v rozpore s predvídateľnosťou práva. V prípade ak obec bude oprávnená vydávať záväzné stanoviská, bude nevyhnutné ich špecifikovať, vrátane podmienok, za ktorých bude môcť byť toto stanovisko pre stavebníka pozitívne. 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
Čl. I § 95 ods. 1 písm. a) 
V Čl. I § 95 ods. 1 písmeno a) znie: „a) okresný úrad“. 
Za jeden z najväčších problémov v súčasnosti je skutočnosť, že stavebnými úradmi sú obce. Navrhuje sa, aby stavebným úradom bol štátny orgán, u ktorého je väčšia záruka rýchlosti, zákonnosti a správnosti konaní. 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
AZZZ SR 
Čl. I § 95 ods. 2 a 3 
V Čl. I § 95 odseky 2 a 3 sa vypúšťajú 
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu § 95 ods. 1 písm. a). 
O 
N 
text je upravený inak 
AZZZ SR 
Čl. I § 101 ods. 2 
V Čl. I § 102 ods. 2 písmeno b) znie: 
„b) jeho členovia vlastnia najmenej 9 300 reklamných stavieb, z ktorých je najmenej 
1. 300 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2, 
2. 6 500 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha je od 3 m2 do 20 m2, 
3. 2 500 ks reklamných stavieb, na ktorých najväčšia informačná plocha má do 3 m2.“ 

Návrh reflektuje návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (parlamentná tlač 1060). 
Z 
A 
 
AZZZ SR 
Čl. I § 111 ods. 1 písm. b) 
V Čl. I § 111 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo na správanie sa účastníkov cestnej premávky“. 
Z návrhu zákona ani dôvodovej správy nie je zrejmé, čo znamená „správanie sa účastníkov cestnej premávky“, ide o neurčitý pojem, ktorý je neprípustný v prípade ak záväzné stanovisko nie je minimálne rozhodovaním v správnom konaní. Zároveň navrhujeme zladenie s čl. XIII.  
Z 
A 
 
AZZZ SR 
Čl. I § 112 ods.1 
V Čl. I § 112 ods. 1 sa na konci prvej vety vkladá čiarka a pripájajú slová „vrátane uvedenia príslušného ustanovenia právneho predpisu, o ktoré sa vo svojom stanovisku opiera.“. 
Navrhuje sa precizovanie úpravy tak, aby záväzné stanoviská boli vydávané v súlade so zákonom a na základe zákona, čo absentuje v súčasnosti a tým dochádza k predlžovaniu celého konania alebo nedôvodnému upieraniu práv. V prípade ak bude záväzné stanovisko negatívne, bude musieť obsahovať konkrétne ustanovenie právneho predpisu, s ktorým by súhlasné záväzné stanovisko bolo v rozpore a odôvodnenie.  
Z 
A 
 
AZZZ SR 
Čl. I § 112 ods. 5 
V Čl. I § 112 odseku 5 sa za slová „dotknutého orgánu“ vkladajú slová „podľa odseku 1“a za slová „neobsahuje odôvodnenie“ vkladajú slová „v rozsahu podľa odseku 1“. 
Precizovanie úpravy v nadväznosti na navrhovanú úpravu § 94 ods. 1 písm. b) 4. bodu, s 111 ods. 1 písm. f) a s odsekom 1. 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
Čl. I § 112 ods. 6 
V Čl. I § 112 odseku 6 sa za slová „stanovisko obce“ vkladajú slová „a záväzné stanovisko starostu obce“. 
Doplnenie úpravy v nadväznosti na zavedený inštitút záväzného stanoviska starostu. 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
Čl. I § 113 
V Čl. I § 113 sa za ods. 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: 
„(7) Ak stavebný úrad nepostupuje pri odstraňovaní rozporov podľa 1 až 6, je navrhovateľ oprávnený podať sťažnosť podľa osobitného predpisu. 13)“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 13) znie: 
„13) zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení“. 
Ostatné poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú 
Navrhuje sa explicitne doplniť ďalší možný postup navrhovateľa v prípade nečinnosti konania stavebného úradu. 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Čl. I § 132 ods.1 písm. a) 
V Čl. I § 132 ods. 1 písmeno a) sa za slovo „neposkytuje“ dopĺňa slovo „s uvedením dôvodu“. 
Navrhuje sa precizovanie konania stavebného úradu. V prípade ak preruší konanie z dôvodu nedostatočnej projektovej dokumentácie, aby zdôvodnil, prečo považuje projektovú dokumentáciu za nedostatočný podklad pre rozhodnutie a stavebník mohol efektívne nedostatok odstrániť. 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Čl. I § 154 ods.4 
V Čl. I § 154 ods. 4 sa vypúšťajú slová „v zastavanom území“. 
Zákon navrhuje ničím neodôvodnené rozdelenie územia, v ktorom nebude môcť záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb ako novo zavádzaný inštitút koregulácie vykonávať svoju pôsobnosť pri regulácii stavu vonkajšej reklamy. Návrh pripomienky túto disparitu odstraňuje.  
Z 
A 
 
AZZZ SR 
Čl. I § 156 ods.5 
V Čl. I § 156 ods. 5 sa vypúšťa slovo „dočasnej“ a slová „ktorej čas trvania uplynul.“ 
Navrhuje sa proces zjednodušiť tak, aby sa týkal všetkých reklamných stavieb bez ohľadu na dobu ich trvania a tým aj uľahčiť odstraňovanie reklamných stavieb. 
O 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
Čl. I § 163 ods.3 
V Čl. I § 163 odsek 3 znie: 
„(3) Konania začaté podľa doterajších predpisov, 
a) ktoré neboli skončené rozhodnutím vo veci, ktoré sa stalo právoplatným do 31. decembra 2014, sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak už bolo vydané a oznámené prvostupňové rozhodnutie, ostatné začaté konania sa dokončia podľa tohto zákona, 
b) stavebný úrad zastaví, ak ide o konanie o chránenej časti krajiny a konanie o stavebnej uzávere, 
c) sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak ide o konanie o umiestnení reklamného, informačného alebo propagačného zariadenia.“ 

Vzhľadom na zásadnú zmenu konania v prípade umiestnenia reklamného zariadenia sa navrhuje aby začaté konania sa ukončili podľa doterajších právnych predpisov, inak by hrozilo nekonanie stavebných úradov. 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
AZZZ SR 
Čl. I § 165 
V Čl. I § 165 odsek 8 znie: 
„(4) Dočasná stavba sa nepovažuje za nepovolenú, ak nebolo rozhodnuté o predĺžení času trvania pre nečinnosť stavebného úradu, hoci vlastník stavby podal žiadosť o predĺženie času trvania pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu.“ 
Keďže k nepovolenej stavbe mohlo dôjsť podľa doterajších predpisov aj nečinnosťou stavebných úradov, navrhuje sa v prechodných ustanoveniach riešenie takýchto nepovolených stavieb. Uvedené platí aj pre dočasné stavby, ktoré sú predmetom konania, ktoré sa dokončia podľa doterajších predpisov. 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
AZZZ SR 
Čl. II bod 7 
V Čl. II bod 7 v § 8 odsek 1 a nový odsek 2 sú nejasné a treba odstrániť rozpor medzi nimi. 
Podľa odseku 1 sa vyžaduje rozhodnutie cestného správneho orgánu. Nie je zrejmé, kedy namiesto cestného správneho orgánu má rozhodovať stavebný úrad vo veciach podľa odseku 1 namiesto cestného správneho orgánu.  
O 
A 
 
AZZZ SR 
Čl. II bod 7 
V Čl. II bod 7 v § 8 nový odsek 2 znie 
„(2) V konaní, v ktorom sa rozhoduje o umiestnení stavby na telese cesty alebo v jej ochrannom pásme, má cestný správny orgán postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom.“ 

Navrhujeme sprecizovanie úpravy v ktorých konaniach má cestný správny orgán postavenie dotknutého orgánu, keďže v súčasnosti ide o problematický výklad a cestné správne orgány sú stavané do pozície dotknutého orgánu aj v konaniach, ktoré sa netýkajú ani zvláštneho užívania ciest, konkrétne v ktorom sa rozhoduje o umiestnení stavby na telese cesty ani o umiestnení v jej ochrannom pásme. 
O 
ČA 
text je upravený inak 
AZZZ SR 
Čl. II bod 11 
V Čl. II bod 11 v § 10 odsek 5 znie: „Na stĺpoch verejného osvetlenia ciest a miestnych komunikácií alebo trakčného vedenia dráhovej dopravy sa môžu upevňovať iba dopravné značky a reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou do 1,2 m2, ak sa upevňujú na stĺp verejného osvetlenia alebo trakčného vedenia dráhovej dopravy, ak nezasiahnu do prejazdného profilu pozemnej komunikácie.“ 
Je žiaduce, aby okrem dopravných zariadení mohli byť na stĺpoch umiestnené aj informačné tabule, ktoré nie sú dopravnými značkami, ale usmerňujú vodičov na miestne lokality (na kultúrne pamiatky, kúpeľné zariadenia, športoviská, a podobne). V súčasnosti nie je limitovaná informačná plocha zariadenia umiestneného na stĺpoch, navrhujeme obmedzenie tejto plochy do 1,2 m2; podmienka nezasahovania do profilu pozemnej komunikácie zostáva zachovaná. 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
AZZZ SR 
Čl. II bod 23 
V Čl. II bod 23 § 24f nový odsek 2, znie: 
„Konania začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa tohto zákona.“ 
Navrhujeme vypustiť odsek 2, ako zbytočnú byrokraciu a zároveň upraviť prechodné ustanovenie.  
O 
A 
 
AZZZ SR 
Čl. III bod 4 
V Čl. III bod 4 § 13 ods.4 písmeno e) znie: 
„e) vydáva záväzné stanovisko5b).“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b) znie: 
„5b) § 112 zákona č. ..../2014 Z.z.“. 

Navrhuje sa legislatívno-technická úprava novej kompetencie a s ohľadom na existujúce právne vzťahy sa navrhuje, aby nový inštitút zásahu starostu obce do konania o povolení reklamnej stavby sa uplatnil len na nové konania.  
Z 
A 
 
AZZZ SR 
Čl. III bod 9 
V Čl. III bod 4 § 13 sa vkladá nový odsek 9, ktorý znie: 
„(9) Starosta obce môže vydať nesúhlasné záväzné stanovisko5b) v konaní o povolenie reklamnej stavby len vtedy, ak by povolenie reklamnej stavby bolo v rozpore so všestranným rozvojom obce, najmä ak by umiestnenie reklamnej stavby výrazne negatívne zasiahlo do prostredia počtom reklamných stavieb alebo iným využitím územia; to neplatí v konaní o predĺženie platnosti stavebného povolenia alebo doby trvania reklamnej stavby.“. 
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13. 

S ohľadom na existujúce právne vzťahy sa navrhuje, aby nový inštitút zásahu starostu obce do konania o povolení reklamnej stavby sa uplatnil len na nové konania. Zároveň sa navrhuje precizovať ustanovenie tak, aby sa predišlo svojvoľným konaniam. 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
Čl. VI bod 1 
V Čl. VI bod 1 v Položke 60 písmeno d) sa do Poznámok dopĺňa poznámka 5., ktorá znie: 
„5. Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy, umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie.“ 

Precizuje sa úprava v nadväznosti na kategorizáciu reklamných stavieb a spôsob výpočtu správneho poplatku. 
Z 
A 
 
AZZZ SR 
Tretia časť, paragraf 53, odsek 2 písm. g)  
Navrhujeme doplniť znenie odseku 2 písm. g): geodetické a kartografické činnosti 
Táto formuláciu lepšie vystihuje všetky činnosti , ktoré sa vykonávajú z pohľadu geodeta a hlavného geodeta stavby. Vychádza z názvu študijného odboru geodézia a kartografia. 
 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Tretia časť, paragraf 54, nový odsek 8, 
Navrhujeme vložiť nový odsek 8 za odsek 7: Kvalifikovanou osobou sa na účely výkonu geodetických a kartografických činností podľa tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu. Právnická osoba môže vykonávať geodetické a kartografické činnosti podľa tohto zákona, ak jej konateľom, štatutárom alebo zamestnancom je fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu. (odkaz na zákon o geodézii a kartografii a komore geodetov a kartografov) 
Návrh zdôvodňujeme potrebou vyžadovanie náležitej kvalifikácie z dôvodu špeciálnej potreby vysokej miery zodpovednosti za prípadne škody na majetku a straty na ľudských životoch. Takáto kvalifikovaná osoba nesie priamu a osobnú zodpovednosť, musí ovládať všetky technické predpisy a pracovné postupy, musí ovládať zákony o bezpečnosti pri práci a zákony na ochranu zdravia a musí mať zákonom predpísanú prax a štátne skúšky. Činnosti, ktoré v procese výstavby realizuje geodet a kartograf sú v zmysle zákona 215/1995 Z.z. vybranými činnosťami viazanými na osoby s osobitným oprávnením.  
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Čl. I, §14, ods.5, písm.o) 
Vypustiť, príp. presne špecifikovať (napr. podľa konkrétnych STN, vyhlášky, ...) 

Ťažko identifikovateľné - zvýšené riziko požiaru alebo výbuchu, zvýšené zdravotné, emisné alebo dopravné ohrozenie? 
Časovo náročný proces povoľovania 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
AZZZ SR 
§52, ods. 7, písm.a) 
Vypustiť 

Dlhodobý proces povoľovania, dlhodobý proces výberových konaní a podpisovania zmlúv, zhotoviteľ je už sankcionovaný v §107, 
Z 
A 
 
AZZZ SR 
Čl. I § 14 ods.2 
V Čl. I § 14 ods. 2 sa dopĺňa nové písmeno m) a n, ktoré znejú: 
„m) reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou do 3 m2, 
n) reklamná stavba s najväčšou informačnou plochou do 1,2 m2, ak sa upevňuje na stĺp verejného osvetlenia alebo trakčného vedenia dráhovej dopravy.“.Doterajšie písmeno m) sa označuje ako písmeno o). 
Spresnenie kategorizácie reklamných stavieb na drobné a jednoduché stavby. 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
Čl. I § 14 ods.2 
V Čl. I § 14 ods. 2 v písmene m) sa vypúšťa 4. bod. 
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhovanú úpravu § 14 ods. 2 písm. m) a n). 
O 
ČA 
upravuje vyhláška 
AZZZ SR 
Čl. I § 14 ods.3 
V Čl. I § 14 ods. 3 písm. h) sa za slová „reklamné stavby“ dopĺňa čiarka a slová „s najväčšou informačnou plochou od 3 m2 “. 
Spresnenie kategorizácie reklamných stavieb na drobné a jednoduché stavby 
O 
ČA 
upravuje vyhláška 
AZZZ SR 
Čl. I § 15 ods.5 písm. a) 
V Čl. I § 15 ods. 5 písm. a) sa slová „reklamného zariadenia“ nahrádzajú slovami „reklamných stavieb s najväčšou informačnou plochou do 3 m2“. 
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhnutú kategorizáciu reklamných stavieb v § 13 a 14. 
O 
ČA 
problematika upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
Čl. I § 67 ods.3 písm. c) 
V Čl. I § 67 ods. 3 písmeno c) znie: 
„c) reklamná stavba s najväčšou informačnou plochou do 1,2 m2 na stĺp verejného osvetlenia alebo trakčného vedenia dráhovej dopravy,“. 
Navrhuje sa vypustenie pôvodnej výnimky z konania o stavebnom povolení alebo stavebnom súhlase pre stavebné výrobky, ktoré plnia úlohu reklamnej stavby na čas nie dlhší ak 30 dní, čím by mohlo dôjsť k obchádzaniu zákona a presúvaniu takýchto neželaných stavebných konštrukcií de facto bez časového obmedzenia. Zároveň sa navrhuje zaviesť výnimku na umiestnenie reklamnej stavby, ktorá je zariadením s plochou nie väčšou ako 1,2 m2 na stĺpy verejného osvetlenia alebo na stĺpy trakčného vedenia, ak nezasahujú do prejazdného profilu pozemnej komunikácie. Ide zväčša o informačné a navigačné tabule, niekedy s trvaním kratším ako týždeň, pričom stĺpy sú zväčša vo vlastníctve obcí (miest) alebo dopravcov, pričom podmienky takéhoto umiestňovania sú buď upravené VZN alebo inými pravidlami upravenými aj zmluvne. Takéto konania by zbytočne zahlcovali stavebné úrady. Zároveň neexistuje potreba takejto administratívnej regulácie, keďže obce (mestá) majú dostatočné nástroje na efektívnejšiu a menej ekonomicky náročnejšiu reguláciu. 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Čl. I § 69 ods. 2 
V Čl. I § 69 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá písmeno g), ktoré znie: 
„g) na osadenie stavebného výrobku, ktorý plní úlohu reklamnej stavby, na čas nie dlhší ako 30 dní.“. 
V nadväznosti na pripomienku k § 67 ods. 3 písm. c) navrhujeme upraviť možnosť konania prostredníctvom staveného súhlasu pri krátkodobých (do 30 dní) reklamných stavbách. 
 
Z 
ČA 
problematika upravená iným spôsobom 
AZZZ SR 
§57, ods.1 
Zrušiť kontrolný statický posudok pre stavby uvedené v § 14 ods. 5, pís. o) a q), 
Nie je dôvod robiť kontrolný statický posudok, ak statik vyhotoví statický posudok, ako oprávnený projektant – statik, nie je dôvod robiť kontrolu a už vôbec nie na stavby, ktoré sa skladajú z technológie 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
AZZZ SR 
§ 59 (2), i) 
vypustiť koniec vety : "...a podľa potreby zabezpečiť kontrolné merania na overenie geodetickej kvality stavby," 
Osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru môže tieto kontrolné merania požadovať, ale zabezpečiť by ich mal stavebník resp. zhotoviteľ, 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
§ 83 ods. (2)  
doplniť dôvod opustenia stavby resp. nadväznosť na iný §, 
nie sú definované podmienky na bezodkladné opustenie stavby 
O 
ČA 
vypustené 
AZZZ SR 
§ 86 
druhý bod (2) prečíslovať na (3) 
jedná sa o preklep 
O 
A 
 
AZZZ SR 
§107, ods. 2 a 3 
Zmierniť dolné sadzby znížiť na 500 €, príp. ich zrušiť 
v prípade drobných podnikateľov by pôvodných 5000 € malo likvidačný charakter 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
AZZZ SR 
§110, ods. 2 
Vypustiť, príp. obmedziť 
Stavba do 25 m2 s výrobnou prevádzkou, ktorá na pohon strojového vybavenia využíva elektrickú energiu alebo spaľovací motor (§14 ods. 4 písm. e) zaradená podľa §14 ods. 5 písm. o) by mala byť povoľovaná zverejnením výzvy a následným vydaním rozhodnutia 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
AZZZ SR 
§133, ods.2 
Vypustiť prvú vetu 
Ak sú účastníci konania neznámi, resp. veľký počet účastníkov konania je to nesplniteľná požiadavka, zbytočné zaťažovanie účastníkov konania, ak so stavbou súhlasia (ak nie určite podajú námietky, príp. pripomienky) a zbytočné ústne pojednávanie, ak bolo uskutočnené konanie o umiestnení stavby, príp. všetky podklady sú predložené, na základe ktorých sa dá stavba posúdiť v zlúčenom konaní 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
§ 135, ods. 3 písm. i)  
Prehodnotiť radónové hodnotenie, zrušiť súčasť projektovej dokumentácie 
Zbytočné hľadisko na posúdenie všetkých stavieb, finančne náročnejšie vypracovanie PD, ponechať na zhodnotení projektanta 
Z 
ČA 
dohoda 
AZZZ SR 
Prvá časť, paragraf 6, nový odsek 3 
Navrhujeme vložiť ďalší odsek: Obstarané územnoplánovacie podklady sú verejnou listinou 
Kvôli verejnej kontrole je potrebné aby zostali územnoplánovacie podklady verejnou listinou tak ako to bolo v pôvodnom návrhu tohto zákona 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 14. 1. 2015. 
AZZZ SR 
Druhá časť, paragraf 34, odsek 4  
Navrhujeme doplniť znenie odseku 4: Ako ďalšie podklady sa využívajú územnoplánovacia štúdia a priestorové informácie, schválený projekt pozemkových úprav, schválené odvetvové stratégie.... 
Je potrebné aby podkladom pre obstaranie územnoplánovacej dokumentácie boli aj schválené projekty pozemkových úprav, ako dôležité dokumenty, ktoré riešia komplexne funkčné usporiadanie územia v obvode projektu pozemkových úprav. 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 14. 1. 2015. 
AZZZ SR 
Druhá časť, paragraf 33, odsek 7  
Navrhujeme nový znenie odseku 7: Povinnými technickými podkladmi na základe ktorých je vypracovaný zastavovací plán sú ortofotomapa, polohopisné a výškopisné zameranie územia a mapa registra pôvodného stavu s príslušnými vlastníckymi vzťahmi v tabuľkovej forme spracovanej na podklade zo súboru popisných a súboru geodetických informácii katastra nehnuteľností 
Pri zastavovacom pláne je potrebné posudzovať aj vlastnícke vzťahy v území, pretože rozdrobenosť pozemkového vlastníctva je na Slovensku obrovská a môže zamedziť vykonateľnosť navrhovaného územného plánu. Mapa registra pôvodného stavu sa spracuje na podklade katastrálnej mapy a mapy určeného operátu tak aby zobrazovala platné vlastnícke vzťahy v území v mapovej (grafickej) forme a vlastnícke vzťahy budú spracované aj v tabuľkovej forme. Ortofotomapa a polohopisné a výškopisné zameranie sú potrebné z dôvodu potreby navrhovať územný plán v súlade s aktuálnym stavom v teréne. 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 14. 1. 2015. 
AZZZ SR 
Všeobecne k návrhu 
Do návrhu zákona by bolo vhodné uviesť možnosť súdneho preskúmania zákonnosti územnoplánovacej dokumentácie v rámci správneho súdnictva. Návrh na preskúmanie by mohla podať fyzická alebo právnická osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy by mohli byť schválením územnoplánovacej dokumentácie dotknuté. 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 14. 1. 2015. 
AZZZ SR 
Druhá časť, paragraf 31, odsek 13  
Navrhujeme nový odsek 13: Povinnými technickými podkladmi na základe ktorých je vypracovaný územný plán obce sú ortofotomapa, polohopisné a výškopisné zameranie a mapa registra pôvodného stavu s príslušnými vlastníckymi vzťahmi v tabuľkovej forme spracovanej na podklade zo súboru popisných a súboru geodetických informácii katastra nehnuteľností 
Pri územnom pláne obce je potrebné posudzovať aj vlastnícke vzťahy v území, pretože rozdrobenosť pozemkového vlastníctva je na Slovensku obrovská a môže zamedziť vykonateľnosť navrhovaného územného plánu. Mapa registra pôvodného stavu sa spracuje na podklade katastrálnej mapy a mapy určeného operátu tak aby zobrazovala platné vlastnícke vzťahy v území v mapovej (grafickej) forme a vlastnícke vzťahy budú spracované aj v tabuľkovej forme. Ortofotomapa a polohopisné a výškopisné zameranie sú potrebné z dôvodu potreby navrhovať územný plán v súlade s aktuálnym stavom v teréne a v a v dnešnej dobe sa jedná o jediné celoplošné, primárne a aktuálne podklady, ktoré sú k dispozícii. Kataster nehnuteľností obsahuje v mapách spravidla údaje, ktoré nie sú v súlade so stavom v teréne. 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 14. 1. 2015. 
AZZZ SR 
Prvá časť, paragraf 5, nový odsek 4 za odsek 3 
Navrhujeme vložiť ďalší odsek: Územnoplánovacia dokumentácia od stupňa územný plán obce územný plán zóny a zastavovací plán sa vyhotovuje výhradne na grafických podkladoch v platných realizáciách záväzných geodetických systémov (odvolávka na právne predpisy citované v odôvodnení) 
Súčasný právny stav po prijatí Novely 600/2008 Z.z. a následne Vyhlášky č. 300/2009 Z.z. a jej noviel 75/2011 Z.z. a 26/2014 Z.z. zavádza pojem realizácie k súradnicovému systému (záväzný geodetický systém). Pojem realizácie znamená, že konkrétne grafické podklady sú priestorovo homogénne len vtedy ak sú všetky viazané k rovnakej realizácii (t.j. predprojektové zameranie, grafický podklad zobrazenia vlastníckych hraníc podľa KN, výkres podzemných inžinierskych sietí resp. ďalšie grafické podklady). Spracovanie podkladov v rôznych realizáciách je teda ud určitej mierky podkladov neprípustné. Návrh zdôvodňujeme potrebou jednotného, celoštátneho systému, ktorý je kompatibilný a štandardný pre všetky subjekty. Takáto potreba vychádza z praxe lebo je nemysliteľné, že by každý riešiteľ robil v inom systéme, čo by malo nedozierne dôsledky na výsledok a teda aj na celkové vynaložené financie a zámery.  
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 14. 1. 2015. 
AZZZ SR 
Druhá časť, paragraf 31, odsek 3 písm. j) 
Navrhujeme doplniť do odseku 3 nové písm. j): Vlastníckych vzťahov k pozemkom v danom území, z dôvodu rozdrobenosti pozemkového vlastníctva (potreby vykonania pozemkových úprav) 
Pri územnom pláne je potrebné posudzovať aj vlastnícke vzťahy v území, pretože rozdrobenosť pozemkového vlastníctva je na Slovensku obrovská a môže zamedziť vykonateľnosť navrhovaného územného plánu. 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 14. 1. 2015. 
AZZZ SR 
Druhá časť, paragraf 32, odsek 7  
Navrhujeme nový znenie odseku 7: Povinnými technickými podkladmi na základe ktorých je vypracovaný územný plán zóny sú ortofotomapa, polohopisné a výškopisné zameranie územia a mapa registra pôvodného stavu s príslušnými vlastníckymi vzťahmi v tabuľkovej forme spracovanej na podklade zo súboru popisných a súboru geodetických informácii katastra nehnuteľností 
Pri územnom pláne je potrebné posudzovať aj vlastnícke vzťahy v území, pretože rozdrobenosť pozemkového vlastníctva je na Slovensku obrovská a môže zamedziť vykonateľnosť navrhovaného územného plánu. Mapa registra pôvodného stavu sa spracuje na podklade katastrálnej mapy a mapy určeného operátu tak aby zobrazovala platné vlastnícke vzťahy v území v mapovej (grafickej) forme a vlastnícke vzťahy budú spracované aj v tabuľkovej forme. Ortofotomapa a polohopisné a výškopisné zameranie sú potrebné z dôvodu potreby navrhovať územný plán v súlade s aktuálnym stavom v teréne. 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 14. 1. 2015. 
AZZZ SR 
Prvá časť, paragraf 5, odsek 3,  
Navrhujeme vložiť ďalší odsek: Povinnými podkladmi na základe ktorých musí byť vypracovaný územný plán obce, územný plán zóny a zastavovací plán sú ortofotomapa, polohopisné a výškopisné zameranie územia, katastrálna mapa a mapa určeného operátu v zodpovedajúcej mierke a presnosti 
Návrh zdôvodňujeme tak ako bod vyššie, dopĺňame, že bez presných a jednotných podkladov by bola každá ďalšia práca (územné plánovanie a pod.) znehodnotená a v konečnom dôsledku nekorektná. Význam realizácie systému narastá so zväčšujúcou sa mierkou v ktorej sú podklady spracované a tak podklady od stupňa územného plánu obce po zastavovací plán je nevyhnutné vyhotoviť na takto definovaných podkladoch. Pre všetky ostatné stupne ÚPD je možné použiť všetky doterajšie podklady bez ohľadu na to k akej realizácii sú viazané. . Dôležité je tiež odlíšenie pojmov katastrálna mapa a mapa určeného operátu. V katastrálnej mape sú evidované parcely CKN, na ktoré sú vlastnícke vzťahy založené spravidla len v zastavanom území obce. V mape určeného operátu sú evidované parcely EKN, na ktoré sú založené vlastnícke vzťahy spravidla mimo zastavaného územia obce. 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 14. 1. 2015. 
AZZZ SR 
§ 33  
1. K § 33 navrhovaného zákona – zastavovací plán. Doporučujeme zvážiť, či je potrebné zavedenie tohto druhu územnoplánovacej dokumentácie do zákona. Účel, ktorý má plniť zastavovací plán, by mohli plniť ostatné druhy územnoplánovacej dokumentácie (najmä územný plán obce a územný plán zóny) tak, ako je to aj v súčasnosti. Zavádzanie nového druhu územnoplánovacej dokumentácie – zastavovacieho plánu, sa nejaví byť nevyhnutné.  
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 14. 1. 2015. 
OAP SVL ÚV SR 
Všeobecne k návrhu zákona: 
1. Domnievame sa, že návrhom zákona sa do slovenského právneho poriadku transponujú niektoré ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012) v platnom znení. Konkrétne ide o ustanovenia čl. 2 ods. 1, čl. 4 ods. 4, čl. 5 ods. 1, čl. 6 ods. 2, čl. 9 a čl. 11 ods. 1, ktoré upravujú hodnotenie vplyvov na životné prostredie v jednotlivých fázach územného, stavebného a kolaudačného konania a taktiež účasť verejnosti na procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Zároveň je potrebné zosúladiť návrh zákona s týmto ustanoveniami smernice 2011/92/EÚ tak, aby bola zabezpečená jej náležitá transpozícia. 
Taktiež je potrebné uviesť predmetnú smernicu 2011/92/EÚ v transpozičnej prílohe k návrhu zákona, v záverečných ustanoveniach návrhu zákona uviesť ustanovenie obsahujúce transpozičný odkaz v súlade s čl. 4 Legislatívnych pravidiel vlády SR a zároveň je potrebné vypracovať tabuľku zhody s predmetnou smernicou a uviesť ju v doložke zlučiteľnosti. 
 
O 
A 
 
OAP SVL ÚV SR 
Všeobecne k návrhu zákona: 
2. Zároveň upozorňujeme, že návrh zákona v čl. I v § 71 a 72 obsahuje ustanovenia, ktoré upravujú všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb a prípravné práce. Určitá časť problematiky týkajúcej sa stavenísk a stavieb je upravená v smernici Rady 92/57/EHS z 24. júna 1992 o zavedení minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na dočasných alebo lokalitne sa meniacich staveniskách (ôsma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/ zv. 2) v platnom znení, ktorá upravuje predovšetkým oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na staveniskách, avšak obsahuje aj minimálne požiadavky na technické zabezpečenie stavenísk a uskutočňovanie stavieb. Je preto potrebné zosúladiť ustanovenia návrhu zákona, ktoré sa týkajú tejto problematiky, s predmetnou smernicou, a to buď transpozíciou jej ustanovení do návrhu zákona alebo odkazom na slovenský právny predpis, do ktorého je predmetná smernica 92/57/EHS transponovaná.  
O 
N 
predmetná problematika bola upravená iným spôsobom 
OAP SVL ÚV SR 
K citácii poznámok pod čiarou: 
1. V čl. I návrhu zákona žiadame v poznámke pod čiarou k odkazu č. 1 doplniť dodatok „v platnom znení“, keďže nariadenie (EÚ) č. 305/2011 bolo viackrát novelizované.  
O 
A 
 
OAP SVL ÚV SR 
K doložke zlučiteľnosti: 
Predkladateľ v doložke zlučiteľnosti uvádza, že predložený návrh zákona má vnútroštátny charakter a problematika v ňom upravená, nie je upravená v práve Európskej únie. Upozorňujeme, že oblasť územného plánovania a stavebného poriadku je v práve Európskej únie upravená okrajovo, avšak predmet úpravy návrhu zákona sa čiastočne dotýka práve týchto oblastí, ktoré sú v práve Európskej únie harmonizované. 
Ide predovšetkým o oblasť stavebných výrobkov, ktoré sú upravené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú. v. EÚ L 88, 4.4.2011) v platnom znení, na ktoré predkladateľ v návrhu zákona odkazuje. Je preto potrebné uviesť predmetné nariadenie (EÚ) č. 305/2011 v doložke zlučiteľnosti. 
Zároveň sa návrhom zákona článkom VIII novelizuje aj zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého problematika je upravená v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008) v platnom znení. Na predmetné nariadenie sa odkazuje aj v poznámkach pod čiarou v návrhu zákona, je preto potrebné uviesť nariadenie (ES) č. 216/2008 v doložke zlučiteľnosti. 
Taktiež sa domnievame, že návrhom zákona sa do slovenského právneho poriadku transponujú niektoré ustanovenia smernice 2011/19/EÚ tak, ako je to uvedené v našej všeobecnej pripomienke. Je preto potrebné uviesť predmetnú smernicu v doložke zlučiteľnosti. 
 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. I 
K §101 ods.3 písm. a) – slová „identifikačné číslo IČO“ odporúčame nahradiť slovami „identifikačné číslo organizácie“. 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú 
ŠÚ SR 
Čl. I 
K §101 ods.4 – celé znenie odporúčame vypustiť ako nadbytočné, keďže registračným úradom záujmových združení právnických osôb sú okresné úrady v sídle kraja a údaje z registra záujmových združení právnických osôb sú štandardne prístupné na webovom sídle Ministerstva vnútra SR. 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú 
ŠÚ SR 
Čl. I 
K §112 ods. 5 – slová „podľa ods.2“ odporúčame nahradiť slovami „podľa odseku 2“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. I 
K §167 bod 1 – odporúčame ho upraviť v zmysle bodu 61 prílohy č.5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky ( napr. nutnosť doplniť aj čl. II zákona č. 368/2013 Z.z.). 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. I 
K §167 bod 2 – odporúčame ho upraviť v zmysle bodu 61 prílohy č.5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, t.j. slová „v znení neskorších predpisov“ odporúčame nahradiť skrátenými citáciami príslušných zákonov. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ŠÚ SR 
Čl. II 
K bodom 2 a 4 – v uvádzacích vetách k §3a a 3c odporúčame za slovo „vkladá“ vložiť slovo „nový“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. II 
K bodu 11 – uvádzaciu vetu odporúčame upraviť „V §10 sa dopĺňajú odseky 4 a 5, ktoré znejú:“.  
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. II 
K bodu 14 – v §16c odporúčame nad slová „stavebné predpisy“ umiestniť odkaz 6a namiesto odkazu 6aa a súčasne v poznámke pod čiarou k odkazu 6a odporúčame slová „§128 až 142“ nahradiť slovami „128 až 142“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 6b odporúčame slová „§143 až 147“ nahradiť slovami „143 až 147“. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ŠÚ SR 
Čl. II 
K bodu 15 – začiatok znenia odporúčame upraviť „V §22 ods.2 sa...“ a slová „§16 až §16d“ odporúčame nahradiť slovami „§16 až 16d“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. III 
Úvodnú vetu k čl. III odporúčame upraviť v zmysle bodu 27 prílohy č.5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky ( uviesť skrátené citácie všetkých predchádzajúcich noviel). 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. IV 
Úvodnú vetu k čl. IV odporúčame upraviť v zmysle bodu 27 prílohy č.5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky ( uviesť skrátené citácie všetkých predchádzajúcich noviel). 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. IV 
K bodu 2 – slová „§54 ods.2 písm. a) a odseky 3 a 4 zákona č. ...“ odporúčame nahradiť slovami „§54 ods.2 písm. a) a ods. 3 a 4 zákona č. ...“ 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. IV 
K bodu 3 - slová „§54 ods.2 písm. b) a odseky 3 a 5 zákona č. ...“ odporúčame nahradiť slovami „§54 ods.2 písm. b) a ods. 3 a 5 zákona č. ...“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. IV 
K bodu 5 - slová „§54 ods.2 písm. d) a odsek 7 zákona č. ...“ odporúčame nahradiť slovami „§54 ods.2 písm. d) a ods. 7 zákona č. ...“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. IV 
K bodu 7 – slová „na konci dopĺňajú slová“ odporúčame nahradiť slovami „na konci pripájajú tieto slová:“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. V 
V úvodnej vete k čl. V odporúčame vypustiť slová „mení a“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. V 
K bodu 2 – v uvádzacej vete odporúčame slová „na koniec pripája nové“ nahradiť slovom „dopĺňa“. Súčasne na záver tohto bodu odporúčame uviesť samostatnú vetu vo veci znenia poznámky pod čiarou k odkazu 4b. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. V 
K bodu 3 – v uvádzacej vete odporúčame za slovo „vkladajú“ vložiť slovo „nové“. Súčasne odporúčame upraviť znenie uvádzacej vety k poznámkam pod čiarou k príslušným odkazom v tom zmysle, že sa z nej vypustí odkaz 4b a na záver tohto bodu zároveň odporúčame uviesť samostatnú vetu „Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 9.". 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. V 
K bodu 4 – uvádzaciu vetu odporúčame upraviť „Za §43da sa vkladá nadpis a §43db a 43dc, ktoré znejú:“. 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú 
ŠÚ SR 
Čl. VI 
Úvodnú vetu k čl. VI odporúčame upraviť v zmysle bodu 27 prílohy č.5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky ( uviesť skrátené citácie všetkých predchádzajúcich noviel). 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. VIII 
Úvodnú vetu k čl. VIII odporúčame upraviť v zmysle bodu 27 prílohy č.5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky ( uviesť skrátené citácie všetkých predchádzajúcich noviel). 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. VIII 
K bodu 3 – v poznámke pod čiarou k odkazu 3q odporúčame upraviť skrátenú citáciu predmetného nariadenia v zmysle bodu 5 prílohy č.3 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. VIII 
K bodu 4 – začiatok znenia uvádzacej vety odporúčame upraviť „Za §29 sa vkladá nadpis a §29a až 29d, ktoré...“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. IX 
K bodu 4 – začiatok znenia odporúčame upraviť „V §4 ods.1 a 2 sa...“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. IX 
K bodu 6 – v uvádzacej vete k poznámke pod čiarou odporúčame slovo „6d“ nahradiť slovom „6b“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. IX 
K bodu 8 - v uvádzacej vete k poznámke pod čiarou odporúčame slová „odkazu 1)“ nahradiť slovami „odkazu 6c“ a na záver tohto bodu odporúčame uviesť vetu „Poznámka pod čiarou k odkazu 7 sa vypúšťa.“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. X 
V úvodnej vete k čl. X odporúčame vypustiť slová „mení a“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. X 
K bodu 1 – uvádzaciu vetu odporúčame zaktualizovať a upraviť „V §86 ods.1 sa dopĺňa písmeno h), ktoré znie:“. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ŠÚ SR 
Čl.X 
K bodu 2 - začiatok uvádzacej vety odporúčame zaktualizovať a upraviť „Za §438f sa vkladá §438g, ktorý...“ a súčasne odporúčame príslušne upraviť aj znenie samotného §438g vo vzťahu k našej pripomienke k Vášmu bodu 1 materiálu. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. XII 
Úvodnú vetu k čl. XII odporúčame upraviť v zmysle bodu 27 prílohy č.5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky ( uviesť skrátené citácie všetkých predchádzajúcich noviel). 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. XII 
K bodu 2 – vzhľadom na poslednú vetu vo veci doterajšieho odseku 5 odporúčame celé znenie predmetného bodu príslušne legislatívno-technicky upraviť. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. XIV 
V úvodnej vete k čl. XIV odporúčame vypustiť slová „a dopĺňa“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. I 
K §26 ods.5 – začiatok ustanovenia odseku 5 odporúčame upraviť „Osoby uvedené v odseku 4 sú....“. 
O 
N 
Nejasná pripomienka.  
ŠÚ SR 
Čl. I 
K §94 ods.1 písm. a) prvý a druhý bod – slová „podľa §34 odseku2“ odporúčame nahradiť slovami „podľa §34 ods.2“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. I 
K §94 ods.1 písm. a) tretí bod - slová „podľa §34 odsek 3“ odporúčame nahradiť slovami „podľa §34 ods.3“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. I 
K §42 ods.6 – slová „podľa §45 odsek 2“ odporúčame nahradiť slovami „podľa §45 ods. 2“. 
O 
A 
 
ŠÚ SR 
Čl. I 
K §92 ods.1 písm. a) štvrtý bod – slová „podľa §5 odsek 3 písm. c) až e)“ odporúčame nahradiť slovami „podľa §5 ods. 3 písm. c) až e)“. 
O 
A 
 
MPRV SR 
Čl. I. § 7 ods. 3 
V § 7 ods. 3 žiadame vypustiť slová "alebo ak ide o pozemok v zastavanom území" 
Odôvodnenie: Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov, možno určiť ako stavebný pozemok, ak sú splnené zákonné podmienky na jeho nepoľnohospodárske alebo nelesné využitie podľa osobitných predpisov.  
Z 
A 
 
MPRV SR 
K Čl. I. § 31 ods. 8 
V § 31 ods. 8 žiadame znenie upraviť takto: 
"Zastavaným územím pre účely tohto zákona sa rozumie plocha vymedzená hranicou zastavaného územia obce premietnutou do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990 a plocha určená na zastavanie podľa územného plánu obce" 
Odôvodnenie: úpravou textu sa dosiahne súlad s osobitnými právnymi predpismi na úseku poľnohospodárskej pôdy a katastra nehnuteľností. 
Z 
ČA 
Text bol preformulovaný na spoločnom stretnutí so zástupcami MPRV SR a ÚGKK SR. 
MPRV SR 
K Čl. I. § 69 
V § 69 žiadame doplniť nový odsek 3, ktorý bude znieť: 
"(3) Stavebný súhlas stavebný orgán nevydá, ak sa stavba navrhuje na pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný ako poľnohospodársky druh pozemku alebo ako lesný pozemok alebo jeho využitie na daný účel nebolo povolené podľa osobitných predpisov*)." 
*) § 7a a § 8 ods. 6 zákona č. 326/2005 o lesoch v znení neskorších predpisov, § 17 a § 17a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. 
Odôvodnenie: v praxi stavebné orgány vydávajú stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie pre stavby navrhované a postavené na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch a to bez predchádzajúceho rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, tj. bez súhlasu orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, alebo bez rozhodnutia orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o vyňatí lesných pozemkov v zmysle zákona o lesoch . 
Z 
ČA 
doplnené do § 115ods. 2 a) 
MPRV SR 
K Čl. I. § 154 ods. 2 písm. b) 
V § 154 ods. 2 písm. b) žiadame za slovo "vlastník" vložiť slová " alebo správca" 
Odôvodnenie: správu pozemkov a stavieb vo vlastníctve štátu zabezpečuje "správca", jeho kompetencie vyplývajú z osobitných predpisov a správca ako taký by mal byť uvedený aj v predmetnom konaní.  
Z 
A 
 
MPRV SR 
K Čl. I. § 146 ods. 2 
V § 146 ods. 2 žiadame doplniť písm. g) ktoré znie: 
"g) rozhodnutie alebo súhlas orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy, alebo orgánu ochrany lesných pozemkov podľa osobitných predpisov". 
Odôvodnenie: V prípade ak sa stavba navrhuje na poľnohospodárskom alebo lesnom druhu pozemku žiadateľ o stavebné povolenie bude povinný doložiť rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Uvedené sa vzťahuje aj na zásahy a umiestňovanie stavieb na lesných pozemkoch. 
 
Z 
A 
upraví sa vo vyhláške 
MPRV SR 
K Čl. I. § 135 ods. 3 
V § 135 ods. 3 žiadame doplniť písm. j) ktoré znie: 
"j) povoľovaná stavba je navrhovaná na nepoľnohospodárskom druhu pozemku". 
Odôvodnenie: precizovanie textu 
Z 
A 
upravené v § 115 
MPRV SR 
K Čl. I. § 134 
V § 134 žiadame doplniť písm. i), ktoré znie: 
"i) stavba má byť postavená na pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný ako poľnohospodársky druh pozemku, alebo ako lesný pozemok, ak jej umiestnenie nebolo povolené podľa osobitných predpisov*)". 
Odôvodnenie: precizovanie ustanovenia 
Z 
ČA 
upravené v § 115 
MPRV SR 
K Čl. I. § 128 ods. 3 
V § 128 ods. 3 žiadame preformulovať text nasledovne: 
(3) Stavebný úrad v podmienkach nového spôsobu využívania pozemkov, na základe záväzných stanovísk dotknutých orgánov určí najmä spôsob a podmienky akým sa majú pozemky upraviť, usporiadať, zalesniť alebo odlesniť odôvodniť, pripojiť na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete, spôsob zabezpečenia požiadaviek vyplývajúcich z blízkosti chráneného územia alebo ochranného pásma a podmienky vyplývajúce z oprávnených stanovísk účastníkov konania a určenie požiadaviek na ochranu existujúcich stavieb, verejnej zelene, pamiatkového fondu, archeologických nálezísk a umeleckých diel umiestnených na pozemkoch. Ak ide o pozemky v zastavanom území, na ktoré sú určené zastavovacie podmienky, podmienky nového využívania pozemkov musia zodpovedať zastavovacím podmienkam. 
Odôvodnenie: podľa pôvodne navrhovaného znenia mal stavebný úrad rozhodovať o veciach, na ktoré v zmysle stavebného zákona nemá kompetencie. Navrhovanou úpravou sa precizuje znenie príslušného ustanovenia. 
Z 
A 
 
MPRV SR 
K Čl. I. § 77  
V § 77 žiadame doplniť nový odsek 5, ktorý bude znieť: 
"(5) Dokončená stavba alebo jej časť sa neskolauduje, ak bola postavená na pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako poľnohospodársky druh pozemku alebo ako lesný pozemok, alebo jeho využitie na daný účel nebolo povolené podľa osobitných predpisov*) 
*) § 7a a § 8 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, § 17 a § 17a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy. 
Odôvodnenie: v opačnom prípade by stavba bola povolená a skolaudovaná v rozpore so zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy alebo v rozpore so zákonom o lesoch. 
Z 
A 
pripomienkujúci ustúpil od zásadnej pripomienky 
MPRV SR 
K Čl. I. § 70 ods. 1 
V § 70 ods. 1 žiadame na konci textu bodku nahradiť čiarkou a doplniť nasledujúci text: 
" alebo stavba postavená na poľnohospodárskom druhu pozemku, alebo lesnom pozemku bez povolenia podľa osobitných predpisov*)" 
Odôvodnenie: pri vydávaní stavebného povolenia stavebné orgány v praxi v mnohých prípadoch nerešpektujú zákon o ochrane pôdy a zákon o lesoch . 
 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPRV SR 
K Čl. I. § 67 
V § 67 žiadame doplniť nový ods. 4, ktorý bude znieť: 
(4) "Stavebné povolenie stavebný orgán nevydá, ak sa stavba navrhuje na pozemku , ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný ako poľnohospodársky druh pozemku, lesný druh pozemku alebo jeho využitie na daný účel nebolo povolené podľa osobitných predpisov*)" 
*) § 7a a § 8 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 
Odôvodnenie: navrhovaným doplnením sa sleduje cieľ spresniť postup v stavebnom konaní tak, aby stavebné orgány boli povinné priamo z dikcie stavebného zákona rešpektovať iné orgány štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy a ochrany lesných pozemkov. 
Z 
ČA 
upravené v § 121 písm. d) 
PMÚ SR 
K čl. V návrhu zákona  
V čl. V bod 4 sú uvedené prechodné ustanovenia k zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktoré stanovujú určité doby požadovanej praxe pre získanie oprávnenia jednotlivých činností vo výstavbe. Návrh zákona však vo všeobecnosti neupravuje podmienky získania oprávnenia na vykonávanie novozavádzaných činností. Z uvedeného dôvodu nie je možné sa vyjadriť, či stanovenie podmienok pre výkon novozavádzaných činností, vrátane vypracúvania kontrolných statických posúdení, bude primerané, alebo či môže mať vplyv na súťaž z pohľadu hospodárskej súťaže. 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 42 
V § 42 žiadame vložiť na konci nový odsek, ktorý znie: 
„(9) Orgán územného plánovania predloží príslušnému okresnému úradu na úseku katastra nehnuteľností najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti územnoplánovacej dokumentácie na zápis do katastra nehnuteľností dokumentáciu hranice zastavaného územia obce.“ 

Zároveň navrhujeme doplniť splnomocňovacie ustanovenie na vydanie vykonávacieho predpisu na stanovenie obsahu a formy dokumentácie hranice zastavaného územia obce. 

Odôvodnenie: 
V nadväznosti na novú definíciu hranice zastavaného územia obce je potrebné ustanoviť povinnosť predložiť dokumentáciu hranice zastavaného územia obce na zápis do katastra nehnuteľností a stanoviť obsah a formu tejto dokumentácie, aby bola zapísateľná do katastra nehnuteľností. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na spoločnom rokovaní aj s MPRV SR 11. 12. 2014. 
ÚGKK SR 
K § 37 ods. 2 
Odporúčame vysvetliť pojem „problémový výkres.“ 

Odôvodnenie: 
V poslednej vete sa používa pojem „problémový výkres“. Tento pojem nie je vysvetlený a laickej verejnosti neznámy. 

 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 41 ods. 13 
Predložku „pred“ opraviť na predložku „predo“. 
Zároveň je potrebné opraviť formuláciu „o verejnom rokovaní“ na „o verejnom prerokovaní“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
Podľa odseku 12 nejde o „verejné rokovanie“, ale o „verejné prerokovanie“. 

 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 42 ods. 6 
Za predložkou „na“ vypustiť čiarku. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 41 ods. 11 a 12 
Navrhujeme v dôvodovej správe vysvetliť, či sa vlastník môže vyjadriť ako verejnosť v zmysle odseku 12, ak nastane právna domnienka podľa odseku 11. 
Zároveň navrhujeme vypustiť slovo „jednotlivo“ v odseku 11. 
Odsek 12 je potrebné precizovať. 

Odôvodnenie: 
Z návrhu zákona nie je zrejmé, akým spôsobom sa obec vysporiada s prípadným vyjadrením vlastníka podľa odseku 12, ak nastala fikcia podľa odseku 11. 
Slovo „jednotlivo“ je v odseku 11 podľa nášho názoru nadbytočné. 
V odseku 12 navrhujeme uviesť „na svojom webovom sídle“. V poslednej vete odseku 12 navrhujeme ustanoviť, že verejnosť má právo podať pripomienky k návrhu zastavovacieho plánu a k návrhu všeobecne záväzného nariadenia do 30 dní odo dňa verejného prerokovania. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 41 ods. 4 
Navrhujeme, aby predkladateľ v dôvodovej správe vysvetlil, či sa rozhodovanie obce podľa tohto ustanovenia vzťahuje správny poriadok, alebo nie. 

Odôvodnenie: 
Z návrhu zákona nie je zrejmé, či sa na toto rozhodovanie vzťahuje správny poriadok. Túto otázku je potrebné vysvetliť aspoň v dôvodovej správe. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 41 ods. 6 
V prvej vete navrhujeme vypustiť slovo „spolu“. 
Za číslom ust. „§ 92“ vypustiť čiarku a medzi slovami „dopravná infraštruktúra“ a vlastníkom inžinierskych sietí“ nahradiť čiarku spojkou „a“. 

Odôvodnenie: 
Slovo „spolu“ v prvej vete pôsobí mätúco, nakoľko nie je jasné, čo sa ním rozumie, t. j. nie je zrejmé, či má obec spolu s oznámením o začatí zverejniť aj nejaký ďalší dokument, alebo to značí, že sa predmetné oznámenie súčasne zverejní na viacerých miestach. Podľa nášho názoru je slovo „spolu“ nadbytočné. 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 40 ods. 8 
Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Toto ustanovenie považujeme za zbytočné. Nechápeme, prečo by mal orgán územného plánovania prerokovávať písomné pripomienky s tými, ktorí ich uplatnili, ak ich nechce zohľadniť. 
 
O 
N 
Ide o transparentnosť pri prerokovávaní. 
ÚGKK SR 
K § 40 ods. 3 
V § 40 ods. 3 je potrebné precizovať, ktorý orgán určuje danú lehotu. Takisto je potrebné precizovať, kto je oprávnený sa vyjadrovať v danej lehote. 

Odôvodnenie: 
V § 40 ods. 3 absentuje vymedzenie orgánu, ktorý určuje lehotu na uplatnenie pripomienok 
V druhej vete v § 40 ods. 3 sa uvádza, že „(a)k sa v tejto lehote nevyjadria“, nie je však uvedené, kto sa má vyjadriť. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 40 ods. 9 
Tento odsek by mal byť zaradený na koniec celého ustanovenia. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
N 
Navrhovaná úprava nie je nevyhnutná.  
ÚGKK SR 
K § 40 ods. 7 
V § 40 ods. 7 na konci poslednej vety navrhujeme doplniť, kde má byť počas stanovenej lehoty zverejnené miesto a čas konania verejného rokovania obce. 

Odôvodnenie: 
V danom ustanovení je potrebné doplniť , kde má byť počas stanovenej lehoty zverejnené miesto a čas konania verejného rokovania obce. Aj v iných ustanoveniach návrhu zákona predkladateľ uvádza, kde sa zverejňujú určité informácie (spravidla úradná tabuľa a webové sídlo príslušného subjektu). 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 28 ods. 3 
V § 28 ods. 3 navrhujeme preformulovať poslednú vetu nasledovne: 
„Povinne sa využíva základná báza údajov pre geografický informačný systém, existujúce dokumenty a súbory informácií, ktoré obsahujú údaje o území.“ 

Odôvodnenie: 
Povinnosť využívať základnú bázu údajov pre geografický informačný systém považujeme za zásadnú, nakoľko ide o informačný systém verejnej správy o území, ktorý je zároveň lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K 38 ods. 6 a § 40 ods. 6 
Nie sme si istí, či štátny orgán SR môže vyzývať na uplatnenie pripomienok susedný štát, čo sa týka územného plánovania. A v prípade, že susedný štát nebude reagovať, ako sa zachová štátny orgán SR? To nie je v návrhu zákona uvedené. 
O 
N 
Orgán územného plánovania sa obracia na príslušný orgán územného plánovania susedného štátu.  
ÚGKK SR 
K § 38 ods. 3, 4 a 5 
Zrozumiteľnejšie upraviť prerokovanie a verejné prerokovanie konceptu. Podobne, ako je to v § 40 ods. 2,3 a 6. Okrem toho navrhujeme v druhej vete odseku 4 opraviť slovo „verejného“ na „verejné“. 


Odôvodnenie: 
Z týchto ustanovení vyplýva, že predkladateľ rozlišuje prerokovanie konceptu a verejné prerokovanie konceptu. Aj keď považujeme odsek 3 za zrozumiteľne formulovaný, malo by byť uvedené aj v akej lehote sa toto prerokovanie sa uskutoční, resp. či túto lehotu určí správny orgán na úseku územného plánovania (toto tu chýba), pretože na túto lehotu sa odvoláva odsek 5 v prvej vete. Odsek 4 podľa nás patrí za odsek 5. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 37 ods. 6, § 40 ods. 5 
Medzi slová „na svojom webovom sídle“ a „na úradnej tabuli“ dať miesto čiarky spojku „a“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka . Predkladateľ mal zrejme na mysli, že orgán verejnej správy zverejní prerokovanie zadania na oboch týchto miestach zároveň. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 36 ods. 4 a 5 
Navrhujeme precizovať ustanovenie § 36 ods. 4 a 5. 

Odôvodnenie: 
Z odseku 4 nie je zrejmé, či aj zverejnenie oznámenia o začatí obstarávania „iným v mieste obvyklým spôsobom“ musí byť najmenej na 30 dní, tak ako je tomu v prípade zverejnenia na webovom sídle a úradnej tabuli. Zároveň je potrebné uviesť, že na webowom sídle a úradnej tabuli akého orgánu má byť oznámenie zverejnené, napr. slovami „na svojom webovom sídle a svojej úradnej tabuli“. 
V odseku 5 je potrebné výslovne uviesť, ktorý orgán doručuje predmetné oznámenie, t. j. nahradiť slová „sa doručuje“ uvedením konkrétneho orgánu. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 33 ods. 8 
Navrhujeme výslovne upraviť, kedy nadobúda účinnosť zastavovací plán. 

Odôvodnenie: 
V záujme jednoznačnosti právnej úpravy je potrebné výslovne ustanoviť, kedy nadobúda zastavovací plán účinnosť, keďže má byť platný 4 roky od nadobudnutia jeho účinnosti. 
 
O 
N 
Navrhovaná úprava nie je nevyhnutná. Účinnosť vyplýva zo zákona o obecnom zriadení. 
 
ÚGKK SR 
K § 33 ods. 2 
§ 33 ods. 2 navrhujeme upraviť tak, že znie: „(2) Zastavovací plán je záväzným podkladom pre povoľovanie stavieb.“ 

Odôvodnenie: 
Znenie § 33 ods. 2 je potrebné upraviť, pretože časť jeho znenia je obsiahnutá v § 33 ods. 3 písm. a). 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 32 ods. 3 
V § 32 ods. 3 navrhujeme slová „Územný plán zóny sa obstaráva ak“ nahradiť slovami „Územný plán zóny obec obstaráva, ak“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
ČA 
Navrhovaná úprava nie je nevyhnutná. Vyplýva z § 96. 
ÚGKK SR 
K § 31 ods. 10 
V § 31 ods. 10 navrhujeme slová „Obsah územného plánu obce“ nahradiť slovami „Územný plán obce“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. V § 29 ods. 3 sa ustanovuje záväznosť „Koncepcie rozvoja Slovenska“ a v § 30 ods. 5 sa ustanovuje záväznosť „územného plánu regiónu“. Obdobne by potom malo platiť, že je záväzný „územný plán obce“. 

 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 31 ods. 8 
V § 31 ods. 8 navrhujeme nasledovnú definíciu pojmu „zastavané územie obce“: 
„(8) Zastavané územie obce je plocha vhodná na zastavanie podľa územného plánu obce vymedzená hranicou zobrazenou v katastrálnej mape.“. 

Odôvodnenie: 
Definícia „zastavaného územia obce“ by takto bola zosúladená s definíciou podľa zákona č. 220/2004 Z. z.. Hranica zastavaného územia obce sa môže meniť a aj sa mení, nie je dôvod viazať jej definíciu na dátum jej vzniku. Nakoľko je definícia uvedená duplicitne aj v zákone č.220/2004 Z. z. z dôvodu jednoznačnosti navrhujeme nepriamou novelou vypustiť uvedenú definíciu zo zákona č. 220/2004 Z. z. Navrhujeme túto pripomienku prerokovať na trojstrannom stretnutí Úradu geodézie, kartografie a katastra SR s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na spoločnom rokovaní aj s MPRV SR 11. 12. 2014. 
ÚGKK SR 
K § 30 ods. 2 
V § 30 ods. 2 navrhujeme vypustiť slová „z Koncepcie územného rozvoja Slovenska“ a zároveň navrhujeme na konci bodku nahradiť bodkočiarkou a doplniť slová „musí byť v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska.“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Ak predkladateľ návrhu zákona považoval za potrebné výslovne uviesť v § 31 ods. 2, že územný plán obce musí byť v súlade s územným plánom regiónu, mal by výslovne uviesť aj to, že územný plán regiónu musí byť v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska. Obdobne predkladateľ výslovne uviedol v § 32 ods. 1, že územný plán zóny musí byť v súlade s územným plánom obce. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 28 ods. 6 
V § 28 ods. 6 je potrebné zohľadniť zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. 

Odôvodnenie: 
Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom (pričom nesprávnym úradným postupom by bolo zrejme aj poskytnutie neaktuálnych, nesprávnych a neúplných údajov o území orgánmi štátnej správy) upravuje zákon č. 514/2003 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Tento právny predpis ustanovuje, že za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom orgánu štátu zodpovedá štát. Nie je zrejmé, či § 28 ods. 6 má ustanoviť iný subjekt zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytnutím neaktuálnych, nesprávnych a neúplných údajov o území orgánmi štátnej správy – ak áno, je potrebné komplexne upraviť tento druh zodpovednosti. Eventuálne navrhujeme zo znenia § 28 ods. 6 vypustiť orgány štátnej správy. 
 
O 
N 
Navrhovaná úprava nie jenutná, zodpovednosť vyplýva zo zákona 514/2003 Z. z. 
ÚGKK SR 
K § 28 ods. 5 
V § 28 ods. 5 je potrebné slová „v odseku 5“ nahradiť slovami „v odseku 4“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Predmetné „osoby“ sú uvedené v § 28 ods. 4. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 163 ods. 9, 11 a 14 
V dôvodovej správe nie je s prihliadnutím na marginalizované skupiny vysvetlený dôvod uvedených ustanovení a nie je jasné ako tieto skupiny majú ovplyvniť vypracovanie. 

Odôvodnenie: 
V záujme predchádzania interpretačným sporom je potrebné dôvodovú správu doplniť v naznačenom smere. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 28 ods. 3 
V § 28 ods. 3 navrhujeme slová „sa obstarávajú“ nahradiť slovami „orgán územného plánovania obstaráva“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Takisto na iných miestach návrhu zákona je podľa nášho názoru vhodnejšie namiesto formulácie „sa obstaráva“ uvádzať konkrétny subjekt, ktorý daný dokument obstaráva. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 28 ods. 1 
V § 28 ods. 1 navrhujeme bodku na konci prvej vety nahradiť bodkočiarkou a následne slovo „Obsahujú“ uviesť malým začiatočným písmenom. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. V druhej vete v § 28 ods. 1 chýba informácia „čo“ obsahuje súbor údajov o aktuálnom stave využívania územia atď. Upozorňujeme predkladateľa návrhu zákona, že obdobný nedostatok majú aj viaceré ďalšie ustanovenia. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 26 ods. 3 písm. d) 
V § 26 ods. 3 písm. d) navrhujeme slová „a súbory informácií, ktoré obsahujú informácie o území“ nahradiť slovami: „a základnú bázu údajov pre geografický informačný systém xxx)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu xxx) znie: 
„xxx) § 2 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.“. 

Odôvodnenie: 
Z dôvodu, že základná báza údajov pre geografický informačný systém je podľa platnej i navrhovanej legislatívy lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie. Z tohto dôvodu je potrebné zakotviť povinnosť využívať ju aj pre územné plánovanie. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 25 a 26 
V § 25 a 26 je potrebné bližšie špecifikovať „určenú metodiku obstarávania“ – je potrebné upraviť, kto ju určuje, resp. uviesť odkaz na zákon. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
ČA 
Upravené v §89 - ministerstvo.  
ÚGKK SR 
K § 23 ods. 4 písm. e) 
V § 23 ods. 4 písm. e) žiadame slová „využívať informačný systém geodézie, kartografie a katastra,“ nahradiť slovami „využívať údaje a služby informačného systému geodézie, kartografie a katastra“. Zároveň žiadame doplniť odkaz na zákon č. 215/1995 Z. z. 

Odôvodnenie: 
Navrhované znenie lepšie vystihuje povinnosť použitia údajov a služieb z informačného systému geodézie, kartografie a katastra. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 5 ods. 1 
Slová „ekologickú stabilitu“ dať do správneho – 4. p. Správne: „ekologická stabilita“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka 
 
O 
N 
Úprava nie je vhodná.  
ÚGKK SR 
K § 6 ods. 2 
V § 6 ods. 2 navrhujeme preformulovať pojem „smerný charakter“, pretože nie je jednoznačný. 

Odôvodnenie: 
Znenie zákona musí byť presné a jednoznačné. Z tohto dôvodu navrhujeme precizovať, čo má predkladateľ na mysli pod pojmom „smerný charakter“. 
 
O 
ČA 
Vysvetlené v dôvodovej správe. 
ÚGKK SR 
K § 5 ods. 5 a 6 
§ 5 ods. 5 a 6 navrhujeme presunúť do § 4 ako nové odseky 3 a 4. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Dané ustanovenia sa týkajú priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, pričom táto problematika je riešená v § 4. 

 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 3 
Nad § 3 navrhujeme doplniť nadpis „Vymedzenie základných pojmov“. 

Odôvodnenie: 
§ 3 až § 22 návrhu stavebného zákona obsahujú definíciu základných pojmov. Z tohto dôvodu by bolo podľa nášho názoru vhodné uviesť nad § 3 nadpis „Vymedzenie základných pojmov“. 

 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 98 ods. 3 
V § 98 ods. 3 navrhujeme slová „kvalifikačnými predpokladmi“ v predvetí nahradiť slovami „kvalifikačným predpokladom“. 

Odôvodnenie: 
Gramatická pripomienka. Na konci predvetia sa uvádza slovo „je“, preto je potrebné predvetie začať formuláciou „kvalifikačným predpokladom vzdelania“. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 7 ods. 3 
V § 7 ods. 3 žiadame preformulovať slová „ak sú splnené zákonné podmienky na jeho vyňatie z takéhoto využívania, alebo ak ide o pozemok v zastavanom území“ nasledovne: 
„,ak sú splnené podmienky ustanovené osobitným predpisom, xxx) alebo ak ide o pozemok v zastavanom území obce.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu xxx) znie: 
„xxx)Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

Odôvodnenie: 
Návrh predkladateľa považujeme za nejasný. Z dôvodu jednoznačnosti navrhujeme doplniť odkaz na zákon č. 220/2004 Z. z., ktorý upravuje podmienky na zmeny druhu pozemku prípadne na jeho vyňatie. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 3.12. 2014. 
ÚGKK SR 
K § 46 ods. 3 
V § 46 ods. 3 navrhujeme slová „odo dňa podania žiadosti“ nahradiť slovami „odo dňa, kedy mu bola žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie doručená“. 

Odôvodnenie: 
Lehota na vydanie územnoplánovacej informácie by mala plynúť odo dňa doručenia žiadosti na vydanie územnoplánovacej informácie orgánu územného plánovania. Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie totiž zrejme možno zaslať (t. j. podať) aj poštou, a potom by lehota začala plynúť odo dňa podania žiadosti na pošte. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 47 ods. 1 
Žiadame špecifikovať spôsob zriadenia predkupného práva. 
Zároveň žiadame zosúladiť dôvodovú správu s navrhovaným znením § 47 ods. 1. 

Odôvodnenie: 
Zo znenia § 47 ods. 1 nie je zrejmé, akým spôsobom bude obec zriaďovať predkupné právo. V zákone je potrebné presne stanoviť, akým aktom, či právnym úkonom sa predkupné právo v prospech obce konštituuje, čo je dôležité z hľadiska formy zápisu do katastra. V tomto smere ani dôvodová správa neobsahuje žiadne bližšie vysvetlenie. 
Podľa dôvodovej správy sa predkupné právo môže zriadiť k pozemkom, „ktoré sú v územnoplánovacej dokumentácii určené na zastavanie stavbou, ktorá má pre obec a jej obyvateľom kľúčový význam, napríklad dôležité stavby občianskeho vybavenia (sociálne zariadenia, zdravotnícke zariadenia, a podobne) alebo stavby dopravnej infraštruktúry a inžinierskych sietí.“ Navrhované znenie § 47 ods. 1 je však v rozpore s týmto textom dôvodovej správy. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 3.12. 2014. 
ÚGKK SR 
K § 116 ods. 4 až 6 
Je potrebné doplniť dôvodovú správu k odsekom 4 až 6. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 116 ods. 5 
V § 116 ods. 5 navrhujeme doplniť pred slová „úradnej tabuli“ doplniť slovo „svojej“ a taktiež navrhujeme pred slová „webovom sídle“ doplniť slovo „svojom“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. V § 115 ods. 3 sa stavebnému úradu ukladá povinnosť zverejniť vymedzené skutočnosti na svojom webovom sídle. Je potrebné používať jednotnú terminológiu. V tejto súvislosti navrhujeme zvážiť v nadväznosti v § 116 ods. 3, či v § 116 ods. 5 použiť formuláciu „ ... stavebný úrad je povinný zverejňovať na svojej úradnej tabuli a zároveň na svojom webovom sídle ... “. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 116 ods. 6 
Treba upresniť, ktoré sú to „iné osoby ako v odseku 2“. Nevyplýva to ani z dôvodovej správy. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 116 ods. 7 
Navrhujeme slová „adresa bydliska“ nahradiť slovami „miesto trvalého pobytu“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 117 
Slová „správneho úkonu“ navrhujeme nahradiť slovami „úkonu v správnom konaní“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 118 ods. 1 
V § 118 ods. 1 žiadame zohľadniť, že v konaniach podľa tohto zákona môže byť významný aj záväzkový vzťah k pozemku alebo k stavbe. V § 118 ods. 1 v druhej vete žiadame zohľadniť, že v katastri nehnuteľností sa evidujú aj pozemky a práva k nim. Zároveň navrhujeme vypustiť slovo „vkladom“. 
Žiadame v doložke vplyvov zohľadniť negatívny dopad navrhovaného ustanovenia na štátny rozpočet. 

Odôvodnenie: 
V súvislosti s požiadavkou zohľadniť, že v konaniach podľa tohto zákona môže byť významný aj záväzkový vzťah k pozemku alebo k stavbe, poukazujeme na § 160 ods. 1 písm. c). 
Pokiaľ ide o povinnosť predkladať výpis z listu vlastníctva, nevidíme dôvod, aby bol odlišný režim vo vzťahu k stavbám a k pozemkom. 
Práva k nehnuteľnostiam môžu byť zapisované do katastra aj formou záznamu. 
Stotožňujeme sa so zámerom predkladateľa odbúrať administratívnu záťaž v súvislosti s konaniami podľa navrhovaného stavebného zákona. Upozorňujeme však predkladateľa na skutočnosť, že ak sa od stavebníka nebude vyžadovať predloženie výpisu z listu vlastníctva, to bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet. Z tohto dôvodu je potrebné v doložke vplyvov zohľadniť vplyv navrhovanej právnej úpravy na štátny rozpočet. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 119 ods. 2 
Na konci § 119 ods. 2 navrhujeme doplniť skutočnosť, od ktorej sa počíta lehota troch mesiacov. Zároveň je potrebné zosúladiť dôvodovú správu s návrhom zákona. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Je potrebné doplniť slová „odo dňa začatia konania“. 
Podľa dôvodovej správy pre stavby neuvedené v odsekoch 1 a 2, zostáva v platnosti lehota podľa § 49 ods. 2 správneho poriadku. Toto však z návrhu zákona nevyplýva. § 119 podľa nášho názoru predstavuje komplexnú právnu úpravu lehôt na rozhodnutie v konaniach podľa tohto zákona, preto nebude možné aplikovať právnu úpravu lehôt na rozhodnutie podľa správneho poriadku. Určenie lehoty na rozhodnutie podľa odseku sa ani neodvíja od toho, o akú stavbu ide. 
 
O 
N 
formuláciu považuje predkladateľ za jednoznačnú 
ÚGKK SR 
K § 119 ods. 3 
Je potrebné doplniť, kto rozhodne o predĺžení lehoty na rozhodnutie. 

Odôvodnenie: 
§ 119 ods. 3 sa počíta s možnosťou predĺženia lehoty na rozhodnutie, absentuje však ustanovenie o tom, kto rozhodne o predĺžení lehoty. Právna úprava obsiahnutá v správnom poriadku sa v tomto prípade nemôže použiť, nakoľko § 119 návrhu stavebného zákona je zrejme komplexnou úpravou lehôt na rozhodnutie. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 120 
V § 120 navrhujeme doplniť pozitívne vymedzenie, kedy je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o umiestnení stavby. 
Upozorňujeme predkladateľa, že dôvodová správa nie je v súlade s navrhovaným znením § 120. Z tohto dôvodu je potrebné dôvodovú správu upraviť. 

Odôvodnenie: 
Podľa nášho názoru by mal zákonodarca ustanoviť, v ktorých prípadoch sa vyžaduje umiestnenie stavby s dodatkom „ak zákon neustanovuje inak“. Následne by mal zákonodarca uviesť výnimky z danej zásady. Aj dôvodová správa nasvedčuje tomu, že samotný predkladateľ zvažoval potrebu podania pozitívneho vymedzenia, v ktorých prípadoch je potrebné vydať rozhodnutie stavebného úradu o umiestnení stavby. V súvislosti so stavebným povolením predkladateľ taktiež uviedol pozitívne, že na uskutočnenie stavby alebo zmeny dokončenej stavby je potrebné stavebné povolenie, ak nie je ustanovené inak (§ 67). 
Vzhľadom na nesúlad dôvodovej správy s návrhom § 120 je potrebné dôvodovú správu upraviť. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 120 ods. 1 
V § 120 ods. 1 žiadame doplniť nové písmeno r), ktoré znie: 
„r) na zriadenie zariadenia geodetického bodu. xxx)“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu xxx) znie: 
„xxx) § 2 ods.7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.“. 

Odôvodnenie: 
Pod zariadením geodetického bodu sa rozumie meračská značka, meračský signál a ochranný znak. Považujeme vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na takéto technické zariadenia za neopodstatnené. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 121 ods. 1 písm. b) a c) 
V § 121 ods. 1 písm. b) a c) žiadame doplniť odkaz na § 42 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. 

To isté platí aj pre iné ustanovenia, kde sa hovorí o identifikačných údajoch o pozemku a o stavbe. 

Odôvodnenie: 
Ustanovenie je potrebné precizovať tak, aby bolo zrejmé, čo sa rozumieme pod pojmom „identifikačné údaje o pozemku“ a „identifikačné údaje o stavbe“. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
ÚGKK SR 
K § 121 ods. 4 
Navrhujeme doplniť dôvodovú správu k § 121 ods. 4 o výklad toho, čo sa rozumie ustanovením, podľa ktorého konanie o umiestnenie stavby možno uskutočniť, ak navrhovateľ nemá oprávnenie na uskutočnenie stavby, len ak ide o pozemok, ktorý možno na navrhovaný účel vyvlastniť. 

Odôvodnenie: 
Dôvodová správa k danému ustanoveniu uvádza iba toľko, že pojem „oprávnenie na uskutočnenie stavby“ je vymedzený v § 160. Nevysvetľuje však, čo v praxi znamená nemožnosť uskutočnenia konania. V tejto súvislosti je otázne, akým spôsobom stavebný úrad vybaví návrh na začatie konania o umiestnenie stavby, ak nie sú splnené podmienky § 121 ods. 4. Ak konanie nebude možné uskutočniť, zrejme na návrh na začatie konania o umiestnenie stavby nebude možné ani aplikovať ustanovenia správneho poriadku a teda by bolo vhodné ustanoviť, v akej lehote je stavebný úrad povinný oznámiť navrhovateľovi nemožnosť uskutočnenia konania. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 122 ods. 2 
V § 122 ods. 2 v predvetí navrhujeme za slovo „stavby“ doplniť slová „z toho hľadiska“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 122 ods. 5 
Navrhujeme zohľadniť, že k začatiu uskutočňovania stavebných prác by mohlo dôjsť po vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby, ale pred nadobudnutím jeho právoplatnosti. 

Odôvodnenie: 
K začatiu uskutočňovania stavebných prác by mohlo dôjsť po vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby, ale pred nadobudnutím jeho právoplatnosti. V takom prípade zrejme nebude možné vydať rozhodnutie o zastavení konania. Takáto možnosť nie je zohľadnená v navrhovanom znení § 122 ods. 5. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 123 ods. 4 
Je potrebné zosúladiť návrh zákona s dôvodovou správou. Zároveň odporúčame v dôvodovej správe vysvetliť, čo sa rozumie dôležitými právami v zmysle § 123 ods. 4 písm. f). V dôvodovej správe je potrebné vymedziť, čo sa rozumie „dôležitým právom alebo právom chráneným záujmom vlastníkov susedných pozemkov a susedných stavieb“. 

Odôvodnenie: 
Podľa dôvodovej správy sú dôvody, pre ktoré nemožno povoliť umiestnenie stavby podľa návrhu navrhovateľa, uvedené v odseku 3, avšak v návrhu zákona sú tieto dôvody uvedené v odseku 4. V záujme predchádzania interpretačným sporom by bolo vhodné v dôvodovej správe uviesť, podľa akého kritéria sa určí, kedy ide o „dôležité“ právo alebo právom chránený záujem vlastníkov susedných pozemkov a stavieb. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 123 ods. 5 
Navrhujeme na konci doplniť slová „odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť“. 

Odôvodnenie: 
Je potrebné doplniť, od ktorého momentu plynie príslušná lehota. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 123 ods. 7 
Navrhujeme zvážiť úpravu § 123 ods. 7 tak, že stavebný úrad môže primerane predĺžiť lehotu platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby. 
Slovo „podaným“ navrhujeme nahradiť slovom „podaný“. 
Zároveň upozorňujeme, že dôvodová správa nezodpovedá návrhu zákona. 

Odôvodnenie: 
Poukazujeme na skutočnosť, že podľa § 128 ods. 5 stavebný úrad môže primerane predĺžiť lehotu platnosti rozhodnutia o zmene využívania pozemkov. Z tohto dôvodu navrhujeme zvážiť úpravu § 123 ods. 7 tak, že stavebný úrad môže primerane predĺžiť lehotu platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby. 
Podľa dôvodovej správy je problematika uvedená v odseku 7 upravená v odseku 6. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 124 ods. 3 
Navrhujeme upraviť vzťah ustanovenia § 124 ods. 3 k právnej úprave preskúmania zákonnosti rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa správneho poriadku. 
Zároveň navrhujeme slovo „dosiahnuté“ nahradiť slovom „vydané“. 
Taktiež navrhujeme upraviť dôvodovú správu k tomuto ustanoveniu. 

Odôvodnenie: 
Predmetné ustanovenie predstavuje osobitnú formu preskúmania zákonnosti rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Z tohto dôvodu je podľa nášho názoru potrebné upraviť vzťah tohto ustanovenia k všeobecnej právnej úprave preskúmania zákonnosti rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Navrhujeme vysvetliť v dôvodovej správe, či je podľa tohto ustanovenia možné preskúmavať zákonnosť v časovo neobmedzenej lehote od nadobudnutia jeho právoplatnosti. 
Podľa nášho názoru je vhodnejšie v danom ustanovení použiť pojem „vydané“ ako pojem „dosiahnuté“. Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že aj v § 124 ods. 4 sa hovorí o vydaní rozhodnutia v rozpore so zákonom alebo všeobecne záväzným nariadením. 
Dôvodová správa k § 124 ods. 3 a 4 nezodpovedá navrhovanému normatívnemu textu. Podľa dôvodovej správy má byť dôvodom na postup podľa ods. 3 dôvod na obnovu konania podľa § 62 ods. 1 písm. e) a ods. 2 správneho poriadku. Podľa navrhovaného normatívneho textu je však dôvodom na postup podľa ods. 3 dosiahnutie rozhodnutia v rozpore so zákonom alebo všeobecne záväzným nariadením, čo je dôvod na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mimo odvolacieho konania. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 124 ods. 4 
Navrhujeme slová „nové rozhodnutie o umiestnený stavby sa už nevydá“ nahradiť slovami „stavebný úrad konanie o umiestnenie stavby zastaví“. 

Odôvodnenie: 
Po zrušení rozhodnutia o umiestnení stavby je potrebné konanie o umiestnenie stavby ukončiť rozhodnutím o zastavení konania, preto je vhodnejšie ustanoviť, že stavebný úrad konanie zastaví. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 125 
V dôvodovej správe navrhujeme slová „kedy je potrebné rozhodnutie o využívaní pozemkov“ nahradiť slovami „kedy je potrebné rozhodnutie o zmene využívania pozemkov“. 

Odôvodnenie: 
Dôvodová správa má byť v súlade s návrhom zákona. V danom prípade nejde o právnu úpravu rozhodovania o využívaní pozemkov, ale o rozhodovanie o zmene využívania pozemkov. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 126 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm.c) 
V § 126 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. c) chýba bližšia špecifikácia, aké doklady preukazujú oprávnenie nakladať s pozemkami. 

Odôvodnenie: 
V záujme odbúrania administratívnej záťaže občanov máme za to, že nie je potrebné takýto doklad prikladať k návrhu na začatie konania, nakoľko listy vlastníctva majú obce (resp. stavebné úrady) k dispozícii v elektronickej podobe. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
ÚGKK SR 
K § 126 ods. 2 
V nadväznosti na znenie § 126 ods. 2 písm. d) navrhujeme v písm. e) upraviť, kto zabezpečuje záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov. 

Odôvodnenie: 
V § 126 ods. 2 písm. d) sa uvádza, že záväzné stanoviská dotknutých orgánov zabezpečuje navrhovateľ. Podľa nášho názoru je s prihliadnutím k zneniu písm. d) potrebné výslovne upraviť v písm. e), kto zabezpečuje záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 127 ods. 1 
Navrhujeme v predvetí za slovo „zámer“ doplniť slová „z toho hľadiska“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 127 ods. 2 
Navrhujeme precizovať ustanovenie § 127 ods. 2 tak, že ide zastavenie konania, ak sa začalo s využívaním pozemkov na „navrhovaný účel“ pred vydaním rozhodnutia o zmene využívania pozemkov. 

Odôvodnenie: 
Predpokladáme, že zámerom predkladateľa je ustanoviť, že konanie sa zastaví, ak sa začalo s využívaním pozemku na navrhovaný účel pred vydaním rozhodnutia o zmene využívania pozemkov. Pozemok sa totiž môže využívať aj na „pôvodný“ účel, pričom táto skutočnosť asi nebude dôvodom na zastavenie konania. Prípadne by predkladateľ mal v dôvodovej správe vysvetliť, či aj v takomto prípade (t. j. v prípade začatia využívania pozemku na pôvodný účel) bude konanie zastavené. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 128 ods. 6 
V § 128 ods. 6 navrhujeme slová „v užívaní“ nahradiť slovom „využívania“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Aj ďalej v tomto ustanovení sa už správne uvádza „o zmene využívania pozemkov“. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 129 ods. 2 
Odporúčame precizovať § 129 ods. 2. 

Odôvodnenie: 
Nadpis nad § 125 znie „Konanie o zmene využívania pozemkov“. Z tohto dôvodu by na konci prvej vety mali byť uvedené slová „o konaní o zmene využívania pozemkov“. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 130 ods. 1 
Navrhujeme preformulovať § 130 ods. 1 tak, že „Správnym orgánom príslušným na stavebné konanie je stavebný úrad, ak tento zákon neustanovuje v § X inak.“ Zároveň navrhujeme následne ustanoviť, v ktorých prípadoch je na stavebné konanie príslušný špeciálny stavebný úrad. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Predkladateľ pravdepodobne mienil ustanoviť, že stavebný úrad je správnym orgánom príslušným na stavebné konanie. Zároveň predkladateľa upozorňujeme, že napr. v rámci ustanovení o konaní o umiestnenie stavby a o konaní o zmene využívania pozemkov výslovne neustanovuje, ktorý správny orgán je príslušný na toto konanie, aj keď z iných ustanovení vyplýva, že je to stavebný úrad. 
 
O 
ČA 
vypustené 
ÚGKK SR 
K § 130 ods. 2 a 3 
Navrhujeme, aby § 130 ods. 2 a 3 tvorili samostatný paragraf. Zároveň navrhujeme prehodiť poradie odsekov 2 a 3, najprv by malo byť vymedzené, kto je účastníkom v stavebnom konaní. 
§ 130 ods. 2 je potrebné zosúladiť s dôvodovou správou. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. § 130 ods. 1 upravuje príslušnosť správneho orgánu na stavebné konanie. § 130 ods. 2 a 3 upravujú problematiku účastníctva v stavebnom konaní, preto by mali tvoriť samostatný paragraf. 
Podľa dôvodovej správy k § 130 ods. 2 sa v tomto odseku vynímajú z možných účastníkov konania osoby, ktoré sú v zmluvnom (nájomnom a podnájomnom) vzťahu k vlastníkovi ako účastníkovi konania. Tieto osoby nemôžu mať rovnaké právo ako vlastník stavby alebo pozemku (prenajímateľ). Návrh zákona však vymedzuje v odseku 2 uvádza aj ďalšie skupiny ľudí, ktoré nie sú účastníkom v stavebnom konaní. 
 
O 
ČA 
vypustené 
ÚGKK SR 
K § 131 ods. 2 písm. b) a c) 
V § 131 ods. 2 žiadame vypustiť, prípadne žiadame preformulovať časť vety za bodkočiarkou pod písm. b) a c). 

Odôvodnenie: 
Oprávnenie na uskutočnenie stavby nevyplýva z údajov katastra nehnuteľností. Kópiu z katastrálnej mapy nie je nutné prikladať k žiadosti o stavebné povolenie, nakoľko tieto údaje majú stavebné úrady k dispozícii, ide o zníženie administratívnej záťaže občanov. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ÚGKK SR 
K § 131 ods. 3 písm. d) 
Je potrebné zosúladiť návrh zákona s dôvodovou správou. 

Odôvodnenie: 
Podľa dôvodovej správy v písmene d) ide len o inžinierske stavby ako vyvolané investície inou stavbou, avšak zo znenia návrhu zákona toto nevyplýva jednoznačne; podľa návrhu zákona by mohlo ísť o akékoľvek podmieňujúce investície. Zároveň upozorňujeme predkladateľa, že podľa dôvodovej správy je problematika uvedená v odseku 3 upravená v odseku 4. V dôvodovej správe by bolo vhodné vysvetliť, čo sa rozumie podmieňujúcou investíciou. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 131 ods. 7 
Navrhujeme v dôvodovej správe vysvetliť, čo sa rozumie „stavbou, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe“. 

Odôvodnenie: 
Podľa nášho názoru je potrebné vysvetliť aspoň v dôvodovej správe, čo sa rozumie „stavbou, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe“. 
 
O 
ČA 
vypustené 
ÚGKK SR 
K § 132 ods. 1 
Žiadame upraviť komplexne dôvody prerušenia stavebného konania. 

Odôvodnenie: 
Podľa dôvodovej správy k § 132 ods. 1 sa tu uvedenými dôvodmi dopĺňajú dôvody uvedené v § 29 správneho poriadku. Podľa nášho názoru § 132 ods. 1 v navrhnutom znení vylučuje možnosť aplikácie dôvodov prerušenia stavebného konania podľa správneho poriadku. Ak sú dôvody prerušenia konania upravené v určitom právnom predpise, nie je možné použiť všeobecnú právnu úpravu dôvodov prerušenia konania podľa správneho poriadku. Znenie § 132 ods. 1 nijako nenasvedčuje tomu, že by toto ustanovenie nemalo obsahovať taxatívny výpočet dôvodov prerušenia stavebného konania. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ÚGKK SR 
K § 133 
Toto ustanovenie by malo byť presunuté pred § 132 a nie ho vsúvať medzi ustanovenie o prerušení konania a ustanovenie o zastavení konania. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 134 
Žiadame upraviť komplexne dôvody zastavenia stavebného konania. Zároveň je potrebné v písm. h) zohľadniť, že so stavebnými prácami by sa mohlo začať po vydaní stavebného povolenia, ale pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia. 
Nadpis navrhujeme upraviť tak, že bude znieť „Zastavenie stavebného konania“. 

Odôvodnenie: 
Podľa dôvodovej správy k § 134 tu uvedené dôvody zastavenia konania majú dopĺňať všeobecné dôvody zastavenia správneho konania podľa správneho poriadku, avšak z navrhovaného znenia § 134 to nevyplýva. V zmysle dôvodovej správy navrhované ustanovenie nadväzuje na § 30 správneho poriadku doplnením dôvodov zastavenia konania, ktoré sú typické pre stavebné konanie. Ak sú dôvody zastavenia konania upravené v určitom právnom predpise, nie je možné použiť všeobecnú právnu úpravu dôvodov zastavenia konania podľa správneho poriadku. 
Ak určitý subjekt začne so stavebnými prácami po vydaní stavebného povolenia, ale pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia, zrejme nebude možné zastaviť stavebné konanie. Túto skutočnosť je potrebné zohľadniť pri formulovaní komplexnej právnej úpravy zastavenia konania. 
S poukazom na znenie nadpisu § 132 navrhujeme upraviť znenie § 134 tak, že bude znieť: „Zastavenie stavebného konania“. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ÚGKK SR 
K § 135 ods. 4 písm. c) 
Zjednotiť dikciu § 133 ods. 4 písm. c) s § 135 ods. 4 písm. c). 

Odôvodnenie: 
V § 133 je v ods. 2 uvedené, cit.: „Ak stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania, písomne vyzve......a upozorní ich, že na neskôr doručené návrhy, pripomienky a námietky nemusí prihliadnuť. 
Naproti tomu, v § 135 ods. 4 písm. c) je uvedené, cit.: „Stavebný úrad......neprihliadne na návrh alebo požiadavku, ktorá bola uplatnená až po uplynutí určenej lehoty,.....“. 
Tieto ustanovenia nie sú v súlade, pretože podľa jedného ustanovenia stavebný úrad na neskôr doručené návrhy, pripomienky a námietky nemusí prihliadnuť a podľa druhého ustanovenia priamo neprihliadne. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 136 ods. 1 písm. a) a b) 
V § 136 ods. 1 písm. a) a b) navrhujeme doplniť odkaz na § 42 ods. 2 písm. a) katastrálneho zákona 

Odôvodnenie: 
Je potrebné precizovať, čo sa rozumie pod pojmom „identifikačné údaje stavebníka a ostatných účastníkov“. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
ČA 
odstúpili od úpravy písm. b) 
ÚGKK SR 
K § 136 ods. 1 písm. d) 
V § 136 ods. 1 písm. d) navrhujeme doplniť za slová „parcelné čísla“ text „registra C“ a doplniť odkaz na § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona. 

Odôvodnenie: 
Navrhujeme špecifikovať, že stavebné pozemky by mali byť len parcelami registra C. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 136 ods. 2 
Slová „podľa odseku 2 písm. c“ opraviť na „podľa odseku 1 písm. c“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 136 ods. 5 
V § 136 ods. 5 za slová „tri roky“ navrhujeme doplniť slová „odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť“. 


Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Pri lehotách je vždy potrebné určiť okamih, od ktorého začína lehota plynúť. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 139 
V § 139 ods. 1 navrhujeme za slovami „60 dní“ doplniť okamih, od ktorého plynie táto lehota. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Je potrebné doplniť, od ktorého okamihu plynie daná lehota. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 141 ods. 4 
Upozorňujeme predkladateľa, že § 141 nemá odsek 5. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 

 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 142 
Odporúčame precizovať § 142. 

Odôvodnenie: 
Pod nadpisom „Stavebné konanie“ (je uvedený nad § 130) sú uvedené ustanovenia o žiadosti o stavebné povolenie ako aj ustanovenia o stavebnom povolení. Z tohto dôvodu podľa nášho názoru stačí uviesť, že na konanie o povolenie terénnych úprav sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní. Zároveň je potrebné zjednotiť nadpis § 142 a jeho znenie – v nadpise sa uvádza „konanie o povolenie terénnych úprav“, v texte § 142 sa uvádza „konanie o povolení terénnych úprav“. Zároveň upozorňujeme na možné interpretačné problémy, ktoré by mohli vyplynúť z formulácie „sa primerane vzťahujú“. Bolo by preto vhodné v dôvodovej správe vysvetliť, čo znamená slovo „primerane“. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 143 ods. 1 
Odporúčame precizovať § 143 ods. 1. 

Odôvodnenie: 
Pod nadpisom „Stavebné konanie“ (je uvedený nad § 130) sú uvedené ustanovenia o žiadosti o stavebné povolenie ako aj ustanovenia o stavebnom povolení. Z tohto dôvodu podľa nášho názoru stačí uviesť, že na konanie o povolenie zmeny nedokončenej stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní. Poukazuje aj na text dôvodovej správy, v ktorej sa uvádza: „Ustanovenie o konaní o povolenie zmeny ešte nedokončenej stavby je svojou podstatou zmenou stavebného povolenia, a preto sa v zásade ustanovenia o stavebnom konaní vzťahujú aj na konanie o jeho zmene“. Zároveň upozorňujeme na možné interpretačné problémy, ktoré by mohli vyplynúť z formulácie „sa primerane vzťahujú“. Bolo by preto vhodné v dôvodovej správe vysvetliť, čo znamená slovo „primerane“. 

 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 143 ods. 2 
§ 143 ods. 2 navrhujeme upraviť tak, že „správnym orgánom príslušným na konanie o povolenie zmeny nedokončenej stavby je stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Je potrebné ustanoviť, že ide o právnu úpravu príslušnosti na konanie o povolenie zmeny nedokončenej stavby. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 144 ods. 1 
Slová „základné údaje“ navrhujeme uviesť do súladu s terminológiou iných ustanovení návrhu zákona. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Poukazujeme napr. na §136 ods. 1, kde sa používa formulácia „identifikačné údaje stavebníka“, naproti tomu v § 144 ods. 1 sa používa formulácia „základné údaje o stavebníkovi“. Nie je zrejmé, čo sa rozumie základnými údajmi o stavebníkovi. Takisto poukazujeme na skutočnosť, že v súvislosti s pozemkami sa v návrhu zákona spravidla hovorí o identifikačných údajoch. 

 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
ÚGKK SR 
K § 145 ods. 1 
Definíciu účastníka kolaudačného konania navrhujeme uviesť z legislatívno-technického hľadiska do súladu s definíciou účastníka stavebného konania v § 130. 

Odôvodnenie: 
V § 145 ods. 1 sa na vymedzenie účastníkov kolaudačného konania používa množné číslo, kým na vymedzenie účastníkov stavebného konania sa používa jednotné číslo. Navrhujeme, aby sa účastníci predmetných konaní vymedzili v obidvoch prípadoch v jednotnom čísle. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 145 ods. 5 
Navrhujeme preformulovať § 145 ods. 5 tak, že znie: „Správnym orgánom príslušným na kolaudačné konanie je stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie.“ Zároveň navrhujeme, aby tento odsek bol samostatným paragrafom a bol umiestnený pred paragraf upravujúci účastníctvo v kolaudačnom konaní. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Nadpis § 145 znie „účastníci“, preto by pod tento paragraf nemala byť zaradená právna úprava príslušnosti na kolaudačné konanie. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 146 ods. 2 
V § 146 ods. 2 navrhujeme v predvetí za slovo „návrhu“ doplniť slová „na začatie kolaudačného konania“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Pre „návrh na začatie kolaudačného konania“ nebola zavedená legislatívna skratka „návrh“, preto je potrebné uviesť, že má ísť o prílohu návrhu na začatie kolaudačného konania. V tejto súvislosti poukazujeme na § 131 ods. 2, kde je obdobne vypísaný celý názov „žiadosti“, t. j. uvádza sa: „prílohou žiadosti o stavebné povolenie je“, a nie „prílohou žiadosti je“. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 147 ods. 1 
Navrhujeme doplniť lehotu, v ktorej má stavebný úrad upovedomiť uvedené osoby o začatí kolaudačného konania. V druhej vete je potrebné za slovo „Zároveň“ doplniť slová „stavebný úrad“. 

Odôvodnenie: 
Nakoľko § 147 ods. 1 má predstavovať osobitnú právnu úpravu vo vzťahu k § 115 ods. 1, lehotu na upovedomenie určených osôb o začatí kolaudačného konania je potrebné osobitne upraviť v § 147 ods. 1. Zároveň poukazujeme na § 151 ods. 1, ktorý taktiež obsahuje osobitnú právnu úpravu vo vzťahu k § 115 ods. 1 a v § 151 ods. 1 je ustanovená lehota, v rámci ktorej musí stavebný úrad upovedomiť uvedené osoby o začatí konania. 
V druhej vete je potrebné uviesť, kto nariadi ústne pojednávanie. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 148 
Žiadame ustanoviť, že kolaudačné rozhodnutie musí obsahovať, resp. obsahuje označenie stavby podľa osobitného právneho predpisu s odkazom na zákon o katastri nehnuteľností. 

Odôvodnenie: 
Považujeme za potrebné, aby stavebný zákon výslovne ustanovil, že kolaudačné rozhodnutie ako podklad pre zápis do katastra nehnuteľností, musí obsahovať označenie stavby podľa príslušného ustanovenia zákona o katastri nehnuteľností. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
ÚGKK SR 
K § 148 ods. 1 
V § 148 ods. 1 navrhujeme za slovami „Kolaudačným rozhodnutím“ nahradiť slovo „sa“ slovami „stavebný úrad“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Podľa nášho názoru je vhodné namiesto slova „sa“ uviesť slová „stavebný úrad“. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 149 ods. 6 
V nadväznosti na § 149 ods. 6 navrhujeme upraviť prerušenie kolaudačného konania v nadväznosti na vydanie rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby a doplniť, že ak bolo vydané rozhodnutie, ktorým stavebný úrad predčasne povolil užívanie stavby, lehota na rozhodnutie o návrhu na začatie kolaudačného konania neplynie až do zániku platnosti rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby. 

Odôvodnenie: 
Slová „stavebný úrad dokončí kolaudačné konanie“ nasvedčujú tomu, že v prípade vydania rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, sa kolaudačné konanie preruší. V tejto súvislosti je potrebné podľa nášho názoru upraviť, či sa o prerušení konania vydá rozhodnutie, ale sa kolaudačné konanie prerušuje zo zákona v prípade vydania rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby. 
Zároveň odporúčame upraviť prerušenie plynutia lehoty na rozhodnutie o návrhu na začatie kolaudačného konania, ak bolo vydané rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 150 ods. 1 
§ 150 ods. 1 navrhujeme preformulovať nasledovne: 
„(1) Návrh na začatie kolaudačného konania môže podať vlastník stavby.“ 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Je potrebné vymedziť, kto môže podať návrh na začatie tohto konania, a nie uviesť vo všeobecnej rovine, kto je navrhovateľ. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 150 ods. 3 
Navrhujeme z legislatívno-technického hľadiska zjednotiť predvetia ustanovení, ktoré uvádzajú výpočet príloh, jednotlivých návrhov na začatie konania. Táto pripomienka sa vzťahuje na celý text zákona. 

Odôvodnenie: 
V § 150 ods. 3 predvetie ustanovenia upravujúceho výpočet príloh k návrhu na začatie konania znie: “Prílohou návrhu na začatie konania sú … “; naproti tomu v § 146 ods. 2 sa uvádza: „Prílohou návrhu je … “ (podobne napr. § 121 ods. 2). Z hľadiska legislatívno-technického by sa malo predvetie výpočtu príloh k jednotlivým návrhom na začatie konania uvádzať jednotne. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 151 
V § 151 je potrebné ustanoviť náležitosti povolenia zmeny v užívaní stavby. 

Odôvodnenie: 
Predpokladáme, že ide o trvalú zmenu, a keď takéto povolenie bude predložené na zápis do katastra nehnuteľností navrhujeme, aby bol v tomto povolení uvedený zmenený kód druhu stavby podľa prílohy č. 7 vyhlášky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
ÚGKK SR 
K § 152 ods. 1 
§ 152 ods. 1 navrhujeme preformulovať nasledovne: 
„(1) Návrh na začatie konania o odstránenie stavby môže podať vlastník stavby.“ 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Je potrebné vymedziť, kto môže podať návrh na začatie tohto konania, a nie uviesť vo všeobecnej rovine, kto je navrhovateľ. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 153 ods. 1 
Toto ustanovenie navrhujeme uviesť ako jednu vetu, t. j. bez členenia na písm. a) a b). Zároveň žiadame upraviť problematiku upovedomenia o začatí jednotlivých konaní z legislatívno-technického hľadiska jednotne. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. V tejto súvislosti poukazujeme na § 147 ods. 1 a § 151 ods. 1, ktoré takisto upravujú upovedomenie určených osôb o začatí konania, a sú uvedené ako jedna veta, t. j. bez toho, aby sa okruh osôb, ktorým sa začatia konania oznamujeme, uvádzal cez písmená. 
V návrhu zákona je potrebné zjednotiť z legislatívno-technického hľadiska upovedomenie o začatí konaní. V § 153 ods. 1 sa určené osoby upovedomujú o návrhu na začatie konania, v § 151 ods. 1 a 147 ods. 1 sa určené osoby upovedomujú o začatí konania. § 147 ods. 1 začína slovami „ak je návrh na začatie konania úplný“, v § 151 ods. 1 a § 153 ods. 1 sa uvádza „ ... do siedmich dní odo dňa, keď je návrh na začatie konania úplný ...“. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 153 ods. 2 
V § 153 ods. 2 navrhujeme pred slová „úradnej tabuli“ doplniť slovo „svojej“ a pred slová „webovom sídle“ navrhujeme doplniť slovo „svojom“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 155 ods. 6 
Medzi slová „lehote“ a „návrh“ vsunúť sloveso „podal“ 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 

 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 157 ods. 1 
Navrhujeme precizovať právnu úpravu začatia konania o opatreniach vo verejnom záujme. 

Odôvodnenie: 
Podľa navrhnutej právnej úpravy by mal stavebný úrad vždy začať konanie o opatreniach vo verejnom záujme bezodkladne po oznámení výsledku vykonaného štátneho stavebného dohľadu. Takouto právnou úpravou predkladateľ prezumuje, že pri výkone štátneho stavebného dohľadu sa vždy zistí dôvod na začatie predmetného konania. Predpokladáme však, že toto nie je zámerom predkladateľa. K začatiu konania o opatreniach vo verejnom záujme dôvodová správa neobsahuje žiadny bližší výklad. 

 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 157 ods. 2, 3 a 4 
Navrhujeme, aby § 157 ods. 2, 3 a 4 tvorili samostatný paragraf. 

Odôvodnenie: 
§ 157 ods. 1 upravuje začatie konania o opatreniach vo verejnom záujme. Ďalšie odseky § 157 však už upravujú účastníctvo v tomto konaní a mali by byť predmetom úpravy v samostatnom paragrafe. 


 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 157 ods. 2, 3 a 4 
Navrhujeme precizovať vymedzenie účastníctva v konaní o opatreniach vo verejnom záujme. 

Odôvodnenie: 
Nariadenie povinnosti odstrániť stavbu je zrejme výsledok konania o opatreniach vo verejnom záujme. Účastníctvo v konaní však nie je možné vymedziť podľa obsahu výsledku konania. Kritérium na určenie účastníctva v konaní musí byť dané tak, aby účastníka konania bolo možné určiť v čase začatia konania. 
Podľa nášho názoru je rozpor medzi § 157 ods. 2, podľa ktorého účastníkom predmetného konania, je vlastník stavby, ak obsahom nariadenia je povinnosť odstrániť stavbu, a § 157 ods. 4, podľa ktorého účastníkmi predmetného konania sú stavebník a zhotoviteľ stavby, ak obsahom nariadenia je odstránenie stavby. 
Upozorňujeme predkladateľa, že absentuje dôvodová správa k § 157 ods. 4. 

 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 157 ods. 2 písm. a) 
V slovách „na práce“ vyškrtnúť predložku „na“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 

 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 158 
Vzhľadom na závažnosť konania o opatreniach vo verejnom záujme je potrebné podľa nášho názoru podrobnejšie vysvetliť motívy predkladateľa vo vzťahu k § 158. 

Odôvodnenie: 
Dôvodová správa podľa nášho názoru svojím rozsahom nezodpovedá významu a dosahom právnej úpravy obsiahnutej v § 158. V tejto súvislosti možno spomenúť, že úplne absentuje výklad k odsekom 5 až 9. 

 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 159 ods. 3 
Žiadame vypustiť ustanovenie § 159 ods. 3 návrhu zákona. 

Odôvodnenie: 
Nakoľko má ísť o právnu úpravu činností, ktoré sú úzko spojené s problematikou výstavby, nevidíme dôvod, aby právny predpis s takýmto predmetom úpravy vydával Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 160 
§ 160 odporúčame presunúť do prvej časti. 
Zároveň je potrebné zosúladiť dôvodovú správu s návrhom zákona. 

Odôvodnenie: 
V § 160 sa vymedzuje pojem „oprávnenie na uskutočnenie stavby“. Keďže základné pojmy sú definované v prvej časti, bolo by podľa nášho názoru vhodnejšie uviesť definíciu „oprávnenia na uskutočnenie stavby v prvej časti. 
Dôvodová správa nie je v súlade s návrhom zákona a to najmä dôvodová správa k písmenu c), podľa ktorej „v písmene c) je možnosť založiť oprávnenie rozhodnutím správneho orgánu alebo súdu, napríklad pri vyporiadaní podielového alebo bezpodielového spoluvlastníctva. Aj takto priznané práva však majú byť zapísané v katastri nehnuteľností.“ Návrh zákona však v písmene c) nič také neustanovuje. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 160 ods. 2 
Toto ustanovenie je vzhľadom na § 118 ods. 1 po zapracovaní našej pripomienky k § 118 ods. 1 nadbytočné, preto ho žiadame vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Podľa nášho názoru je dostačujúce, aby bola problematika preukazovania práv na uskutočnenie stavby upravené iba na jednom mieste. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 160 ods. 3 
Navrhujeme zvážiť presunúť túto právnu úpravu do § 118 a to v nadväznosti na § 118 ods. 1. 

Odôvodnenie: 
Spôsob preukazovania oprávnenia na uskutočnenie stavby by mal byť upravený komplexne na jednom mieste. 

 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 161 a § 162 
§ 161 a § 162 navrhujeme presunúť do iných častí zákona. 

Odôvodnenie: 
Nevidíme žiadny dôvod, aby tieto ustanovenia boli uvedené medzi záverečnými ustanoveniami. 

 
O 
ČA 
vypustené 
ÚGKK SR 
K § 161 
Je potrebné zosúladiť dôvodovú správu a návrh zákona. 

Odôvodnenie: 
V dôvodovej správe sa hovorí o odseku 2, avšak navrhovaný § 161 sa nečlení na odseky. 

 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 162 ods. 3 
K § 162 ods. 3 absentuje dôvodová správa. 
Zároveň navrhujeme presunúť odsek 3 na iné miesto zákona. 

Odôvodnenie: 
Je potrebné doplniť dôvodovú správu k § 162 ods. 3. Pri absencii dôvodovej správy k § 162 ods. 3 nám nie je zrejmý súvis tohto ustanovenia s právnou úpravou obsiahnutou v odsekoch 1 a 2. 


 
O 
ČA 
vypustené 
ÚGKK SR 
K § 163 ods. 3 písm. a) 
Žiadame vypustiť slová „ak už bolo vydané a oznámené prvostupňové rozhodnutie, ostatné začaté konania sa dokončia podľa tohto zákona“. 

Odôvodnenie: 
Navrhnuté ustanovenie upúšťa zaužívanú zásadu, podľa ktorej sa spravidla na konania, ktoré už začali dokončia podľa zákona, ktorý bol účinný v čase, keď konanie začalo. Výnimkou sú prípady, ak by nový zákon bol pre účastníka výhodnejší. V tomto prípade je to naopak. Tento zákon je voči stavebníkom v niektorých prípadoch prísnejší. Napr. vylučuje možnosť dodatočného stavebného povolenia, ako sa to uvádza aj v predkladacej správe. Na stavebných úradoch je a do účinnosti nového stavebného úradu bude určite viac žiadostí o dodatočné stavebné povolenie podaných v súlade s doteraz účinným znením zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Ak by bol prijatý predmetný návrh stavebného zákona s navrhovaným znením cit. ust., všetky začaté stavby stavebníkov, ktorí si podali žiadosť o dodatočné stavebné povolenie v súlade s doterajšou legislatívou (§ 88a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov), by sa stali bez výnimky nepovolenymi stavbami s následkami predpokladanými navrhovaným zákonom (zastavenie konania podľa § 134 písm. h a následné zbúranie stavby). Nemožno súhlasiť s dôvodovou správou, že ak sa konanie začalo predo dňom účinnosti navrhovaného zákona a ešte je len v štádiu dokazovania, je správne, aby sa rozhodovalo už podľa novej úpravy. Nie je totiž výnimkou, keď dokazovanie na stavebnom úrade trvá aj niekoľko mesiacov a v čase, keď nadobudne účinnosť navrhovaný zákon, nebude ešte dokončené, čo znamená, že na toto konanie by sa vzťahoval už nový zákon so všetkými dôsledkami. Takýto prístup považujeme za zjavne diskriminačný, ak ho porovnáme so snahou štátu bezprecedentne legalizovať tzv. „čierne stavby“ postavené pred 1.9.1997 a doteraz neskolaudované (§70 ods. 5 a § 77 ods. 3 písm. d). 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 163 ods. 16 až 19 
Upozorňujeme predkladateľa, že je potrebné upraviť dôvodovú správu. 

Odôvodnenie: 
Dôvodová správa k týmto ustanoveniam nekorešponduje so znením týchto ustanovení. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
Dôvodová správa k § 163 ods. 20 a 21 
Navrhujeme vypustiť dôvodovú správu. 

Odôvodnenie: 
Uvedené ustanovenia sa v návrhu nenachádzajú, a dôvodová správa k uvedeným ustanoveniam patrí zrejme k iným ustanoveniam. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 164 a § 165 
Je potrebné náležite zdôvodniť tieto ustanovenia, pretože dôvodová správa uvedená k týmto ustanoveniam zjavne patrí k iným ustanoveniam. 

Odôvodnenie: 
V záujme predchádzania interpretačným sporom je potrebné dôvodovú správu doplniť v naznačenom smere. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K Čl. II k § 16c ods. 4 
V § 16c ods. 4 žiadame vypustiť písm. c). 

Odôvodnenie: 
Nie je zrejmé, z akého dôvodu by prílohou žiadosti o stavebné povolenie mala byť kópia katastrálnej mapy prípadne geometrický plán. Skôr by bolo vhodné doklad o vlastníctve pozemku, ale vlastníctvo sa nepreukazuje kópiou z mapy ale listom vlastníctva. K žiadosti o stavebné povolenie nie nutné dokladať údaje z katastra nehnuteľností, nakoľko tieto je možné overiť prostredníctvom webového sídla ÚGKK SR (katasterportal). Kópia katastrálnej mapy sa vždy vydáva z aktuálneho stavu, teda neosvedčuje sa a predbežný geometrický plán nemá oporu v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K Čl. II k § 16c 
V § 16c navrhujeme vypustiť v ods. 4 písm. d) a celý ods. 6. 

Odôvodnenie: 
Z dôvodu znižovania administratívnej záťaže občanov navrhujeme vypustiť povinnosť doložiť výpis z listu vlastníctva, nakoľko údaje katastra dostávajú obce bezplatne a môžu si ich overiť prostredníctvom katastrálneho portálu, ktorý je aktualizovaný denne. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
text je upravená inak 
ÚGKK SR 
Všeobecná pripomienka k návrhu zákona 
Žiadame upraviť systematiku zákona. 

Odôvodnenie: 
Systematika návrhu zákona je mätúca. Prvá časť je nazvaná „Základné ustanovenia“ a obsahuje definície používaných pojmov, vysvetlenia alebo rozdelenie pojmov. Časť úpravy určitej kategórie je upravený v jednej časti a časť na inom mieste. Nie je v tom jednota. Prvá časť by mala obsahovať jednoduché definície alebo vysvetlenia v zákone používaných pojmov, ak sa v zákone používajú na viacerých miestach a nie časť úpravy a inú časť úpravy ponechať na inom mieste návrhu zákona. 
Tak napr. úprava územnoplánovacej dokumentácie je rozptýlená v § 5 a v § 29 a nasl. Podľa nás by úprava v § 5 mala byť presunutá z prvej časti: Základné ustanovenia do druhej časti: Územné plánovanie. 
Podobne, obsah §-u 6: Územnoplánovacie podklady tiež nepatrí do prvej časti, ale do druhej časti k § 27 a nasl., ktoré sú vlastne len pokračovaním §-u 6. 
Tretia hlava štvrtej časti „Konania“ by si zaslúžila samostatnú časť. Aj keď chápeme, že predkladateľ chcel oddeliť úpravu územného plánovania od verejného stavebného práva, riešil to podľa nás nedostatočným spôsobom. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
Všeobecná pripomienka k návrhu zákona 
Vymedzenie pojmov je potrebné uvádzať v jednotnom čísle a v nominatíve. Zároveň navrhujeme zjednotiť používanie slov „sa rozumie“ a „je“ alebo „sú“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
Všeobecná pripomienka k návrhu zákona 
Upozorňujeme predkladateľa, že v návrhu zákona absentuje právna úprava „ochrany dôležitých záujmov v území“ a v nadväznosti na to aj právna úprava rozhodovania o chránenom území alebo o ochrannom pásme, ktorá je v súčasnosti upravená v § 32 a nasl. platného stavebného zákona. Na túto platnú právnu úpravu nadväzujú ustanovenia osobitných právnych predpisov, napr. § 15 zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov (Zriadenie ochranného územia geodetických bodov), a na to nadväzujúca Smernica Úradu geodézie, kartografie a katastra SR na ostatné úlohy katastra nehnuteľností č. S 74.20.73.49.00 (§ 34). V prípade absencie obdobnej právnej úpravy v navrhovanom stavebnom zákone by vznikla legislatívna medzera, ktorá by mohla spôsobiť značné problémy v aplikačnej praxi. 
Z tohto dôvodu žiadame do návrhu zákona doplniť právnu úpravu, ktorá by vo všeobecnej rovine riešila túto problematiku. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
ÚGKK SR 
K § 1 
V § 1 navrhujeme výpočet predmetu právnej úpravy uviesť v súlade so systematikou zákona. 

Odôvodnenie: 
Zastávame názor, že výpočet predmetu právnej úpravy v určitom zákone by mal sledovať systematiku zákona. Z tohto hľadiska možno poukázať napríklad na skutočnosť, že verejná správa v územnom plánovaní a vo výstavbe je upravená v návrhu zákona napr. pred povoľovaním a kolaudovaním stavieb, avšak vo výpočte predmetu právnej úpravy je uvedená na poslednom mieste. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 1 písm. d) 
V § 1 písm. d) navrhujeme slovo „osoby“ nahradiť slovom „práva a povinnosti osôb“. 

Odôvodnenie: 
Podľa nášho názoru návrh zákona upravuje práva a povinnosti osôb vo výstavbe, preto je vhodnejšie uviesť, že tento zákon upravuje „práva a povinnosti osôb vo výstavbe“, ako „osoby vo výstavbe“. 
 
O 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
ÚGKK SR 
K § 2 ods. 3 
Navrhujeme preformulovať v § 2 ods. 3 druhú vetu tak, aby z nej bolo zrejmé, kto prerokuje zistené nedostatky so stavebníkom. Takisto je potrebné preformulovať poslednú vetu tak, by bolo zrejmé, kto oznamuje nedostatky, ktoré sa nepodarilo odstrániť, stavebnému úradu. 

Odôvodnenie: 
V predmetnom ustanovení by malo byť výslovne uvedené, kto prerokuje so stavebníkom zistené nedostatky. Obdobne je potrebné upraviť, kto oznamuje nedostatky, ktoré sa nepodarilo odstrániť, stavebnému úradu. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 2 ods. 4 
Navrhujeme zvážiť použitie pojmu „novostavba“ namiesto pojmu „nová stavba“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. V § 9 ods. 7 sa definuje pojem „novostavba“. Podľa nášho názoru by zákonodarca mal pracovať s týmto pojmom v celom zákone, pokiaľ má na mysli stavbu, ktorá bola novo zhotovená. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 3 až § 22 
Navrhujeme zjednotiť používanie slov „na účely tohto zákona“ pri definovaní základných pojmov. 

Odôvodnenie: 
Nie je zrejmé, prečo sa pri definovaní niektorých pojmov používajú slová „na účely tohto zákona“ (napr. § 19 ods. 3 a § 21 ods. 1), pri iných nie, hoci je zrejmé, že ide o definíciu na účely tohto zákona (napr. § 20 ods. 1). 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 9 ods. 3 a 4 
Navrhujeme, aby § 9 ods. 3 a § 9 ods. 4 tvorili samostatné paragrafy. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Samotná skutočnosť, že na zariadenia a terénne úpravy sa vzťahujú ustanovenia o stavbe, neodôvodňuje podanie ich definície v paragrafe s nadpisom „stavba“. 
 
O 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
ÚGKK SR 
K § 9 ods. 7 
Navrhujeme precizovať definíciu „novostavby“. 

Odôvodnenie: 
Podľa nášho názoru je potrebné vymedziť, po akú dobu od zhotovenia možno stavbu ešte považovať za novo zhotovenú. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 10 
Žiadame doplniť definíciu pojmu „apartmán“ alebo „apartmánový byt“ a definíciu pojmov „mezonet“ a „mezanín“. 

Odôvodnenie: 
V praxi sa stavajú a dávajú na zápis do katastra nehnuteľností apartmánové byty, čo spôsobuje z pohľadu zápisu problémy. Z tohto dôvodu je potrebné zaviesť zákonnú definíciu apartmánového bytu. To isté platí pre pojmy „mezonet“ a „mezanín“. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
ÚGKK SR 
K § 10 ods. 3 
V § 10 ods. 3 navrhujeme za slovo „Bytovou“ doplniť slovo „budovou“ a príslušné slovné spojenie uvádzať v nominatíve. 

Odôvodnenie: 
Ide o definíciu bytovej budovy, preto by malo byť uvedené „bytovou budovou je budova ... “. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 10 ods. 4 
V § 10 ods. 4 navrhujeme za slovo „Nebytovou“ doplniť slovo „budovou“ a príslušné slovné spojenie uvádzať v nominatíve. 

Odôvodnenie: 
Ide o definíciu nebytovej budovy, preto by malo byť uvedené „nebytovou budovou je budova ...“. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 10 ods. 6 
§ 10 ods. 6 navrhujeme upraviť tak, že znie: „Rodinný dom je bytová budova, ktorá je svojím vnútorným usporiadaním určená na trvalé bývanie.“. 

Odôvodnenie: 
V slovnom spojení „trvalé rodinné bývanie“ je slovo „rodinné“ nadbytočné. 
 
O 
ČA 
vypustený ods. 
ÚGKK SR 
K § 10 ods. 7 
Žiadame vypustiť § 10 ods. 7 návrhu stavebného zákona alebo § 2 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „182/1993 Z. z.“). Eventuálne navrhujeme, aby sa obsah § 10 ods. 7 návrhu stavebného zákona premietol do § 2 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. 

Odôvodnenie: 
Podľa nášho názoru je z aplikačného hľadiska nevhodné, aby boli v našom právnom poriadku dve rôzne definície pojmu „byt“ a to jedna v stavebnom zákone a druhá definícia v zákone č. 182/1993 Z. z. Mohla by potom vzniknúť otázka, ktorá definícia „bytu“ by bola záväzná na účely evidencie v katastri nehnuteľností. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 10 ods. 10 
Navrhujeme na konci vety uviesť aspoň príkladmo odkaz na osobitné predpisy. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
ČA 
odsek vypustený 
ÚGKK SR 
K § 12 ods. 6 
V § 12 ods. 6 navrhujeme vypustiť v časti za bodkočiarkou slová „a pozemkov“. 

Odôvodnenie: 
Navrhujeme vypustiť slová „a pozemkov“ v časti za bodkočiarkou, pretože tu ide o nezrozumiteľné ustanovenie. Podľa nášho názoru môže ísť iba o prípojku inžinierskych sietí k stavbe. 
 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú 
ÚGKK SR 
K § 13 ods. 3 
V § 13 ods. 3 navrhujeme na koniec uvádzacej vety vložiť slovo „na“ a v nadväznosti na to v jednotlivých písmenách vypustiť slovo „na“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 14 
Kategorizáciu stavieb treba presunúť za § 11 – Podlažie. 

Odôvodnenie: 
Navrhnutá systematika delenia stavieb a definície druhov stavieb pôsobí nekompatibilne. Najprv by sa mala upraviť kategorizácia stavieb (delenie stavieb) a potom by mali byť upravené a definované jednotlivé druhy stavieb, ako reklamné stavby a inžinierske stavby. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
ÚGKK SR 
K § 14 ods. 3 
Požadujeme definovať pojem „ustúpené podlažie“. V nadväznosti na túto pripomienku je potrebné upraviť § 11 ods. 3. 

Odôvodnenie: 
Pojem ustúpené podlažie treba zadefinovať v § 11. § 11 hovorí len o nadzemnom a podzemnom podlaží, ale nie o ustúpenom podlaží. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
ÚGKK SR 
K § 14 ods. 7 
Cudzí výraz „ortogonálny“ má aj slovenský ekvivalent, a preto ho navrhujeme nahradiť týmto slovenským ekvivalentom. 

Odôvodnenie: 
Domnievame sa, že by sa uvedený cudzí výraz mal nahradiť týmto slovenským termínom, pokiaľ nejde o bežne používaný termín v architektúre a nemožno ho nahradiť slovenským termínom z technických dôvodov. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 16 a § 78 
Z návrhu nie je zrejmé, aký je rozdiel medzi pojmami „udržiavacie práce“ (§ 16) a „údržba stavieb“ (§ 78). 

Odôvodnenie: 
Je potrebné precizovať rozdiel medzi „udržiavacími prácami“ a „údržbou stavieb“. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 20 ods. 5 
V § 20 ods. 5 preformulovať poslednú vetu nasledovne: 
„Projektová dokumentácia umiestnenia stavby sa vyhotovuje v záväznom geodetickom referenčnom systéme. xxx)“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu xxx) znie: 
„xxx) § 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.“. 

Odôvodnenie: 
V zmysle platnej právnej úpravy je potrebné používať formuláciu „záväzný geodetický referenčný systém“ (§ 2 vyhlášky č. 300/2009 Z. z.). 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
vo vyhláške 
ÚGKK SR 
K § 20 ods. 11 
Slová „je aj“ na konci úvodnej vety nahradiť slovami „ sú aj“. 

Odôvodnenie: 
Text pod písm. c) je v množnom č., takže aj úvodná veta by mala byť v mn. č. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 21 ods. 4 
Navrhujeme ustanoviť, kto vydáva príslušnú dokumentáciu. 

Odôvodnenie: 
Je potrebné výslovne ustanoviť, kto vydáva stavebnú dokumentáciu vlastníkovi stavby. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 52 ods. 4 
V druhej vete časť vety „stavebník určí generálneho zhotoviteľa stavby“ nahradiť slovami „stavebník môže určiť generálneho zhotoviteľa stavby“. 

Odôvodnenie: 
Navrhujeme prikazujúcu právnu normu nahradiť dovoľujúcou právnou normou. T. z. neprikazovať stavebníkovi, že si musí zvoliť jedného generálneho zhotoviteľa stavby, ak je viac zhotoviteľov. Stavebník by mal mať právo sám sa rozhodnúť, aké zmluvné vzťahy uzavrie za účelom výstavby, či vykopanie základov uskutoční svojpomocou, na postavenie hrubej stavby uzavrie zmluvu s inou osobou, na vybudovanie interiéru (schodiska, krbu) uzavrie zmluvu s ďalšou osobou, na zavedenie inžinierskych sietí uzavrie zmluvu s treťou osobou atď. bez toho, aby si musel stanoviť generálneho zhotoviteľa stavby. Návrhom cit . ust. sa v neprípustnej miere umožňuje zásah verejnej moci do súkromnej sféry. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
ÚGKK SR 
K § 53 ods. 9 
Žiadame slová „geometrickej kontroly stavby“ nahradiť slovami „kontroly geometrických parametrov stavby“. 

Odôvodnenie: 
Požadovaná úprava zosúlaďuje terminológiu so zákonom č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 58 a § 59 
Žiadame dôsledne rozlišovať medzi stavebným dozorom a stavebnotechnickým dozorom. 

Odôvodnenie: 
Ak predkladateľ rozlišuje od stavebného dozoru (§ 58) stavebnotechnický dozor (§59), treba obsah týchto pojmov v návrhu zákona precíznejšie oddeliť, pretože z navrhovanej úpravy tento rozdiel veľmi nepozorovať. Ako príklad uvádzame porovnanie dikcie § 58 ods. 2 písm. a) až f) a § 59 ods. 2 písm. a) až f). 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
ÚGKK SR 
K § 61 ods. 1 
§ 61 ods. 1 navrhujeme preformulovať tak, že znie: 
„Geodet vykonáva geodetické činnosti na stavbe.“ 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 61 ods. 5 
§ 61 ods. 5 žiadame preformulovať tak, že znie: 
„(5) Hlavným geodetom môže byť len geodet s oprávnením vydaným podľa osobitného predpisu. xxx)“. 
Poznámka pod čiarou k odkazu xxx) znie: 
„xxx) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.“ 

Odôvodnenie: 
Ide o precizovanie príslušného oprávnenia. Oprávnenie na inžiniersku geodéziu nemá oporu v žiadnom všeobecne záväznom právnom predpise. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
ÚGKK SR 
K § 67 ods. 3 písm. f) 
§ 67 ods. 3 písm. f) žiadame preformulovať tak, že znie: 
„f) na zariadenie geodetického bodu, xxx)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu xxx) znie: 
„xxx) §2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.“. 

Odôvodnenie: 
Meračské veže, signály a pyramídy sa budovali na trigonometrických bodoch, keď sa poloha týchto bodov určovala meraním uhlov. Už 25 rokov sa nebudujú, pretože poloha geodetických bodov geodetických základov sa už určuje inou technológiou ako meraním uhlov a dĺžok, a to prijímaním signálov z družíc GNSS. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 69 ods. 2 písm. e) 
V § 69 ods. 2 písm. e) žiadame vypustiť slová „a vytyčovacích“ . 

Odôvodnenie: 
Pod vytyčovacími bodmi sa rozumejú body vytyčovacích sietí, ktoré sú dočasne vyznačené v teréne, preto je vydanie stavebného súhlasu prípadne stavebného povolenia pre tieto body neopodstatnené a zbytočné. 

Túto pripomienku považuje za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
ÚGKK SR 
K § 70 ods. 1 
V odseku 1 navrhujeme slová „uskutočňovaná bez stavebného povolenia“ nahradiť slovami „uskutočnená alebo uskutočňovaná bez stavebného povolenia“. 

Odôvodnenie: 
Navrhujeme upraviť definíciu nepovolenej stavby tak, aby bolo zrejmé, že sa vzťahuje na stavby nielen stavané (uskutočňované) bez stavebného povolenia, ale aj postavené (uskutočnené) bez stavebného povolenia. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 70 ods. 4 
Slová na konci prvej vety, cit.: „z dôvodu, ktorý stavebník nezavinil.“, resp. nahradiť slovami: „ a to až do času, kedy správny orgán opätovne právoplatne rozhodol tak, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia alebo žiadosť o zmene stavby zamieta. 

Odôvodnenie: 
Niekedy bude v praxi problém zistiť, či vydanie stavebného povolenia alebo rozhodnutia o zmene stavby zavinil stavebník alebo nezavinil. Ak bude niektoré z uvedených rozhodnutí zrušené súdom, kto bude posudzovať vinu za vydanie takého rozhodnutia, ak taká jednoznačne z rozhodnutia súdu nevyplynie? V konaní o preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu súdom podľa časti o správnom súdnictve v Občianskom súdnom poriadku súd vinu za vydanie nezákonného rozhodnutia ani nezisťuje, zameriava sa len na to, či správny orgán postupoval v konaní v súlade so zákonom. 
Podobne je to aj v konaní o proteste prokurátora, kde sa prokurátor v rámci svojej dozorovacej právomoci v proteste zameriava len na to, či správny orgán porušil zákon a akým spôsobom a ktoré ustanovenia boli porušené. 
Okrem toho pri zrušení rozhodnutia správneho orgánu je vec spravidla vrátená na nové konanie a rozhodnutie tomuto správnemu orgánu a ten rozhoduje odznovu, pričom je viazaný právnym názorom súdu alebo nadriadeného správneho orgánu. Nie je vylúčené, že stavebné povolenie opätovne vydá alebo povolí zmenu stavby. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 70 ods. 5 
Toto ustanovenie navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Toto ustanovenie je zjavne diskriminačné voči tým, ktorí si bez stavebného povolenia alebo ohlásenia postavili stavbu alebo uskutočnili jej zmenu po 1.9.1997. V praxi by to znamenalo, že ak by si napr. niekto postavil rekreačnú chatu bez stavebného povolenia 31.8.1996, na základe tohto ustanovenia by sa mu zlegalizovala, ale ak by niekto dokončil stavbu 1.9.1996, považovala by sa takáto stavba za nepovolenú stavbu a hrozilo by jej zbúranie. 
Ak by toto ustanovenie nadobudlo účinnosť, ponúka sa otázka: Ako budú stavebné úrady skúmať, ktorým dňom bola stavba postavená alebo uskutočnená jej zmena, ak nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a neexistujú žiadne písomné podklady? Na základe akého dokladu sa táto stavba bude do katastra nehnuteľností zapisovať? Okrem toho, že je toto ustanovenie v príkrom rozpore s teraz účinným ale aj navrhovaným katastrálnym zákonom, je v zjavnom rozpore aj s Ústavou SR, najmä s jej čl. 12 ods. 1 a 2 a čl. 13 ods. 3 a 4. 
Čo sa týka dôvodovej správy k tomuto odseku, tá je tak bizarná, že si nezaslúži ani bližší komentár. Uvedieme len to, že každá veta z dôvodovej správy je aj bez hlbšieho skúmania zjavne účelová. 
Ponúka sa ešte otázka, na základe akých poznatkov dospel predkladateľ k dátumu 1.9.1997? 
Záverom ešte jedna pripomienka. 
Je zvláštne, že navrhovaným zákonom sa dáva tzv. generálny pardón, resp. tichý súhlas nelegálnym stavbám postaveným pred 1.9.1997, ale štát chce trestať stavebníkov, ktorí si v súlade s doteraz platným zákonom podali žiadosť o dodatočné stavebné povolenie, toto im nebolo do účinnosti navrhovaného stavebného zákona vydané (takých prípadov je a bude určite dosť), ale na základe prechodného ustanovenia § 163 ods. 3 písm. a) návrhu stavebného zákona sa konanie dokončí už podľa nového stavebného zákona, ktorý je voči dovtedy nepovoleným stavbám prísnejší, ako doterajší stavebný zákon. Čiže navrhovaný § 70 ods. 5 v súvislosti s § § 163 ods. 3 písm. a) tu do právnych vzťahov na úseku výstavby prináša neodôvodniteľnú disproporciu medzi tzv. stavebníkmi spred cca 18 r. a viac a súčasnými tzv. stavebníkmi. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 71 ods. 2 a 3 
Výraz „zakladanie stavieb“ nekorešponduje s nadpisom k uvedenému stanoveniu a ani s odsekom 1 a okrem toho je nesprávny. Zosúladiť s názvom k tomuto ustanoveniu a nahradiť ho správnym výrazom „uskutočnenie stavby“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 

 
O 
ČA 
upraví sa vo vyhláške 
ÚGKK SR 
K § 75 ods. 2 
Navrhujeme ustanoviť, aby náklady na odstránenie umeleckého diela znášal ten, v koho záujme autor musel umelecké dielo zo stavby alebo staveniska odstrániť a odviezť. 

Odôvodnenie: 
Ustanovenie upravuje, že ak sa má v súvislosti s uskutočňovaním stavby zo staveniska alebo stavby odstrániť umelecké dielo, má si ho autor odstrániť a odviezť na vlastné náklady. 
Považujeme za správne, aby náklady znášal ten, v koho záujme autor musel umelecké dielo zo stavby alebo staveniska odstrániť a odviezť. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 75 ods. 4 
Poslednú časť vety: „Tento zákon sa nevzťahuje......“ navrhujeme presunúť do samostatného odseku. V dôvodovej správe sa neuvádza dôvod, prečo sa tento zákon nevzťahuje na umelecké diela uvedené pod písm. a) a b) a nenašli sme ani my takýto dôvod. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Dôvodová správa by mala vysvetliť, prečo sa tento zákon nevzťahuje na umelecké diela uvedené pod písm. a) a b) a nenašli sme ani my takýto dôvod. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
ÚGKK SR 
K § 77 ods. 3 písm. d) 
Žiadame vypustiť § 77 ods. 3 písm. d), vypustiť navrhujeme aj písm. a) a b). 

Odôvodnenie: 
Z navrhovaného ustanovenia vôbec nevyplýva, ktoré sú to stavby, ktoré nepodliehajú kolaudácii. Z dovetku, cit.: „ktoré sa bez závad užívajú na rovnaký účel viac ako 20 rokov“ sa dá vydedukovať len jedno. Ide o bezprecedentné legalizovanie stavieb, charakterizovaných v § 70 ods. 5, a ktoré spomína aj dôvodová správa k tomuto ustanoveniu, teda stavieb, ktoré boli nelegálne postavené a nelegálne sa užívajú 20 rokov a viac. Ust. § 70 ods. 5 a § 77 ods. 3 písm. d) spolu súvisí. Kým v § 70 ods. 5 ide o bezprecedentnú legalizáciu špeciálne vyčlenených „čiernych stavieb“ tým, že ich stavebníkom sa „odpúšťa“ mať stavebné povolenie, pri § 77 ods. 3 písm. d) ide o bezprecedentnú legalizáciu špeciálne vyčlenených „čiernych stavieb“ tým, že ich stavebníkom sa „odpúšťa“ mať kolaudáciu. A pri oboch ustanoveniach ide spoločne o jedno. Protiústavným spôsobom zvýhodniť jednu časť osôb pred inými. 
Ostatné pripomienky, ktoré sme uviedli k § 70 ods. 5 platia aj tu. 
Vzhľadom na znenie § 77 ods. 2 písm. a) a b) sú podľa nášho názoru ustanovenia § 77 ods. 3 písm. a) a b) nadbytočné. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
ustúpili od zásadnej pripomienky 
ÚGKK SR 
K § 78 
Žiadame upraviť problematiku údržby stavieb v samostatnej hlave alebo upraviť názov štvrtej hlavy tretej časti. 

Odôvodnenie: 
Toto ustanovenie nekorešponduje s názvom štvrtej hlavy „Užívanie a odstraňovanie stavieb“. Z textu § 78 vyplýva ako keby údržba stavieb bola vyčlenená z obsahu pojmu „užívanie stavieb“. Údržba stavieb by preto mala byť vyčlenená do samostatnej hlavy alebo treba doplniť názov štvrtej hlavy aj o slovo „údržba“. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
ustúpili od zásadnej pripomienky 
ÚGKK SR 
K § 83 ods. 2 
Žiadame upraviť, kto zabezpečí vypratanie samotného vlastníka, ak tento nechce stavbu vypratať. 

Odôvodnenie: 
V navrhnutom ustanovení je stanovená povinnosť vlastníka stavby zabezpečiť vypratanie stavby užívateľom (napr. nájomcom), ak stavebný úrad nariadi vypratanie stavby z dôvodov uvedených v § 83. Nie je tu však uvedené, kto zabezpečí vypratanie samotného vlastníka, ak tento nechce stavbu vypratať. Mal by to byť stavebný úrad, čo treba uviesť do tohto ustanovenia alebo to treba uviesť do samostatného odseku. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
ustúpili od zásadnej pripomienky 
ÚGKK SR 
K § 94 
Žiadame doplniť, že obec vydáva oznámenie o tom, kedy bola stavba postavená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom, ako aj potvrdenie o tom, že stavba neexistuje. 

Odôvodnenie: 
V nadväznosti na § 31 vyhlášky č. 461/2009 Z. z. ako aj v nadväznosti na návrh zákona o katastri nehnuteľností žiadame doplniť, že obec vydáva oznámenie o tom, kedy bola stavba postavená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom, ako aj potvrdenie o tom, že stavba neexistuje. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
ustúpili od zásadnej pripomienky 
ÚGKK SR 
K § 95 ods. 4 písm. b) 
Navrhujeme vypustiť § 95 ods. 4 písm. b). 

Odôvodnenie: 
Uvedené ustanovenie považujeme za nadbytočné, pričom takéto ustanovenie sa obvykle ani v zákone neuvádza. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 95 ods. 5 
Žiadame precizovať vzťah obce a stavebného úradu. 

Odôvodnenie: 
Z uvedeného ustanovenia vyplýva nejasný vzťah obce a stavebného úradu. Ak je v § 95 ods. 1 písm. a) ustanovené, že stavebným úradom je obec a v § ...zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je uvedené, že štatutárnym orgánom (teda na čele) obce je starosta, ide o nesúlad v pomenovaní štatutárneho orgánu obce ako stavebného úradu. To sa týka aj toho, že prednostu stavebného úradu do funkcie vymenúva starosta obce. Logicky by z postavenia obce ako stavebného úradu vyplývalo, že na čele stojí starosta, to však netreba v tomto zákone upravovať, keďže to vyplýva zo zákona o obecnom zriadení. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadne pripomienky 
ÚGKK SR 
K § 97 ods. 1 písm. c) 
Navrhujeme precizovať ustanovenie o vysokoškolskom vzdelaní ako podmienke na zápis do registra odborne spôsobilých osôb. 

Odôvodnenie: 
Nakoľko v zmysle § 97 ods. 1 písm. c) jednou z podmienok na zápis do registra odborne spôsobilých osôb je vysokoškolské vzdelania, pričom je len príkladmo uvedených niekoľko vysokoškolských zameraní, platilo by podľa navrhovanej právnej úpravy, že akékoľvek vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bude postačujúce na zápis do registra odborne spôsobilých osôb. Ak tomu tak má byť, navrhujeme, aby túto skutočnosť predkladateľ výslovne uviedol v dôvodovej správe. Ak tomu tak nemá byť, navrhujeme, aby príslušné ustanovenie precizoval. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 97 ods. 2 
V § 97 ods. 2 navrhujeme slová „dátum skúšky“ nahradiť slovami „dátum vykonania skúšky odbornej spôsobilosti“. 

Odôvodnenie: 
Pre pojem „skúška odbornej spôsobilosti“ použitý v § 97 ods. 1 písm. d) nebola zavedená legislatívna skratka „skúška“. Preto je podľa nášho názoru vhodnejšie uviesť formuláciu „dátum vykonania skúšky odbornej spôsobilosti“. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 97 ods. 7 
Navrhujeme precizovať § 97 ods. 7. 

Odôvodnenie: 
§ 97 ods. 7 je potrebné precizovať. V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že napr. odsek 4 „iba“ vymedzuje, kto sa považuje za bezúhonného na účely tohto zákona a v ňom sa nehovorí o žiadnom údaji. V tejto súvislosti by mohla vyvstať otázka, či bude súčasťou informačného systému aj výpis odborne spôsobilej osoby z registra trestov. 
 
O 
ČA 
vypustené 
ÚGKK SR 
K § 98 ods. 2 
V § 98 ods. 2 navrhujeme slová „súvisiacich predpisov“ navrhujeme nahradiť slovami „súvisiacich právnych predpisov“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. V § 99 ods. 2 sa hovorí o „súvisiacich právnych predpisoch“. Je preto potrebné zjednotiť používanú terminológiu. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 105 ods. 9 
Je potrebné výslovne ustanoviť, od ktorého okamihu plynie lehota troch rokov. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 105 ods. 10 
Navrhujeme preformulovať § 105 ods. 10. 

Odôvodnenie: 
Slová „Príslušným správnym orgánom je“ navrhujeme nahradiť slovami „Na prejednanie priestupku je príslušný“. Zároveň navrhujeme upraviť, kedy je na prejdnanie priestupku príslušný stavebný úrad a kedy je na prejednanie priestupku príslušný stavebný inšpektorát. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 107 
Žiadame preformulovať § 107 a to tak, že (podobne ako v § 105 v rámci právnej úpravy priestupkov) sa najprv uvedie, kto sa dopustí správneho deliktu, potom by mala nasledovať úprava výšky pokuty, ktorú možno uložiť za správny delikt, následne by malo byť uvedené, kto prejednáva správne delikty a následne by boli uvedené ustanovenia ods. 13 až 17. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Systematika právnej úpravy správnych deliktov by mala byť obdobná systematike právnej úpravy priestupkov. 
 
O 
N 
navrhovaná úprava je dostatočná 
ÚGKK SR 
K § 107 ods. 1 písm. a), ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a) 
Sprecizovaním ods. 2 písm. a) a ods. 3 písm. a) rozlíšiť obe skutkové podstaty, resp. ods. 2 písm. a) vypustiť a upraviť pokuty tak, že za uskutočňovanie stavby môže byť uložená nižšia pokuta, ako za už uskutočnenú stavbu. 

Odôvodnenie: 
Medzi obomi ustanoveniami nie je žiadny rozdiel. Ak teda právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ ako zhotoviteľ stavby alebo ak stavebník uskutočňuje stavbu, jej zmenu, stavebné úpravy alebo terénne úpravy bez rozhodnutia stavebného úradu alebo v rozpore s ním, stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát bude zjavne v dileme, či uložiť pokutu od 5.000 € do 30.000 € podľa ods. 2 písm. a) alebo pokutu od 30.000 do 150.000 € podľa ods. 3 písm. a). 
Pri porovnaní skutkových podstát v ods. 1 písm. a) na jednej strane a v ods. 2 písm. a) a v ods. 3 písm. a) na druhej strane je pokuta, ktorú môže stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uložiť, sú pokuty v ods. 2 písm. a) a v ods. 3 písm. a) neadekvátne vysoká oproti pokute uvedenej v ods. 1 písm. a), pretože za uskutočnenie napr. nedovolenej stavby alebo jej zmeny (teda za dokončenie takej stavby) správny orgán uloží nižšiu pokutu ako iba za uskutočňovanie (t. z., že stavba ešte nie je dokončená). 
Okrem toho, ak bude v praxi správny orgán zisťovať, či stavba už je uskutočnená (teda dokončená) alebo sa len uskutočňuje (je tesne pred dokončením), ak nie je skolaudovaná? 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ÚGKK SR 
K nadpisu tretej hlavy štvrtej časti 
Navrhujeme upraviť nadpis tretej hlavy štvrtej časti. 

Odôvodnenie: 
Nadpis „Konania“ nepovažujeme za vhodný. Nadpis tretej hlavy štvrtej časti by mal zohľadňovať, že ide o úpravu konaní vo veciach územného plánovania a stavebného konania. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K tretej hlave štvrtej časti 
Tretiu hlavu štvrtej časti navrhujeme rozdeliť na diely. 

Odôvodnenie: 
V záujme lepšej prehľadnosti právnej úpravy obsiahnutej v tretej hlave štvrtej časti navrhujeme túto rozdeliť na diely a to tak, že všeobecné ustanovenia pre všetky predmetné konania by tvorili prvý diel a právna úprava jednotlivých konaní by bola obsiahnutá v ďalších samostatných dieloch. 
 
O 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
ÚGKK SR 
Všeobecne k tretej hlave 
Navrhujeme zjednotiť používanie pojmov „stavebný úrad“ a „správny orgán“. 

Odôvodnenie: 
Je potrebné dôsledne dodržiavať jednotnú terminológiu a rovnaké skutočnosti označovať rovnakým pojmom. V tejto súvislosti možno poukázať na skutočnosť, že § 110 ods. 2 ustanovuje povinnosť zverejniť výzvu „správnemu orgánu“ a § 115 ods. 3 sa ustanovuje povinnosť zverejniť určité údaje „stavebnému úradu“. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 107 ods. 1 písm. d) 
Žiadame precizovať ustanovenie a doplniť, aké oprávnenie musí mať geodet v zmysle tohto ustanovenia aj s príslušným odkazom na platnú legislatívu. 

Odôvodnenie: 
Toto ustanovenie považujeme za neurčité a z tohto dôvodu môže vyvolávať interpretačné nejasnosti v praxi. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 108 ods. 1 
V § 108 ods. 1 navrhujeme slová „na konania“ nahradiť slovami „na konanie“ a taktiež navrhujeme slová „všeobecná úprava správneho konania“ nahradiť slovami „všeobecný predpis o správnom konaní“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 108 ods. 2 
V § 108 ods. 2 navrhujeme slová „Všeobecná úprava správneho konania“ nahradiť slovami „Všeobecný predpis o správnom konaní“. 
V predvetí navrhujeme na konci doplniť slovo „najmä“. 
V písm. c) navrhujeme za slovo „ohlasovanie“ doplniť slovo „stavieb“ 
Pokiaľ ide o poskytovanie údajov z dokumentácie vlastníkov dopravnej infraštruktúry a vlastníkov inžinierskych sietí, podľa nášho názoru sa na tento postup vzťahuje zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, preto by sa mal skôr vylúčiť na danú problematiku tento zákon a nie všeobecný predpis o správnom konaní. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
V predvetí navrhujeme na konci doplniť slovo „najmä“, nakoľko v danom prípade nejde o taxatívny výpočet a niektoré ďalšie aspekty konaní podľa návrhu zákona sú taktiež upravené odlišne od právnej úpravy v správnom poriadku. 
Podľa § 144 ide o ohlasovanie stavieb, preto by malo byť ustanovené, že všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje na ohlasovanie stavieb. 
 
O 
ČA 
doplnený odkaz 
ÚGKK SR 
K § 108 ods. 4 
Navrhujeme precizovať ustanovenie o miestnej príslušnosti tak, aby zohľadňovala aj konania, v súvislosti s ktorými ešte nie je možné hovoriť o existujúcej stavbe. 

Odôvodnenie: 
Definícia stavby je podaná v § 9 ods. 1. V zmysle uvedenej definície je stavba stavebná konštrukcia pevne spojená so zemou atď. Stavebný úrad však rozhoduje napr. aj v konaní o umiestnenie stavby, či v stavebnom konaní a v týchto konaniach sotva možno hovoriť o stavbe. Vhodnejšie by preto bolo formulovať ustanovenie o miestnej príslušnosti napríklad tak, že miestna príslušnosť stavebného úradu sa spravuje miestom, kde je stavba postavená alebo kde má byť postavená. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 108 ods. 5 
Slová „v konaniach“ navrhujeme nahradiť slovami „v konaní“. Zároveň navrhujeme slovo „odvolanie“ nahradiť slovom „opravný prostriedok“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
Navrhujeme ustanoviť, že nielen odvolanie, ale ani iný opravný prostriedok nie je možné podať ústne do zápisnice. Nevidíme žiadny dôvod na to, aby sa odvolanie nemohlo podať ústne do zápisnice a napríklad návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mimo odvolacieho konania sa mohol podať ústne do zápisnice. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 109 
Je potrebné upraviť dôvodovú správu, nakoľko nie je v súlade s normatívnym textom. 

Odôvodnenie: 
V dôvodovej správe k § 109 sa uvádza, že „Najmä sa to prejavuje v odseku 6 tým, že iný účastník, ako navrhovateľ, nemôže vziať podanie navrhovateľa späť.“ § 109 ods. 6 však znie tak, že „Účastníkmi v konaní týkajúcom sa budovy nie sú nájomcovia bytov a nebytových priestorov, ak nie sú stavebníkom.“ Tento nesúlad medzi dôvodovou správou a normatívnym textom je potrebné odstrániť. Problematika späťvzatia návrhu je upravená v odseku 8. 
Takisto je potrebné upraviť dôvodovú správu k odseku 7. Tento odsek totiž nevylučuje „účasť stavebného úradu vo vzťahoch, ktorých obsahom nie je umiestňovanie, povoľovanie a odstraňovanie stavieb a zariadení na reklamu“, ale ustanovuje, kto nie je účastníkom v danom konaní. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 109 ods. 1 
V § 109 ods. 1 je potrebné presne uviesť, o aké konanie ide. To isté platí aj pre ostatné odseky tohto paragrafu. 

Odôvodnenie: 
Je potrebné precizovať, o aké konania ide podľa § 109 ods. 1, preto by bolo vhodné aspoň doplniť „podľa tohto zákona“, t. j. „v konaní podľa tohto zákona“. V tejto súvislosti možno poukázať na § 108 ods. 1, v ktorom sa uvádza: „Na konania podľa tohto zákona ... “. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 110 ods. 2 
V § 110 ods. 2 navrhujeme v prvej vete doplniť pred slová „úradnej tabuli“ slovo „svojej“ a pred slová „webovom sídle“ slovo „svojom“. V druhej vete navrhujeme doplniť za slová „na webovom sídle“ doplniť slová „správneho orgánu“. 
V tretej vete navrhujeme doplniť za slová „v lehote troch pracovných dní“ okamih, od ktorého začína plynúť táto lehota. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. V tejto súvislosti poukazujeme napr. na § 115 ods. 3, kde sa používa formulácia „na svojom webovom sídle“. 
Pri lehotách je potrebné ustanoviť rozhodujúcu skutočnosť, od ktorej začína plynúť. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 111 ods. 4 
Treba zosúladiť dôvodovú správu a návrh zákona. 

Odôvodnenie: 
Podľa dôvodovej správy sú oprávnenia dotknutého orgánu v konaní na stavebnom úrade vymedzené v odseku 3, hoci v návrhu zákona sú uvedené v odseku 4. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 112 ods. 1 
V § 112 ods. 1 navrhujeme vypustiť poslednú vetu. 

Odôvodnenie: 
Zodpovednosť za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom (pričom nesprávnym úradným postupom by bolo zrejme aj vydanie záväzného stanoviska v rozpore so zákonom) upravuje zákon č. 514/2003 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov. Tento právny predpis ustanovuje, že za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom orgánu štátu zodpovedá štát. Nie je zrejmé, či posledná veta v § 112 ods. 1 má ustanoviť iný subjekt zodpovednosti za škodu spôsobenú vydaním nezákonného záväzného stanoviska – ak áno, je potrebné komplexne upraviť tento druh zodpovednosti. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 112 ods. 5 
V § 112 ods. 5 navrhujeme slovo „ods.“ nahradiť slovom „odseku“. Je potrebné zosúladiť dôvodovú správu a návrh zákona. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
Podľa dôvodovej správy medze záväznosti záväzných stanovísk pre stavebný úrad z hľadiska kompetencií a kvality obsahu sú uvedené v odseku 4, avšak podľa návrhu zákona sú uvedené v odseku 5. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 112 ods. 6 
V § 112 ods. 6 navrhujeme slová „možno použiť“ nahradiť slovami „je možné podať“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 

 
O 
N 
vypustený odsek 
ÚGKK SR 
K § 113 ods. 4 
Navrhujeme preformulovať druhú vetu. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Podľa nášho názoru nie je vhodná formulácia o „nepodarení sa vyhovieť“ účastníkovi. Vhodnejšia by podľa nášho názoru bola formulácia „ak stavebný úrad účastníkovi konania nevyhovie v celom rozsahu a napadnuté rozhodnutie nezruší ani nezmení, ...“ 
 
O 
N 
navrhované znenie je zrozumiteľné 
ÚGKK SR 
K § 115 a nasl. 
Navrhujeme, aby systematika všeobecnej právnej úpravy niektorých aspektov konaní podľa tohto zákona, resp. právnej úpravy úkonov v konaniach podľa tohto zákona, ktorá sa odlišuje od právnej úpravy v správnom poriadku sledovala systematiku právnej úpravy v správnom poriadku. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Podľa nášho názoru by bolo vhodné, ak by všeobecná úprava upovedomenia o začatí konania, doručovania, predvedenia, dokazovania a lehôt na rozhodnutie sledovala systematika správneho poriadku, kde je napr. dokazovanie upravené pred predvedením a lehoty sú upravené ešte pred dokazovaním. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 115 ods. 1 
V nadväznosti na navrhované ustanovenie, podľa ktorého sa upovedomenie o začatí konania doručuje až v nadväznosti na deň, keď je návrh na začatie konania úplný, navrhujeme v dôvodovej správe vysvetliť, aký dopad na začatie konania má neúplnosť návrhu na začatie konania. 

Odôvodnenie: 
Je potrebné jednoznačne upraviť začatie konania, resp. vysvetliť v dôvodovej správe, kedy sú konania podľa tohto zákona začaté. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 115 ods. 2 
V § 115 ods. 2 navrhujeme na začiatok prvej vety doplniť slová „stavebný úrad“. Žiadame, aby stavebný úrad mal povinnosť poučiť účastníkov aj o dôsledku podľa odseku 6. 

Odôvodnenie: 
V § 115 ods. 2 v prvej vete je na začiatok prvej vety potrebné doplniť, kto uvedie v upovedomení o začatí konania dané informácie. 
Podľa nášho názoru je potrebné účastníkov poučiť aj o prezumpcii podľa odseku 6. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ÚGKK SR 
K § 115 ods. 3 
V § 115 ods. 3 navrhujeme slová „v deň oznámenia účastníkom a dotknutým orgánom“ preformulovať. Zároveň navrhujeme ustanoviť, počas akej minimálnej doby majú byť dané údaje zverejnené na webovom sídle stavebného úradu. 

Odôvodnenie: 
V danom ustanovení nie je uvedené, deň oznámenia akej skutočnosti je podstatný. Možno sa len domnievať, že ide o oznámenie upovedomenia o začatí konania. Zároveň sme toho názoru, že (pokiaľ je naša domnienka správna) ide o povinnosť, ktorú nie je možné realizovať – ak sa totiž predmetné upovedomenie bude zasielať poštou, stavebný úrad sa deň oznámenia jednotlivým účastníkom dozvie až dodatočne po návrate doručenky (ak sa toto upovedomenie bude doručovať doporučene s doručenkou). Zároveň je potrebné zohľadniť, že konanie môže mať viacero účastníkov, a že toto oznámenie môže byť doručené jednotlivým účastníkom v rôznych dňoch. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ÚGKK SR 
K § 116 ods. 1 
§ 116 ods. 1 navrhujeme uviesť ako samostatný paragraf. Zároveň odporúčame zjednotiť používanie pojmov „návrh“ a „podanie“. Takisto upozorňujeme predkladateľa, že návrh nemôže byť podaný „zaručeným elektronickým podpisom“. 

Odôvodnenie: 
§ 116 ods. 1 sa netýka doručovanie, ale formy podania. Z tohto dôvodu by mal jeho obsah tvoriť samostatný paragraf. 
V danom ustanovení by sa mal používať pojem „návrh“ alebo pojem „podanie“. Takisto je potrebné upraviť formuláciu v súvislosti so zaručeným elektronickým podpisom – prekladateľ mal zrejme na mysli prípady, kedy podanie bude podpísané zaručeným elektronickým podpisom. 
 
O 
N 
navrhovaná úprava ne je nevyhnutná 
ÚGKK SR 
K § 116 ods. 2 
V § 116 ods. 2 navrhujeme slová „oznámenia o začatí konania“ nahradiť slovami „upovedomenia o začatí konania“. 

Odôvodnenie: 
V nadväznosti na nadpis § 115 je podľa nášho názoru vhodnejšie v § 116 ods. 2 používať pojem „upovedomenie o začatí konania“. 
 
O 
A 
 
ÚGKK SR 
K § 116 ods. 3 
V § 116 ods. 3 prvej vete slová „doručuje sa jej“ navrhujeme nahradiť slovami „stavebný úrad jej doručuje písomnosť“. V § 116 ods. 3 druhej vete navrhujeme slová „ak sa písomnosť doručuje“ navrhujeme nahradiť slovami „ak stavebný úrad písomnosť doručuje“ a taktiež navrhujeme slovo „umiestnená“ nahradiť slovom „zverejnená“. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Je potrebné uvádzať konkrétny orgán, ktorý písomnosť doručuje. Zároveň je potrebné dodržiavať jednotnú terminológiu. V § 115 ods. 3 a v § 116 ods. 5 sa používa formulácia „zverejní na webovom sídle“. Z tohto dôvodu by bolo vhodnejšie aj v § 116 ods. 3 použiť formuláciu, podľa ktorej sa písomnosť musí zverejniť na úradnej tabuly a webovom sídle stavebného úradu. 
 
O 
N 
navrhovateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú 
RUZ 
51. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme v ustanovení § 50 ods. 2 vložiť pred slová „technické predpisy“ slová „technické normy“ 
Odôvodnenie: 
Úplnosť podmienok použitia stavebného výrobku. 
 
Z 
ČA 
text je uprsvený inak 
RUZ 
52. Zásadná pripomienka 
V ustanovení 51 ods. 4 písm. h) nie je RÚZ zrejmé, prečo by sa mala stavba rozdeľovať na jednotlivé fázy realizácie. 

Odôvodnenie: 
Uvedená formulácia by znamenala, že je potrebné oznamovať začiatok realizácie po stavebných objektoch. Uvedené opatrenie predstavuje zbytočnú administratívnu záťaž. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
134. Zásadná pripomienka 
Ustanovenie § 163 ods. 16 navrhujeme vypustiť, resp. navrhujeme alternatívne znenie: 
„(16) Dotknutý orgán štátnej správy a vlastník stavby dopravnej infraštruktúry poskytnú obciam s počtom obyvateľov nad 1 000 a obciam, na ktorých území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, údaje o území na účely územnotechnických podkladov do 30. júna 2025“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme upraviť alebo vypustiť, nakoľko územnotechnické podklady sme povinní poskytnúť na vyžiadanie žiadateľom v rozsahu stanovenom žiadosťou a inými paragrafmi tohto zákona aj ZEK, preto jednorazové poskytnutie podkladov všetkým VÚC a obciam (ktorých je na Slovensku cca 2900) v nejasnom rozsahu, bez žiadosti a dokonca priamo zo zákona považujeme za nerealizovateľné. 
Ide navyše o kritickú infraštruktúru štátu, za ktorú zodpovedáme a vystavili by sme ju týmto ustanovením bezpečnostnému riziku. 
Alternatívne žiadame predĺžiť termín, vzhľadom na nerealizovateľnosť, ide o vysoký počet obcí. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 28. 1. 2015.  
RUZ 
25. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 17 ods. 5 písm. c) navrhujeme úpravy textu: Upresniť potrebu autorizovaného stavebného dozoru, alebo autorizovaného stavbyvedúceho pre prípad drobnej stavby. 
Odôvodnenie: 
Sme toho názoru, že to nie je nutné a v praxi sa neaplikuje. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
26. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v ustanovení § 18 ods. 3 upraviť prvú vetu, tak, že bude znieť nasledovne: 

„(3) Pokiaľ je stavebný denník vedený v písomnej forme, stavebný úrad po povolení stavby označí stavebný denník overovacou doložkou a ak ide o rozsiahlu líniovú stavbu, overí hlavný stavebný denník.“ 
a na koniec odseku 3 pripojiť vetu: 
„Pokiaľ je stavebný denník vedený v elektronickej forme, musia byť denné záznamy a pripojené prílohy podpísané elektronickým podpisom.“ 
Odôvodnenie: 
Nami predložený návrh zohľadňuje upozornenie ministerstva uvedené v Dôvodovej správe, že dosiaľ nie je prijatá základná právna úprava elektronickej formy výkonu verejnej moci, preto neukladá ale umožňuje viesť stavebný denník v klasickej i v elektronickej forme, tak ako to už dnes vyžaduje bežná stavebná prax, a to podpisovaním denných záznamov a pripojených príloh elektronickým podpisom, ktorý rovnocenne zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu osoby a času zápisu, ako aj nezmeniteľnosť obsahu zápisu. 
 
Z 
ČA 
odsek vypustený 
RUZ 
27. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 18 ods. 4 písm. e) navrhujeme upresniť potrebu autorizovaného stavebného dozoru, alebo autorizovaného stavbyvedúceho pre prípad drobnej stavby. 
Odôvodnenie: 
Sme toho názoru, že to nie je nutné a v praxi sa neaplikuje. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
28. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v § 20 a následne vo všetkých relevantných ustanoveniach návrhu zákona zjednotiť spôsob pomenovania a upraviť pomenovanie projektovej dokumentácie v súlade s definíciou podľa § 20 ods. 1, teda: 
a) nahradiť pomenovanie § 20 „Projektová dokumentácia“ pomenovaním „Dokumentácia stavby“ 
b) a nahradiť „projekt stavby“, „vykonávací projekt“ a pod. „projektovou dokumentáciou“, „čiastkovou projektovou dokumentáciou“, resp. „projektovou dokumentáciou časti stavby“ a „vykonávacou projektovou dokumentáciou“. 
Odôvodnenie: 
Súčasťou dokumentácie stavby je projektová dokumentácia, stavebná dokumentácia (§ 21) a dokladová časť – záväzné stanoviská (§ 112). Krátky slovník slovenského jazyka (2003, 2005...) uvádza vysvetlenie pre pojem „projekt“: návrh, plán, predstava; vypracovaný návrh uskutočnenia je „projektová dokumentácia“. Uvedený návrh treba premietnuť do nasledujúcich ustanovení: 
• § 17 ods. 5 písm. b) „ ...projektanti čiastkovej projektovej dokumentácie stavby“ 
• § 18 ods. 2 „...a za súlad s overenou projektovou dokumentáciou stavby a vykonávacou projektovou dokumentáciou“ 
• § 18 ods. 4 písm. b) „...projektanti čiastkovej projektovej dokumentácie“ 
• § 20 ods. 2 „Dokumentáciu stavby tvorí projektová dokumentácia a dokladová časť. Dokladová časť obsahuje okrem stavebnej dokumentácie (§ 21) aj súvisiace záväzné stanoviská ... obstarané pri spracovaní projektovej dokumentácie alebo v súvislosti s ňou.“ 
• § 20 ods. 3 „Dokumentáciu územného zámeru tvorí projektová dokumentácia zmeny...“ 
• § 20 ods. 4 „Dokumentáciu ohlásenia stavby tvorí projektová dokumentácia ohlásenia stavby alebo projektová dokumentácia ohlasovanej zmeny stavby a dokladová časť...“ 
• § 20 ods. 5: Dokumentáciu umiestnenia stavby tvorí projektová dokumentácia a dokladová časť 
• § 20 ods. 6 „Dokumentáciu stavby tvorí projektová dokumentácia stavby a dokladová časť... Dokumentáciou stavby sa rozumie aj dokumentácia zmeny stavby ......... jednotlivých častí projektovej dokumentácie....“ 
• § 20 ods. 8: „...tvorí vykonávacia časť projektovej dokumentácie a jej súčasti. Vykonávacia projektová dokumentácia je podrobným textovým a grafickým rozpracovaním projektovej dokumentácie stavby...“ 
Posledná veta bude znieť: „Vykonávacou projektovou dokumentáciou sa rozumie aj vykonávacia projektová dokumentácia na uskutočnenie zmeny stavby“ 
• § 20 ods. 10: „Dokumentáciou stavby na kolaudačné konanie je projektová dokumentácia a dokladová časť... Projektová dokumentácia stavby na kolaudačné konanie....v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou“ 
• § 20 ods. 11 písm. a) „vykonávacia projektová dokumentácia...“ 
• § 21 ods. 2 písm. a) „overená projektová dokumentácia stavby a vykonávacia projektová dokumentácia, ak sa vyhotovila.“ 
• § 52 ods. 6: „technickými predpismi, s overenou projektovou dokumentáciou stavby, s vykonávacou projektovou dokumentáciou...“ 
• § 52 ods. 7, písm. b): „Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi ... podľa overenej projektovej dokumentácie stavby...“ 
• § 54 ods. 2 písm. b) „Na vypracovanie projektovej dokumentácie drobnej stavby...“ 
• § 54 ods. 5: „Projektovú dokumentáciu stavby...“ 
• § 55 ods. 1 bude znieť: „Projektantovi je vyhradené vypracovanie projektovej dokumentácie umiestenia stavby, projektovej dokumentácie stavby, vykonávacej projektovej dokumentácie a projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.“ 
• § 55 ods. 2: „...niektorú časť projektovej dokumentácie...“ 
• § 55 ods. 3: „...výsledná projektová dokumentácia je závislá ... a čiastkovej projektovej dokumentácie..“. 
• § 55 ods. 4: „...a projektantmi čiastkovej projektovej dokumentácie....“ 
• § 55 ods. 5: „Projektanti čiastkovej projektovej dokumentácie ... časti projektovej dokumentácie. 
Obdobne ďalej: 
• § 55 ods. 6 písm. i) a j); ods. 7 písm. a) a c); § 58 ods. 2 písm. a), f); § 59 ods. 2 písm. a) f), k); § 60 ods. 1; § 62 ods. 1 písm. c); § 62 ods. 2 písm. d); § 68 ods. 2; § 71 ods. 1; § 72 ods. 3; § 76 ods. 1; § 104 ods. 9; § 136 ods. 5; § 138 písm. d); § 140 ods. 1 a ods. 3; § 145 ods. 4; § 162 ods. 1 a 2 
Projektová dokumentácia stavby, overená projektová dokumentácia, overená projektová dokumentácia stavby stavebným úradom, vykonávacia projektová dokumentácia, projektant čiastkovej projektovej dokumentácie 
 
Z 
A 
 
RUZ 
29. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 20 ods. 9, z textu: “Súčasťou vykonávacej projektovej dokumentácie je spravidla aj:” navrhujeme vynechať slovo “spravidla”. 
Odôvodnenie: 
Považujeme za neštandardné, aby zákon dával možnosť výberu. Požiadavky uvedené v predmetnom odseku buď majú byť plnené alebo nemajú. Pritom napr. požiadavky na plán bezpečnosti a požiadavky na PO vyplývajú aj z iných právnych predpisov. Z uvedeného dôvodu by tu nemala byť možnosť dobrovoľnosti. Predpoklad je, že zodpovedné osoby si budú požiadavky spravidla zľahčovať a neplniť ich. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
30. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme, aby ustanovenie § 20 ods. 4 Prvá veta znela nasledovne: 
„(4) Projektovú dokumentáciu ohlásenia stavby, ak sa nejedná o líniovú stavbu, tvorí projekt ohlasovanej stavby alebo projekt ohlasovaných zmien stavby a dokladová časť potrebná na účely ohlásenia. Projektovú dokumentáciu ohlásenia líniovej stavby tvorí polohopisná resp. situačná grafická časť projektu ohlásenia stavby alebo polohopisná resp. situačná grafická časť projektu ohlasovaných zmien stavby a dokladová časť potrebná na účely ohlásenia.“ 
Odôvodnenie: 
Je rozdiel medzi kompletnou technickou projektovou dokumentáciou so všetkými technickými výkresmi (t.j. projekt ohlasovanej stavby) a projektovou dokumentáciou ohlásenia stavby § 20 ods.(4), kde postačuje iba trasa líniovej stavby. Tieto pojmy treba odlišovať, aby nedošlo k zneužitiu citlivých technických údajov, ktoré pre ohlásenie nie sú potrebné. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
RUZ 
31. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme v ustanovení § 20 ods. 7 doplniť nové písm. d): 
„d) Vyjadrenie o existencii siete EK a vytýčenie siete“ 
Odôvodnenie: 
Stavebné úrady nedodržiavajú túto povinnosť 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
RUZ 
32. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme, aby ustanovenie § 21 ods. 2 g) znelo nasledovne: 
„g) rozhodnutia, súhlasy a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vlastníka dopravnej infraštruktúry a vlastníkov inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch alebo stavbách dotknutých stavbou.“ 
Odôvodnenie: 
Stavebné úrady nedodržiavajú túto povinnosť a nepožadujú potrebné podklady v zmysle ZEK. Prvok siete môže byť aj na stavbe a môže byť dotknutý stavbou realizovanou na tejto stavbe. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
RUZ 
1. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada upraviť text ustanovenia § 1 Predmet úpravy. 

Je žiadúce a praktické ako prvé zadefinovalo názvoslovie - prehľadný výklad pojmov, najmä nových termínov, ktoré sa v zákone zavádzajú bez zdôvodnenia a definovania. 
Odôvodnenie: 
Prax potrebuje zrozumiteľný, jednoznačný a jednoduchý praktický nástroj nielen pre právnikov, ale predovšetkým pre technikov, úradníkov v štátnej správe a občanov. Zabráni sa nejednoznačným výkladom, čo bolo problémom aj doteraz. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
5. Zásadná pripomienka 
V § 9 Stavba – navrhujeme zmenu ods. 1) nasledovne „ (1) Stavba je stavebná konštrukcia alebo súbor stavebných konštrukcií trvale pevne spojených so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu, zhotovená zo stavebných výrobkov bez ohľadu na stavebnotechnické vyhotovenie, použité stavebné výrobky, účel využitia a trvanie. Za stavbu sa považuje aj časť stavby, ak je samostatne predmetom umiestňovania, povoľovania alebo kolaudácie.“ 
Odôvodnenie: 
Konštrukcie, ktoré sa iba položia na existujúcu spevnenú plochu sú z právneho hľadiská hnuteľnými vecami, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť stavebných úradov ani režim stavebného zákona. Až v prípade, že si samotná stavba vyžaduje pevne spojiť stavbu so zemou alebo vyžaduje zrealizovať úpravu podkladu ju možno považovať za nehnuteľnosť. Podľa nového návrhu by napríklad položenie psej búdy (ako drevenej stavebnej konštrukcie) na existujúcu spevnenú plochu dvora bolo považované za stavbu, na ktorú by bolo potrebné ohlásenie drobnej stavby, čo považujeme za neprijateľné. 
Zároveň, vzhľadom na skutočnosť, že zákon o miestnych daniach preberá definíciu stavby zo SZ, sú predmetom dane aj časti stavieb ako mrežové prístrešky, ochranné klietky a pod., a preto navrhujeme identifikovať stavby podľa charakteru trvalosti, t.j. či sú premiestniteľné alebo nie. 
Súhlasíme s dôvodovou správou, v ktorej sa zdôrazňuje, že „definícia stavby je dôležitá pre používanie stavebného zákona pretože termín „stavba“ je jadrom pre všetky základné právne vzťahy vo výstavbe“. Upozorňujeme však, že v zaužívanej praxi sa termín „stavba“ používa aj ako termín pre výstavbu stavieb dopravnej infraštruktúry, vodných a priemyselných stavieb, t.j. projektov pozostávajúcich z mnohých „stavieb“ podľa predkladanej definície. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
6. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme, aby ustanovenie § 9 ods. 3 znelo nasledovne: 
„Ak ďalej nie je ustanovené inak, ustanovenia o stavbe sa vzťahujú aj na zariadenie. Zariadením sa rozumie pevná konštrukcia pevne spojená so zemou alebo stavbou bez ohľadu na konštrukčné vyhotovenie, účel využitia a trvanie, najmä stožiare verejného osvetlenia, konštrukcie a podpery trolejových vedení dráh a vodičov a káblov vzdušných vedení, antény a zvody stavieb elektronických komunikačných sietí, bleskozvody, signálne veže“. 
Odôvodnenie: 
Zariadenia môžu byť umiestnené aj na iných stavbách (napr. zariadenia elektronických komunikačných sietí). 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
7. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme, aby ustanovenie § 9 ods. 5 písm. d) znelo nasledovne: 
„d) pripojenie na inžinierske siete okrem pripojenia na siete elektronických komunikácií, alebo“ 
Odôvodnenie: 
V praxi nastáva problém s telekomunikačnými stavbami, najmä z dôvodu naviazania na zákon o miestnych daniach a poplatkoch, ktorý definíciu stavby preberá zo stavebného zákona. 
 
Z 
ČA 
dohoda 
RUZ 
8. Zásadná pripomienka 
K § 10 - Odporúčame spolu so stavebným zákonom zmeniť aj daňový predpis, alebo definíciu stavby ponechať v doterajšom znení. 
Odôvodnenie: 
Definíciu stavby preberá zákon o miestnych daniach a poplatkoch. Podľa súčasného návrhu bude budovou, teda stavbou aj akákoľvek inžinierska stavba a budova. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
9. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme upraviť znenie § 10 ods. 4 nasledovne: 
„Nebytovou je budova, v ktorej je aspoň polovica plochy všetkých podlaží určená na nebytové účely.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme znenie upraviť tak, aby bolo zrejmé, aký charakter má mať budova, ktorej polovica plochy všetkých podlaží je určená na bývanie a polovica na nebytové účely. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
10. Zásadná pripomienka 
RÚZ navrhuje v ustanovení § 12 ods. 1 vložiť za bod a) nový bod b) - ostané body v súvislosti s tým preznačiť - nasledovne: 
„b) vodné stavby“ 
s doplnením odkazu na definíciu vodných stavieb v zmysle vodného zákona. 
Odôvodnenie: 
Treba zabezpečiť komplexnosť a zrozumiteľnosť právneho predpisu. Z predloženého návrhu zákona totiž úplne vypadali vodné stavby: vodné diela priehrady, vodovody, kanalizácie. /Ich presná definícia je v § 52 zákona č. 364/2004 Z.z., (vodný zákon). Povolenie na výstavbu sa potom riadi §§ 26, 27, 28 s odvolávkou na stavebný zákon/. 
 
Z 
ČA 
úprava nie je nevyhnutná 
RUZ 
11. Zásadná pripomienka 
V § 14 Kategorizácia stavieb - navrhujeme upraviť nasledovný bod: 
Ods. 2) písm. i) oplotenie do výšky 3 m, 
Odôvodnenie: 
V definícii drobných stavieb navrhujeme zmeniť max. výšku oplotenia do 3 m, z dôvodu, že pre výrobné závody a podniky sú z bezpečnostných dôvodov požiadavky na vyššie oplotenia ako 2 m, čo by oproti súčasnému stavu výrazné predĺžilo a skomplikovalo povoľovací proces. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
RUZ 
12. Zásadná pripomienka 
V § 14 ods. 4 písm. e) navrhujeme upresniť v texte, či sa špecifikácia dotýka aj čerpadiel pre požiarne a iné vody, ktoré neobsahujú horľavé látky. 

Odôvodnenie: 
V zmysle textu, ktorý vylučuje z pojmu drobná stavba aj stavby s výrobnou prevádzkou, ktoré na pohon strojového vybavenia využívajú elektrickú energiu alebo spaľovací motor, bude treba stavebné povolenie aj na zabudovanie obyčajného čerpadla na vodu (či už v sfére občianskej alebo korporátnej). Navrhujeme, aby stavebný zákon pod definíciu drobnej stavby zahrnul aj čerpadlá navodu (pitnú, chladiacu, požiarnu , ...) a obmedzil ich výkonom. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
RUZ 
13. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 14 ods. 4 písm. f) navrhujeme upresniť pojem „tepelné prípojky“. 

Odôvodnenie: 
Z textu nie je zrejmé či sa jedná aj o prívody vykurovacích médií a pojem treba jednoznačne definovať aby nedochádzalo k samovoľným výkladom na stavebných úradoch. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
14. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme, aby § 14 ods. 5 písm. g) znel nasledovne: 
„g) inžinierske stavby s výškou presahujúcou 30 m, okrem stavieb elektronických komunikácií“ 
Odôvodnenie: 
V § 14 ods. 5 písm. g) sa uvádza limit 60m pre EK, ale zostalo 30m pre inžinierske stavby podľa písm. f) a stavby sietí EK sú tiež inžinierske stavby. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
15. Zásadná pripomienka  
RÚZ žiada v § 14 ods. 5 doplniť záver úvodnej vety tak, že bude znieť nasledovne: 
„(5) Vyhradené stavby sú stavby (stavebné konštrukcie), ktoré z hľadiska mechanickej odolnosti a stability, bezpečnosti v prípade požiaru a vplyvu na užívateľov a na okolie predstavujú zvýšené riziko“. 
Odôvodnenie: 
Z dôvodu zdôraznenia, že vyhradenou stavbou nie je napr. stavba diaľnice, železnice ako celok, ale len jej niektoré časti stavby. 
Z potreby zosúladiť právne predpisy - v NV č. 396/2006 Z. z. sú „práce s osobitným nebezpečenstvom“ definované. 
Zároveň RÚZ navrhuje, v ustanovení § 14 ods. 5 upraviť príslušné body tak, aby tieto zohľadnili limity pre: 
• mosty: nad 20m 
• múry: nad 5m 
• PH steny: nad 3m 
• zemné konštrukcie: nad 6m 
Odôvodnenie: 
Postupné sprísňovanie limitov uvedené v postupne predkladaných zneniach návrhu zákona je nedôvodné a neopodstatnené. Napr. v prebiehajúcich tendroch sa požaduje nezávislé posúdenie pri násypoch, zárezoch nad 6 m. 
RÚZ žiada v ustanovení § 14 ods. 5 v texte pod písm. a), e): 
a) vynechať slová „a nadjazdy“ a nahradiť ich slovami „a podchody“ – pretože „most“ je všeobecne jasný termín a „a nadjazdy“ nemenia typ stavebnej konštrukcie 
e) vypustiť slová „podjazdy a podchody“. 
RÚZ žiada v ustanovení § 14 ods. 5 písm. i) v ktorom sa uvádzajú vyhradené stavby aj s ohľadom na (proti)požiarnu bezpečnosť (správne: bezpečnosť v prípade požiaru) zmeniť uvádzanú výšku presahujúcu „22 m“ na „22,5 m“. 
Odôvodnenie: 
V súčasnosti je zavedená výška (definovaná ako požiarna výška vychádzajúca z dĺžky požiarnych rebríkov) pri zatepľovaní 22,5 m. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
16. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 15 ods. 1, navrhujeme za slovné spojenie „... účelu stavby.“ vložiť pokračovanie vety „,zvýšenie počtu osôb, zvýšenie počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, alebo neschopných pohybu.“ 
Odôvodnenie: 
Je to požiadavka na zaistenie bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa v stavebnom objekte. Táto zmena môže vyvolať ďalšie zmeny v stavebnom riešení stavby, napr. rozšírenie otvoru dverí, pridanie ďalšieho východu zo stavby, prípadne doplnenie evakuačného výťahu. Ak by táto navrhovaná zmena nebola považovaná za zmenu stavby, tým pádom by nemuselo dochádzať k riešeniu týchto požiadaviek a mohla by byť znížená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v stavbe. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
RUZ 
17. Zásadná pripomienka  
V ustanovení § 15 ods. 3, písm. c) navrhujeme spresniť definíciu. Nie je jasné čo znamená pojem zásah do technického vybavenia a čo je podstatná zmena architektonického výrazu alebo vzhľadu.  
Z 
A 
 
RUZ 
18. Zásadná pripomienka 
Všeobecne k ustanovení § 15 
Vôbec nie je zrejmé, čo by sa malo rozumieť „zmenou nedokončenej stavby“, ktorá, na rozdiel od obšírne (v ods. 3) zadefinovanej „zmeny dokončenej stavby“, definovaná nie je. 
RÚZ žiada v ustanovení § 15 ods. 3 písm. e) doplniť koniec vety tak, že táto bude znieť: 
„e) zmena konštrukčného systému nosných konštrukcií mostov, oporných a zárubných múrov a protihlukových stien, s výnimkou zakladania,“ 
Odôvodnenie: 
Spôsob a rozsah zakladania mostov, múrov, atď. sa vo väčšine prípadov musí spresniť počas realizácie na základe skutočných geologických podmienok. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
19. Zásadná pripomienka 
V § 15 ods. 4 písm. c) sa slová „výmena technických systémov vykurovania a klimatizácie“ nahrádzajú slovami „zmena spôsobu vykurovania a chladenia vrátane odpojenia sa od centralizovaného zásobovania teplom1a), výmeny technických systémov vykurovania a klimatizácie“. 
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: 
„§ 2 písm. y) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z.“ 
Odôvodnenie: 
Z dôvodu častého výskytu zmien stavieb, pri ktorých dochádza k zmene spôsobu vykurovania cestou výstavby domovej kotolne spojenej s odpojením sa centralizovaného zásobovania teplom navrhujeme, aby sa v stavebnom zákone explicitne formulovala takáto prestavba či stavebná úprava ako obnova. Uvedené má totiž značný význam vo vzťahu k posúdeniu, či takáto zmena stavby podlieha stavebnému povoleniu alebo len stavebnému súhlasu (§ 69 ods. 2 návrhu zákona). 
 
Z 
A 
 
RUZ 
20. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 15 ods. 4 navrhujeme doplniť nové písmeno d) s textom: „Zmena, doplnenie alebo zrušenie požiarnotechnického zariadenia a zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov alebo ich časti.“ 

Odôvodnenie: 

Je to faktor požiarnej bezpečnosti stavby. Doplnením požiarnotechnického zariadenia dochádza k zvýšeniu požiarnej bezpečnosti stavby a naopak, zrušením požiarnotechnického zariadenia môže dochádzať k zníženiu požiarnej bezpečnosti stavby, preto je to potrebné riešiť v rámci stavebného konania. Súčasne je potrebné vyšpecifikovať či na takúto zmenu bude potrebné stavebné povolenie alebo stavebný súhlas a či bude podliehať aj kolaudačnému konaniu. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
RUZ 
21. Zásadná pripomienka 
RÚZ v ustanovení § 16 ods. 2, ktoré je prevzaté zo súčasného znenia stavebného zákona a je už súčasným poznaním prekonaný a navrhuje: 
Písm. a) – zmeniť pojem „fasáda“ na „obvodový plášť“. 
Písm. d) - nie všetky priečky sa môžu odstrániť; nemajú síce nosnú funkciu, ale skracuje sa rozpon stropu; bránia nežiaducemu priehybu stropnej konštrukcie. 
Písm. f) - otvorové konštrukcie (okná, balkónové dvere), sú „nepodstatné konštrukcie“ (!?), keď vieme, že výmenou okien sa mení nielen vzhľad ale funkčné vlastnosti ... 
Písm. g) – pripomíname, že „pripojenie“ sa ani nemusí zmeniť, ale takmer všetky tu opísané činnosti predstavujú zásah do stavebných konštrukcií. 
Pripomíname tiež, že v celom návrhu zákona nie je ani zmienka o pripojení na obnoviteľné zdroje energie (pritom ich umiestenie je definované vo vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.). 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
RUZ 
22. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 16 ods. 3 písm. d) navrhujeme doplniť/upraviť text: „ V prípade účelovej komunikácie, ktorá sa nachádza v oplotenom areáli sa táto požiadavka neaplikuje“. 

 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
RUZ 
23. Zásadná pripomienka  
Navrhujeme úpravu znenia § 16 ods. 3 písm. f) aj pre prípad, keď na mieste nie je možný prívod vody. 
Odôvodnenie: 
Nie všetky druhy stavieb okrem líniových vyžadujú v rámci realizácie prívod vody a elektrickej energie. Formulácia textu by nemala byť všeobecná. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
RUZ 
24. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v ustanovení § 17 ods. 1 upraviť druhú vetu tak, že bude znieť nasledovne: 
„Zariadením staveniska sú dočasné stavby slúžiace sociálnym, prevádzkovým a výrobným účelom zhotoviteľa stavby.“ 
RÚZ zároveň žiada v ustanovení § 17 doplniť nový odsek 7, ktorý bude znieť nasledovne: 
„(7) Stavba je zahájená odovzdaním staveniska alebo jeho časti podľa dohody v zmluve o dielo bez zaťaženia akýchkoľvek práv tretích osôb, odovzdaním právoplatného stavebného povolenia a projektu stavby vrátane dokladovej časti.“ 
Odôvodnenie: 
Návrhom sa sleduje zjednodušenie a zrozumiteľnosť textu, pretože ministerstvom navrhované znenie v snahe spodrobniť druhy dočasných stavieb je neúplné a pre stavebnú prax aj zbytočné. Úplný zoznam by totiž musel obsahovať aj komunikácie, oplotenie, garáže, vnútro staveniskové inžinierske siete, maltárne, betonárky, armovne, kuchyne, jedálne, ubytovne, atď. 
Zákonom treba ustanoviť podmienky, ktoré zhotoviteľa oprávňujú začať stavbu a súčasne ho chránia pred nátlakom stavebníka a následným regresom, ktorým sa tento návrh nového stavebného zákona vyznačuje. Navrhované riešenie v plnom rozsahu takúto zákonnú zábezpeku vytvára a na rozdiel od ustanovenia uvedeného v § 52 ods. 7 písm. a) - ktoré treba vypustiť - nevstupuje rušivo do zmluvných vzťahov stavebníka a zhotoviteľa, ktoré začínajú najmä pri technologicky náročných stavbách kvôli potrebe zaisťovania realizátorov a špecifických dodávok v značnom časovom predstihu pred právoplatnosťou stavebného povolenia. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
175. Zásadná pripomienka k § 122 ods. 2 písm. e)  
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 122 ods. 2 písm. e): 
„navrhované umiestnenie stavby je v súlade s podmienkami na pripojenie na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete okrem sietí elektronických komunikácií,“ prípadne alternatíva: „navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore s podmienkami na pripojenie na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete“ 
Odôvodnenie: Je v kompetencii podnikov podľa lex specialis 351/2011 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
RUZ 
174. Zásadná pripomienka k § 116 ods. 2 
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 116 ods. 2: 
„(2) Stavebný úrad doručuje rozhodnutia, oznámenia o začatí konania a predvolania adresované účastníkom, zúčastneným osobám a dotknutým orgánom písomne s doručením do vlastných rúk; to neplatí, ak ide o účastníka, zúčastnenú osobu alebo o dotknutý orgán, ktorý má prístup k bezpečnej elektronickej komunikácii, ak sa zároveň takýmto spôsobom rozhodnutie aj doručuje alebo ak si písomnosť prevzal osobne.“ 
Odôvodnenie: 
Spresnenie ustanovenia. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
RUZ 
173. Zásadná pripomienka k § 115 ods. 4 
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 115 ods. 4: 
„(4) Termín ústneho pojednávania a miestnej obhliadky musí stavebný úrad určiť tak, aby účastníci a dotknuté orgány na prípravu mali najmenej 30 pracovných dní.“ 
Odôvodnenie: 
Predĺženie a vyváženie lehoty. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
RUZ 
172. Obyčajná pripomienka k § 85 a 152 
RÚZ upozorňuje potrebu zosúladenia § 85 a § 152 
Odôvodnenie: 
V § 85 nie je zmienka o odstránení stavby na návrh vlastníka, kým v § 152 ods. 1 uvádza, že „navrhovateľom je vlastník stavby“. Riešením je napríklad aj zmena názvu na „§ 85 Odstraňovanie stavieb z dôvodu verejného záujmu“. 
 
O 
A 
 
RUZ 
171. Obyčajná pripomienka k § 78 ods. 5 
RÚZ navrhuje v § 78 ods. 5 zmeniť nasledovne: 
„(5) Ak sa nezachovala dokumentácia stavby, najmä overená projektová dokumentácia stavby alebo vykonávacia projektová dokumentácia, alebo ak projektová dokumentácia stavby je v nepoužiteľnom stave, vlastník stavby môže obstarať dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Ak nie potrebné vypracovať úplnú projektovú dokumentáciu stavby, postačí obstarať zjednodušenú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.“ 
Odôvodnenie: 
Viď odôvodnenie pripomienky k § 20. 
 
O 
N 
Text je upravený inak. 
RUZ 
170. Obyčajná pripomienka k § 70 ods. 8 
RÚZ navrhuje v § 71 ods. 8 doplniť na konci vety slová „snehom a vetrom.“ 
Odôvodnenie: 
Spresnenie z dôvodu aplikačnej praxe. 
 
O 
A 
 
RUZ 
169. Obyčajná pripomienka k § 70 ods. 5 
RÚZ odporúča k § 70 k ods. 5 uviesť zmysluplné zdôvodnenie uvedeného dátumu. 
Odôvodnenie: 
Zrozumiteľnosť a dôvodnosť právneho predpisu 
 
O 
A 
 
RUZ 
168. Obyčajná pripomienka 
RÚZ navrhuje v § 64 v písm. i) vypustiť slová: 
„ ... a ak je to technicky a funkčne možné, aby sa dosiahla ich nákladovo optimálna úroveň“ 
Odôvodnenie: 
Viď pripomienka k § 55 ods. 6 písm. c). 
 
O 
A 
 
RUZ 
53. Zásadná pripomienka 
V § 51 ods. 5 sa dopĺňa tretia veta, ktorá znie: „Rovnako postupuje stavebník v prípade, ak osobitné predpisy5a) upravujú pre navrhovanú stavbu, zmenu stavby, zmenu v užívaní stavby alebo odstránenie stavby osobitné povoľovacie konanie.“ 
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie: 
„Napríklad § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 102/2014, § 12 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.“ 
Odôvodnenie: 
Okrem konania o posúdení vplyvov na životné prostredie, osobitné zákony upravujú rad ďalších zvláštnych povoľovacích konaní, ktoré by zo svojej povahy mali predchádzať stavebnému konaniu. Aj vo vzťahu k takýmto osobitným konaniam je preto vhodné rozšíriť povinnosť stavebníka špecifikovanú v § 51 ods. 5. 
 
Z 
ČA 
dohoda 
RUZ 
167. Obyčajná pripomienka 
RÚZ navrhuje v § 63 a § 64, aby navrhovanie bolo uvedené skôr ako výstavba, čiže treba zameniť poradie paragrafov. 
Odôvodnenie: 
Výstavba je všeobecný zastrešujúci pojem na všetky procesy uvedené, resp. ktoré by mali byť uvedené v § 1 v predmete zákona. § 63 by mal tvoriť osobitný odsek § 64, lebo už v rámci navrhovania je potrebné zohľadniť dané skutočnosti. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
54. Zásadná pripomienka 
V ustanovení §52 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou navrhujeme doplniť nasledovne: 
„to neplatí, ak kvalifikačné predpoklady podľa odseku 2 spĺňa spoločník, akcionár, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.“ 
Odôvodnenie: Pojem konateľ a spoločník sa netýka všetkých druhov obchodných spoločností. Navrhujeme, aby sa text upravil tak, aby sa týkal aj iných druhov obchodných spoločností (napr. akciová spoločnosť). 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
166. Obyčajná pripomienka k ustanoveniu § 58  
RÚZ upozorňuje, že obsah § 58 nepostihuje všetky stavebné konštrukcie a technické systémy - obalové konštrukcie, ale aj vnútorné deliace konštrukcie musia spĺňať požiadavky na hygienu, ochranu zdravia, úspory energie a ochranu tepla. 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
55. Zásadná pripomienka 
RÚZ navrhuje v ustanovení 52 ods. 4 upraviť znenie prvých dvoch viet nasledovne: 
„Zhotoviteľ stavby, ktorý uzatvoril zmluvu so stavebníkom o zhotovení celej stavby alebo jej časti, je priamy zhotoviteľ stavby. Ak je na uskutočnenie stavby potrebných viac druhov stavebných prác, stavebník uzavrie zmluvy so všetkými priamymi zhotoviteľmi alebo uzatvorí zmluvu s generálnym zhotoviteľom stavby, ktorý zabezpečuje uskutočňovanie stavby s pomocou svojich zmluvných dodávateľov.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhovaná úprava textu zrozumiteľným spôsobom vyjadruje tri možnosti, ktoré stavebník má, a to, že sa zmluvne dohodne: 
- s jedným (priamym) zhotoviteľom, ktorý zabezpečí zhotovenie celej stavby 
- s viacerými (priamymi) zhotoviteľmi, ktorí zabezpečia zhotovenie celej postupne alebo po častiach 
- s generálnym (priamym) zhotoviteľom ktorý uskutoční stavbu s pomocou svojich zmluvných dodávateľov. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
165. Obyčajná pripomienka k § 57 ods. 1 
Za slová „vyhradenú stavbu“ navrhujeme vložiť čiarku a slová „okrem plynovodov a plynových prípojok umiestnených pod zemou“ 
Odôvodnenie: 
Navrhované sprísnenie povinností spočívajúce v kontrolnom statickom posúdení sa nám vo vzťahu k podzemným stavbám plynovodov a plynových prípojok javí ako nie nevyhnutné vzhľadom na charakter predmetných stavieb. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
164. Obyčajná pripomienka k § 55 ods. 6 písm. c)  
RÚZ navrhuje v § 55 ods. 6 písm. c) na konci vety nahradiť slovo „možné“ slovom „uskutočniteľné“, alebo vypustiť slová „v rozsahu, v akom je to technicky, funkčne a ekonomicky možné“ bez náhrady. 
Odôvodnenie: 
Uvedené podmienky je možné interpretovať mnohými spôsobmi (napr. rozpočet na stavbu určený investorom môže znamenať, že nie je ekonomicky možné dosiahnuť minimálne požiadavky na EHB stavieb) a navyše nie je možné kontrolovať opodstatnenosť použitia týchto výnimiek. Alternatívne riešenie uvedené problému vidíme v zakotvení povinnosti projektanta odôvodniť odchýlku od minimálnych požiadaviek na EHB stavieb, ktoré bude podliehať kontrole a súhlasu Štátnej energetickej inšpekcie. 
 
O 
A 
 
RUZ 
163. Obyčajná pripomienka k § 55 ods. 4 
RÚZ navrhuje v § 55 ods. 4 (ako aj § 50 ods. 3, § 136 ods. 3) nahradiť „komplexnosť“ výrazom „kompletnosť“. 
Odôvodnenie: 
Podľa slovníka slovenského jazyka celkovosť vyjadruje „kompletnosť“. Komplexnosť ešte nemusí vytvoriť celok, a preto odporúčame „kompletnosť“. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
56. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 52 ods. 6 – navrhujeme doplniť slovo „bezpečnostnými“ nasledovne: 

„(6) Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi, že zhotovená stavba je v súlade so základnými požiadavkami na stavby, so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu požiarnobezpečnostnými, hygienickými, bezpečnostnými a technickými predpismi, s overeným projektom stavby, s vykonávacím projektom, s podmienkami stavebného povolenia a s inými rozhodnutiami stavebného úradu alebo iných orgánov verejnej správy vydanými v súvislosti s uskutočňovaním stavby. Zmluvní dodávatelia zodpovedajú za výsledky svojej činnosti generálnemu zhotoviteľovi stavby.“ 

Odôvodnenie: 
Považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť, aby zhotoviteľ zodpovedal za dodržanie všetkých prislúchajúcich predpisov, vrátane bezpečnostných. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
162. Obyčajná pripomienka k § 53 ods. 5 
Navrhujeme v ustanovení § 53 ods. 5 na záver vety vložiť slová „na základe normalizovaného energetického hodnotenia podľa skutočného zhotovenia budovy“. 
Odôvodnenie: 
Spresnenie z dôvodu aplikačnej praxe. 
 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
RUZ 
57. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 52 Zhotoviteľ stavby – navrhujeme vypustiť § 52 ods. 7 písm. a): 
7) Zhotoviteľ stavby je povinný 
a) uzatvoriť zmluvu so stavebníkom len na zhotovenie stavby alebo na uskutočnenie jej zmeny, na ktoré je vydané stavebné povolenie, ktoré je právoplatné, alebo vydaný stavebný súhlas, 
Odôvodnenie: 
Pri realizácii niektorých väčších stavieb je z dôvodu, aby zhotoviteľ mohol objednať technologické zariadenia s dlhými dodacími lehotami nevyhnutné, aby bola so zhotoviteľom uzatvorená zmluva o dielo ešte pred vydaným právoplatného stavebného povolenia. Predmetný bod ustanovenia vážnym spôsobom môže ohroziť termíny investičnej výstavby. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
161. Obyčajná pripomienka k § 52 ods. 7 
RÚZ odporúča v § 52 ods. 7 uviesť nové písm. k), ktoré bude znieť nasledovne: 
„k) rešpektovať pokyny osoby odborne spôsobilej na výkon bezpečnostnotechnickej služby (bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik)“ 
Odôvodnenie: 
Viď odôvodnenie návrhu k § 17 ods. 5. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
58. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 52, ods. 7 b) – Zhotoviteľ stavby je povinný – navrhujeme doplniť slovo „bezpečnostnými“ nasledovne: 

b) „uskutočňovať stavbu podľa overeného projektu stavby a vykonávacieho projektu, podmienok stavebného povolenia alebo stavebného súhlasu a podľa požiarnobezpečnostných, hygienických, bezpečnostných a technických predpisov a v súlade s technologickými postupmi, ktoré sa vzťahujú na stavebné práce“, 
Odôvodnenie: 
Považujeme za samozrejmosť a nevyhnutnosť, aby zhotoviteľ zodpovedal za dodržanie všetkých prislúchajúcich predpisov, vrátane bezpečnostných. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
160. Obyčajná pripomienka k § 51 ods. 4 písm. d) 
RÚZ navrhuje v § 51 ods. 4 písm. d) v závere vety vypustiť slová “bezodkladne po uzavretí zmluvy s ním“ a nahradiť ich slovami „do 15 dní po uzavretí zmluvy s ním“. 
Odôvodnenie: 
Zosúladenie § 51 ods. 4 písm. d) so znením § 136 ods. 4 písm. h) 
 
O 
A 
 
RUZ 
59. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 53 žiadame: 

a) vypustiť v ods. 2 text pod písm. i) 
b) vypustiť ods. 11 a v súvislosti s tým aj § 62. 

Odôvodnenie: 
Činnosť, ktorú návrh uvádza v ods. 2 text písm. i) a popisuje v ods. 11 a ďalej v § 62 nie je v žiadnom prípade popisom skutočnej „investičnej prípravy stavieb“, nanajvýš je opisom činnosti „cenára“ (rozpočtára, kalkulanta). Uvádzaný dôvod, že totiž táto nová regulovaná činnosť by mala napr. zabrániť vzniku veľkých rozdielov v predpokladaných cenách stavieb diaľnic poukazuje jednoznačne na neznalosť procesu obstarávania takýchto stavieb v systéme zmluvných podmienok „Žltý FIDIC“, kde je inštitút pevnej ceny za stavebný objekt jedinou položkou. Povinnosti takejto osoby popísané v § 62 ods. 2 písm. sú v zjavnom v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. 
Ďalšie odôvodnenie je rovnaké ako pri pripomienka k § 17 ods. 5. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
60. Zásadná pripomienka 
RÚZ má za to, že formulácia v ustanovení § 53 ods. 7 je nadbytočná. 

Odôvodnenie: 
Zbytočne sa zavádza ďalší pojem, pričom pojem "dozor" je v stavebníctve osoba s odbornou kvalifikáciou, ktorá kontroluje priebeh realizácie výstavby podľa schváleného projektu, noriem a legislatívy, rozpočtov a zmlúv a v prípade nedostatkov má mať zmluvné i zákonné nástroje na zabezpečenie ich odstránenia u zhotoviteľa, či projektanta. Dozor je kontrolný orgán investora a koná aj vo verejnom záujme mať bezpečné a kvalitné stavby, realizované podľa podmienok z procesu povoľovania stavby. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
157. Obyčajná pripomienka k § 20 ods. 12 
K § 20 ods. 12 všeobecne: z ustanovenia nevyplýva, režim a zodpovednosť za záverečné stanovisko z posudzovania vplyvu stavieb na životné prostredie. Chýba odkaz na príslušný predpis a tak vzniká dojem, že je súčasťou obstaranej projektovej dokumentácie, povinnosťou projektanta a nie stavebníka. 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
156. Obyčajná pripomienka k § 20 ods. 11 
V ustanovení § 20 ods. 11 navrhujeme doplniť nové písm. d), ktoré bude znieť nasledovne: 
„d) normalizované energetické hodnotenie s energetickým certifikátom pre budovy, na ktoré sa energetická certifikácia vzťahuje x) 
x) zákon č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov...“ 
Odôvodnenie: 
Komplexnosť projektovej dokumentácie stavby na kolaudačné konanie. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
RUZ 
155. Obyčajná pripomienka k § 18 ods. 4 
Navrhujeme v ustanovení § 18 ods. 4 doplniť o nové písm. m), ktoré bude znieť nasledovne:: 
„m) osoba odborne spôsobilá na výkon bezpečnostnotechnickej služby (bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik)“. 
Odôvodnenie: 
Viď odôvodnenie návrhu k § 17 ods. 5. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
RUZ 
154. Obyčajná pripomienka k ustanoveniu § 18 ods. 2 
Navrhujeme v ustanovení § 18 ods. 2 za slová „dodávky stavebných výrobkov“ vložiť slová „výsledky nariadených odberov“ 
Odôvodnenie: 
Spresnenie textu v záujme zrozumiteľnosti a jednoznačnosti výkladu tohto ustanovenia. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
61. Zásadná pripomienka 
V § 55 – Projektant - navrhujeme v ods. 6 doplniť písm. k) v znení: 
“Projektant je povinný 
k) Vypracovať plán bezpečnosti v zmysle § 20, ods. 9, písm. d)” 
Odôvodnenie: 
Jedná sa o pripomienku v nadväznosti na pripomienku k (§ 20 ods. 9,). 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
153. Obyčajná pripomienka k ustanoveniu § 17 ods. 5  
Navrhujeme v ustanovení § 17 ods. 5 doplniť nové písm. k), ktoré bude znieť nasledovne: 
„k) osoba odborne spôsobilá na výkon bezpečnostnotechnickej služby (bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik).“ 
Odôvodnenie: 
Bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik sú súčasťou zabezpečovania požiadaviek BOZP pri realizácii stavby, preto odporúčame doplniť do ustanovení § 17 ods. 5, § 18 ods. 4, § 52 ods. 7 a § 53 ods. 2 návrhu stavebného zákona kompetencie odborných pracovníkov bezpečnostnotechnickej služby (bezpečnostný technik, resp. autorizovaný bezpečnostný technik) v súlade s kompetenciami koordinátora bezpečnosti na stavenisku a do § 53 odporúčame doplniť nové odseky s definovaním pojmov „ bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik “, a to na základe § 23 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
152. Obyčajná pripomienka k ustanoveniu § 17 ods. 4  
Navrhujeme v ustanovení § 17 ods. 4 doplniť nové písm. f), ktoré bude znieť nasledovne: 
„f) projektanta a zhotoviteľa, resp. generálneho projektanta a generálneho zhotoviteľa“ 
Odôvodnenie: 
Spoločenská kontrola priebehu výstavby a súčasne i prezentácia schopností hlavných aktérov výstavby. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
62. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v § 55 ods. 6, doplniť nové písm. l) ktoré bude znieť: 

„k) na požiadanie stavebníka vykonávať autorský projektový dohľad nad uskutočňovaním stavby z hľadiska súladu s architektonickým návrhom, s navrhnutým urbanistickým začlenením do okolia a s overeným projektovou dokumentáciou stavby.“ 
Odôvodnenie: 
Požiadavka z dôvodu plnohodnotného zabezpečenia bezpečnosti vyhotovenia stavby a zabezpečenia jej súladu so stavebným povolením. Zodpovednosť za dianie na stavbe (dodržiavanie zákonov a predpisov, projektovej dokumentácie a bezpečnosti pri práci) počas celej výstavby spočíva na projektantovi práve tak, ako na zhotoviteľovi a stavebníkovi. Treba zabezpečiť spoluprácu týchto troch základných účastníkov výstavby na stavenisku. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
151. Obyčajná pripomienka k ustanoveniu § 15 ods. 4 
RÚZ upozorňuje, že v § 15 ods. 4 sa uvádzajú nevhodné a nedostačujúce definície: 
- definícia „rekonštrukcie“ najmä pre budovy by mala zohľadňovať, že sa jedná o existujúcu budovu (stavbu), na ktorej sa uskutočnili zmeny, ktoré súvisia s prestavbou, nadstavbou alebo vstavbou, zmenou dispozície alebo účelu využívania budovy nezávisle od životnosti a skutočných funkčných vlastností stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy, obvykle vyžadujúce prerušenie užívania budovy 
- aký je rozdiel medzi „rekonštrukciou“ a „adaptáciou“ (adaptácia je tiež rekonštrukcia) 
- obnova nie je len zatepľovanie (!) - namiesto „zatepľovanie“ v súvislosti s obnovou je lepšie použiť „tepelná ochrana, resp. tepelná ochrana vrátane zateplenia obvodového plášťa“. 
- navyše poznáme: „celkovú obnovu, čiastkovú obnovu, významnú obnovu (stavebných konštrukcií podľa zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov), významnú obnovu technických systémov budovy a hĺbkovú obnovu. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
150. Obyčajná pripomienka k § 14 ods. 2 
Navrhujeme v ustanovení § 14 ods. 2 písm. písm. d) namiesto slova „výrobky“ uviesť slová „stavebné výrobky“. 
Odôvodnenie: 
V tomto prípade nejde „výrobky“ všeobecne, ale špecificky o „stavebné výrobky“. 
 
O 
N 
Text je upravený inak. 
RUZ 
63. Zásadná pripomienka 
Ustanovenie § 55 ods. 7 navrhujeme doplniť o nové písm. d), ktoré bude znieť nasledovne: 
„d) uskutočňovať stavebné merania a stavebnú diagnostiku.“ 
a v súvislosti s tým vypustiť v ods. 8 písm. c) bez náhrady. 
Odôvodnenie: 
Rovnosť oprávnení ako má projektant inžinierskych stavieb. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
149. Obyčajná pripomienka k § 12 ods. 6  
Bodku na konci navrhujeme nahradiť čiarkou a pripojiť tieto slová: „okrem prípadu, ak sú predmetom stavby spolu s líniovou stavbou.“ 
Odôvodnenie: 
Ak sú predmetom stavby spolu s líniovou stavbou aj prípojky stavieb a pozemkov na inžinierske siete, navrhujeme aby aj tieto prípojky boli súčasťou líniovej stavby, a to z dôvodu, aby sa aj na ne mohli aplikovať výnimky z povinností tak ako pre líniové stavby. Ide predovšetkým o výnimky podľa § 17 ods. 3 písm. a) a d), § 121 ods. 3 a § 136 ods. 2 návrhu zákona. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
148. Obyčajná pripomienka k § 12 ods. 2 
Navrhujeme v ustanovení § 12 ods. 2 doplniť do textu „rýchlostné cesty“ tak, že začiatok vety bude znieť: 
„(2) Stavbami dopravnej infraštruktúry sú najmä diaľnice, rýchlostné cesty a ostatné pozemné komunikácie, ....“. 
Odôvodnenie: 
Z dôvodu potreby zosúladiť definovanie kategorizácie ciest a diaľnic podľa STN 73 6101. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
147. Obyčajná pripomienka k § 11 ods. 1 
Navrhujeme v § 11 ods. 1 upraviť znenie druhej vety nasledovne: 
„(1) Do podlažia sa nezahŕňajú stavebné konštrukcie, ktoré vystupujú zo strešného alebo obvodového plášťa 
Odôvodnenie: 
Nutné spresnenie, pretože vystupovať môžu napr. aj satelity, držiaky, bleskozvod a pod. 
 
O 
A 
 
RUZ 
64. Zásadná pripomienka 
RÚZ navrhuje v ustanovení k § 58 ods. 2 písm. e) za slovo „projektantom“ doplniť slovné spojenie „so zhotoviteľom“. 
Odôvodnenie: 
Praktický výkon činností a zabezpečenie vykonateľnosti opatrení. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
146. Obyčajná pripomienka k § 10  
RÚZ dáva na zváženie použitie pojmov: trvalé celoročné (žiadna osoba obvykle nie je v miestnosti 365 dní a 24 hodín) obývanie (?), teda lepšie tiež dlhodobé bývanie; krátkodobý pobyt v § 10 ods. 9 (chýba definícia); navyše jedná sa tiež o bývanie. 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
65. Zásadná pripomienka  
RÚZ žiada upraviť znenie § 59 nasledovne: 
„§ 59 
Osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru 
(1) Osobe oprávnenej na výkon stavebnotechnického dozoru je vyhradené priebežne kontrolovať vedenie a uskutočňovanie stavby 
a) kontrolovať vecnú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a overovať správnosť fakturovaných údajov pre stavebníka svojim podpisom, 
b) kontrolovať postup uskutočňovania stavby z hľadiska súladu s overenou projektovou dokumentáciou stavby a vykonávacou projektovou dokumentáciou a s podmienkami stavebného povolenia, so stavebnými predpismi, s technickými normami a so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu, 
c) kontrolovať stavebné práce z hľadiska dodržiavania vhodnosti použitých stavebných výrobkov a technologických procesov, 
d) kontrolovať, či je zaručená hygiena, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 
(2) Osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru je povinná 
a) zabezpečiť odovzdanie staveniska zhotoviteľom a protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotoviteľovi, 
b) odsúhlasovať dodatky a zmeny, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu, alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, 
c) kontrolovať postup prác podľa časového plánu stavby a kontrolovať, či všetky zmeny projektu stavby alebo vykonávacieho projektu navrhnuté zhotoviteľom stavby alebo stavebníkom boli odsúhlasené projektantom ešte pred ich uskutočnením, 
d) systematicky doplňovať dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby, 
e) kontrolovať častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, 
f) bezodkladne prerokovať zistené nezhody a iné nedostatky v uskutočňovaní stavby podľa ich druhu so stavbyvedúcim, projektantom, projektantom nosných konštrukcií alebo koordinátorom bezpečnosti a trvať na ich odstránení a zapisovať svoje zistenia a pokyny do stavebného denníka, 
g) bezodkladne informovať investora o všetkých závažných okolnostiach priebehu stavby 
h) nariadiť okamžité prerušenie stavebných prác, ak zistí, že sa uskutočňujú v rozpore s podmienkami stavebného povolenia, s overenou projektovou dokumentáciou stavby a vykonávacou projektovou dokumentáciou, s bezpečnostnými, hygienickými alebo technickými predpismi, s návodmi výrobcov stavebných výrobkov alebo so zaužívanými technologickými postupmi a bezprostredne hrozí vznik škody alebo je ohrozené zdravie osôb; prerušenie stavebných prác je povinný bezodkladne oznámiť stavebníkovi, stavebnému úradu a autorskému projektovému dohľadu a zaznamenať v stavebnom denníku, 
i) zabezpečovať odovzdávanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom a kontrolovať ich činnosti na stavenisku, 
j) spolupracovať so štátnym stavebným dohľadom, stavebným úradom, projektantom, koordinátorom bezpečnosti, hlavným geodetom a ak ide o vyhradenú stavbu, s kontrolným statikom, 
k) spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
l) vykonať záverečnú kontrolnú prehliadku stavby a vypracovať odborný posudok o spôsobilosti užívať stavbu. 
m) kontrolovať vypratanie staveniska zhotoviteľom.“ 
Odôvodnenie: Spresnenie a doplnenie z dôvodu praktickej aplikácie. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
145. Obyčajná pripomienka k § 10 ods. 4 
RÚZ navrhuje v § 10 včleniť za ods. 4 nový ods. 5 (a v súvislosti s tým ostatné ods. prečíslovať) pojem „Zmiešaná nebytová budova“ a jej zadefinovanie. 
Odôvodnenie: 
Pojem nie je v návrhu zákona definovaný a týkal by sa nebytových budov, ktoré sa využívajú na viaceré účely okrem bývania. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
66. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada upraviť znenie § 60 nasledovne: 
„§ 60 
Stavbyvedúci 
(1) Stavbyvedúcemu je vyhradené riadiť, organizovať, koordinovať a kontrolovať uskutočňovanie stavby a odstraňovanie stavby, podľa projektovej dokumentácie stavby a v súlade s podmienkami stavebného povolenia, spravovať stavenisko a riadiť jeho prevádzku a viesť stavebný denník. 
(2) Stavbyvedúci zodpovedá stavebníkovi za odborné vedenie stavby, za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 
(3) Stavbyvedúci je povinný 
a) určovať poradie stavebných prác a súvisiacich iných odborných činností na stavbe a začatie a skončenie jednotlivých fáz uskutočňovania stavby, koordinovať a kontrolovať priebeh realizácie stavebných prác a činností na stavbe, 
b) dohodnúť harmonogram jednotlivých fáz uskutočňovania stavby so zhotoviteľom stavby, ak nie je jeho zamestnancom, 
c) vydávať pokyny týkajúce sa času a spôsobu uskutočňovania stavebných prác v závislosti od poveternostných podmienok, zásobovania stavebnými výrobkami, požiadavkami na technologické postupy a rozvrhu práce zamestnancov zhotoviteľa stavby a jeho zmluvných dodávateľov, 
d) zabezpečiť, aby sa stavebné práce uskutočňovali podľa bezpečnostných, hygienických a technických predpisov, zaužívaných technologických postupov a aby sa používali stavebné výrobky v súlade s návodmi výrobcov stavebných výrobkov 
e) v prípade požiadavky preberať stavebné práce a zaznamenať ich do kontrolného a skúšobného a skúšobného plánu stavby alebo stavebného denníka, 
f) koordinovať, preberať, kontrolovať a evidovať dodávky stavebných výrobkov na stavenisko a odvoz odpadu zo stavby a zo staveniska a uchovávať doklady o dodávke stavebných výrobkov a o odvoze odpadu, 
g) určovať miesto a spôsob uloženia a ochrany stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na stavenisku a umiestnenie a napojenie zariadení staveniska na inžinierske siete, 
h) uchovávať doklady o vhodnosti stavebných výrobkov na zamýšľané použitie v stavbe, 
i) organizovať pohyb osôb, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov po stavenisku a príjazd k stavbe, 
j) zabezpečiť ochranu umeleckých diel, stromov a iných predmetov a artefaktov, ktoré požívajú ochranu alebo sú podľa projektu stavby alebo podmienok stavebného povolenia určené na zachovanie na účely užívania stavby, 
k) viesť stavebný denník a umožniť do neho nahliadnuť a vykonať zápis len oprávneným osobám, 
l) nariadiť okamžité zastavenie stavebných prác alebo iných činností, ak sa na stavenisku alebo na stavbe zistil nález munície alebo ľudské kostrové pozostatky a oznámiť nález polícii, alebo ak sa zistil archeologický nález alebo iný významný nález pamiatkovej hodnoty, oznámiť nález krajskému pamiatkovému úradu, a spravovať sa pokynmi polície a pamiatkového úradu, 
m) zabezpečovať spojenie s integrovaným záchranným systémom na zabezpečenie zdravotnej záchrannej služby a hasičského zásahu, 
n) zakázať vstup na stavenisko a na stavbu osobe, ktorá nie je účastná na uskutočňovaní stavby, na výkone iných činností vo výstavbe, ani na štátnom stavebnom dohľade, štátnom pamiatkovom dohľade alebo na štátnom dozore, a vykázať takúto osobu zo staveniska a zo stavby, 
o) vykázať z miesta výkonu práce osobu, ktorá je pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva 
p) spolupracovať so štátnym stavebným dohľadom, stavebným úradom, projektantom, stavebnotechnickým dozorom, koordinátorom bezpečnosti, hlavným geodetom a ak ide o vyhradenú stavbu, s kontrolným statikom. 
(4) Ak ide o rozsiahlu stavbu, na ktorej je potrebný väčší počet stavbyvedúcich, hlavný stavbyvedúci určí pre jednotlivé úseky alebo časti stavby alebo pre jednotlivé stavby súboru stavieb jedného alebo niekoľkých pomocných stavbyvedúcich, ktorí plnia uložené úlohy; určenie osoby pomocného stavbyvedúceho hlavný stavbyvedúci poznamená v stavebnom denníku.“ 
Odôvodnenie: 
presnenie a doplnenie z dôvodu praktickej aplikácie. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
144. Obyčajná pripomienka k § 10 ods. 3 
RÚZ navrhuje v § 10 ods. 3 písm. a) a príslušne v celom zákone (napr. ods. 6, 7, 8) nahradiť pojem „trvalé bývanie“ pojmom „dlhodobé bývanie“. 
Odôvodnenie: 
V aktuálnom znení Zákona o zdraví ľudu sa pojem „trvalý pobyt“ nahradil „dlhodobým“, a to vrátane definície. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
67. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme doplniť v ustanovení § 64 písm. f) a konci slová: „okrem stavieb zariadení a vedení elektronických komunikačných sietí“ 
Odôvodnenie: 
Ustanovenie § 64 písm. f) je z hľadiska stavieb elektronických komunikácií zmätočné. Stavebný úrad nemôže skúmať kapacitnú rezervu siete. Nie je zrejmé, čo je to dostatočná kapacita v mobilnej sieti, prípadne v optickej sieti. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
RUZ 
143. Obyčajná pripomienka l § 9 ods. 8 
RÚZ navrhuje v § 9 doplniť nový ods. 8 (a v súvislosti nasledujúci ods. prečíslovať), ktorý bude znieť: 
„(8) Obnovenou stavbou je existujúca stavba, na ktorej sa uskutočnili zmeny pred ukončením životnosti s cieľom splnenia základných požiadaviek na stavby a predĺženia životnosti stavby alebo častí stavby obvykle bez prerušenia jej užívania.“ 
Odôvodnenie: 
Na rozdiel od zákona č. 50/1976 Zb., ktorý sa týkal najmä novej výstavby v súčasnosti a v najbližšej budúcnosti sa stavebné práce vo veľkom rozsahu budú týkať obnovy (najmä budov). Definícia obnovy stavby (budovy) nie je uvedená v žiadnom predpise stavebného práva (iba významná obnova v zákone č. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov). Pozn.: Definícia obnovovanej budovy je v STN 73 0540-2: 2012. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
68. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 65 navrhujeme na konci vety doplniť slová: 
„ ,okrem stavieb elektronických komunikácií“ 
Odôvodnenie: 
Nezohľadňuje špecifiká líniových stavieb. Telekomunikačné stavby (bodové, líniové) sa umiestňujú aj na stavebných pozemkoch, ale zastavovacie plány ich neriešia. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
142. Obyčajná pripomienka k § 9 ods. 7 
RÚZ navrhuje v § 9 ods. 7 nahradiť výraz „Novostavbou“ pojmom „Novou stavbou“ a analogicky v ods. 8 nahradiť výraz „Dočasnou“ pojmom „Dočasnou stavbou“ 
Odôvodnenie: 
Rovnaký spôsob vyjadrenia pre podobné pojmy. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
69. Zásadná pripomienka 
V § 67 ods. 3 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie: 
„j) na stavebné úpravy a udržiavacie práce na tepelných sieťach verejného rozvodu tepla, ak sa nemení ich trasa“. 
Doterajšie písmená j) až o) sa označujú ako odseky k) až p). 
Odôvodnenie: 
Návrh stavebného zákona „oslobodzuje“ od povinnosti disponovať stavebným povolením a stavebným súhlasom stavebné úpravy a udržiavacie práce na elektrických vedeniach, vedeniach plynárenskej siete ako aj zariadeniach elektronických komunikačných sietí. Rovnakú povahu majú však aj stavebné úpravy a udržiavacie práce na tepelných sieťach verejného rozvodu tepla, ktoré je z dôvodu verejného záujmu potrebné pravidelne udržiavať a upravovať. Navrhujeme preto explicitne do zákona ustanoviť aj takúto výnimku. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
RUZ 
70. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 67 ods. 3 za písm. i) navrhujeme vložiť nové písmeno j), ktoré bude znieť nasledovne: 

„j)na drobné úpravy v technologických zariadeniach, ktorými sa nezasahuje do nosnej konštrukcie, výmena, doplnenie alebo zrušenie podporných súčastí technologických zariadení a nemajú vplyv na zvýšenie bezpečnostného rizika, neohrozuje sa tým ani životné prostredie“ 

a ostatné písmená sa posúvajú. 
Odôvodnenie: 
Takéto zmeny sa často vyskytujú v praxi. Z ostatných ustanovení nie je zrejmé kde by sa takáto zmena mohla zaradiť. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
RUZ 
135. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 163 ods. 17 navrhujeme poslednú vetu vypustiť. 
Odôvodnenie: 
Žiadame predĺžiť termín, vzhľadom na nerealizovateľnosť, ide o vysoký počet obcí. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
RUZ 
71. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 67 ods. 3 písm. h): 
„na stavebné úpravy vedení elektronických komunikačných sietí alebo elektrických vedení bez obmedzenia napätia, ak sa nemení ich výška ani trasa,“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme použiť obdobný postup aj na vedenia elektronických komunikačných sietí. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
RUZ 
133. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 160 ods. 3 navrhujeme vypustiť poslednú vetu. 
Odôvodnenie: 
Nevidíme dôvod pre túto úpravu. Vzhľadom na skutočnosť, že vlastník je účastníkom konania a ma možnosť sa vyjadriť v konaní, to považujeme za nadbytočné, neprimerane zaťažujúce a predlžujúce proces povoľovania stavieb. Z praxe, nakoľko bežne uzatvárame nájomné a obdobné zmluvy, môžeme hovoriť rádovo o tisícoch zmlúv, ktoré predražia výstavbu a najmä ju predĺžia, ak často zmluvu podpisuje niekoľko spoluvlastníkov, alebo v prípade líniovej stavby ich je niekoľko stoviek. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
72. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme v ustanovení § 68 ods. 2 do textu doplniť, že v prípadoch uvedených v tomto odseku/ods. (2) nie je potrebné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením, ale bude to riešené v rámci kolaudácie. 
Odôvodnenie: 
V texte návrhu. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
RUZ 
132. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 160 ods. 1 písm. b): 
„b) oprávnenie vyplývajúce z vecného bremena“ 
Odôvodnenie: Ustanovenie by sa malo týkať akéhokoľvek vecného bremena. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
RUZ 
73. Zásadná pripomienka 
V § 69 ods. 2 písm. c) sa za čiarku dopĺňajú nasledovné slová „ak sa nemení spôsob vykurovania alebo chladenia spojený s odpojením sa od centralizovaného zásobovania teplom,“. 
Odôvodnenie: 
Vzhľadom na definíciu jednoduchej stavby vyplývajúcej z § 14 ods. 3 návrhu zákona je zrejmé, že za jednoduché stavby sa budú považovať aj budovy, ktoré sú v praxi zásobované z verejného rozvodu tepla (t.j. z centralizovaného zásobovania teplom). Odpojenie sa od centralizovaného zásobovania teplom má však vždy technické, ekologické ako aj ekonomické dopady na širší okruh osôb (najmä zostávajúcich odberateľov). Z dôvodu ochrany týchto záujmov je preto potrebné podriadiť takéto stavby režimu riadneho stavebného konania. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
RUZ 
131. Zásadná pripomienka 
Medzi oprávnenia na uskutočnenie stavby ustanovené v § 160 ods. 1 navrhujeme doplniť aj oprávnenie vyplývajúce z osobitného zákona. 
Odôvodnenie: 
Oprávnenie na uskutočnenie stavby, okrem titulov uvedených v návrhu zákona, priznávajú priamo aj osobitné zákony. Napríklad podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. možno vo verejnom záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce tam uvedené stavby. Návrh stavebného zákona by sa tak dostal do rozporu s dotknutými osobitnými zákonmi, čo by bolo v rozpore legislatívnymi pravidlami vlády, ako aj s princípom právnej istoty. Samotný návrh stavebného zákona pritom akceptuje existenciu vecných bremien zo zákona ako jedných z oprávnení na uskutočnenie stavby, čo vyplýva zo znenia § 160 ods. 2. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
130. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme nasledovné znenie § 156 ods. 1: 
„(1) Ak stavebník neodstránil nepovolenú reklamnú stavbu v lehote určenej stavebným úradom na odstránenie nepovolenej reklamnej stavby, stavebný úrad nariadi záujmovému združeniu, aby ju na náklady stavebníka odstránilo, ak je účastníkom konania podľa § 154 ods. 4.“ 
Odôvodnenie: Oprava odkazu 
 
Z 
A 
 
RUZ 
74. Zásadná pripomienka 
RÚZ navrhuje v § 70 ods. 4 do textu doplniť informáciu o kompenzácii nákladov a ušlého zisku spojených s nesprávnym vydaním predošlého rozhodnutia. 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
RUZ 
129. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 144 navrhujeme doplniť nový ods.10, ktorý znie nasledovne: 
„(10) Ak dokladová časť projektovej dokumentácie ohlásenia stavby, nemôže obsahovať vyjadrenia dotknutých orgánov (najmä vlastníkov), pretože títo nie sú známi alebo nie je známy ich pobyt, potom stavebný úrad oznámi verejnou vyhláškou úmysel stavebníka uskutočniť ohlásenú stavbu. Verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli a na webovom sídle po dobu 15 dní. V prípade, že počas týchto 15 dní nevzniknú námietky brániace uskutočneniu ohlasovanej stavby, stavebný úrad vydá stavebný súhlas pre tento typ stavby najneskôr do 30 dní odo dňa, keď je ohlásenie podané.“ 
Odôvodnenie: 
Nie je spomenutý postup, kedy nie sú známi dotknutí vlastníci, či nie je známy ich pobyt (platí to hlavne v prípade líniovej stavby kde postačuje iba stavebný súhlas - § 69 ods.(6) písm. e)). Ide o častý jav v prípade rozsiahlejších líniových stavieb. Dosiahlo by sa urýchlenie realizácie EK stavieb rádovo o niekoľko mesiacov. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
RUZ 
75. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v § 71 ods. 7 - v dôsledku celého radu nepresností treba celý text upraviť (nejedná sa iba o OP a SP – pozri požiadavky STN 73 0540-2: 2012) 
Návrh vrátane odôvodnenia: Obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi musia podľa kategórie budov (nie druh, ale kategória podľa zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov; nie stavieb, lebo sa jedná o účel budovy) spĺňať požadované (nie vykazovať potrebné, lebo sa jedná o normalizované požiadavky a aj preukázanie podľa § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) normalizované tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (normalizované tepelnoizolačné vlastnosti sú vrátane tepelnotechnických podľa STN 73 0540-2: 2012; tepelnotechnický je prídavné meno zložené z dvoch rovnocenných podstatných mien teplo a technika, preto sa píše bez pomlčky – pozri aj technickú normu) s ohľadom na klimatické podmienky (klimatické podmienky sú iba vonkajšie a stavebné konštrukcie musia mať tepelnotechnické vlastnosti zohľadňujúce klimatické podmienky) a zabezpečiť splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov (energetická hospodárnosť je vlastnosť budovy, nie stavebných konštrukcií; tie musia byť navrhnuté tak, aby budova spĺňala energetické požiadavky). 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
RUZ 
127. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme, aby ustanovenie § 144 ods. 5 znelo nasledovne: 
„(5)Ak ohlásenie nie je úplné alebo má iný nedostatok, pre ktorý nemožno posúdiť vhodnosť ohlasovanej stavby, stavebnej úpravy alebo zariadenia, stavebný úrad vyzve ohlasovateľa na doplnenie ohlásenia a určí mu primeranú lehotu nie kratšiu ako 30 dní. Lehotu podľa predchádzajúcej vety môže úrad na základe žiadosti ohlasovateľa predĺžiť. Márnym uplynutím lehoty sa ohlasovanie skončilo a stavebný úrad vráti ohlasovateľovi ohlásenie so všetkými prílohami.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme stanoviť minimálnu dĺžku trvania, aby nedochádzalo k rôznym výkladom stavebných úradov, keďže má vplyv na skončenie procesu ohlásenia. Navrhujeme možnosť predĺženia lehoty, na žiadosť ohlasovateľa. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
RUZ 
76. Zásadná pripomienka 
RÚZ navrhuje v § 76 ods. 2 Slovo „nariadiť“ nahradiť slovom „ povoliť“. 
Odôvodnenie: 
Po úspešnom miestnom zisťovaní stavebný úrad predsa povoľuje skúšobnú prevádzku. Slovo nariadiť chápeme ako príkaz. Čo sa stane, ak z určitých dôvodov nebudeme vedieť vykonať skúšobnú prevádzku, ale stavebný úrad nám ju nariadil vykonať? 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
126. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v § 144 ods. 4 nahradiť slová pred druhou čiarkou „pred priečelím budovy“. slovami „obvodovým plášťom budovy“. 
Odôvodnenie: 
Viď pripomienka k § 71 ods. 7. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
RUZ 
77. Zásadná pripomienka 
V § 79 ods. 3 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Ak osobitné predpisy5a) upravujú pre stavbu osobitné povoľovacie konanie, zmenu v užívaní dokončenej stavby možno povoliť len na základe výsledku takéhoto osobitného povoľovacieho konania.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhovaná pripomienka nadväzuje bezprostredne na pripomienku č. 2. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
RUZ 
128. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme, aby ustanovenie § 144 ods. 6 druhá veta znela nasledovne: 
„Prílohou stavebného súhlasu je overený projekt ohlásenia stavby alebo jej zmeny alebo situácia umiestnenia zariadenia.“ 
Odôvodnenie: 
Je rozdiel medzi kompletnou technickou projektovou dokumentáciou so všetkými technickými výkresmi (t.j. projekt ohlasovanej stavby) a projektovou dokumentáciou ohlásenia stavby, kde postačuje iba trasa líniovej stavby. Tieto pojmy treba odlišovať, aby nedošlo k zneužitiu citlivých technických údajov, ktoré pre ohlásenie nie sú potrebné. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
RUZ 
125. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme, aby ustanovenie § 144 ods. 2 prvá veta znela nasledovne: 
„(2) Prílohou ohlásenia stavby je projektová dokumentácia ohlásenia stavby alebo jej zmeny, z toho projekt ohlásenia stavby alebo zmeny stavby v dvoch vyhotoveniach.“ 
Odôvodnenie: 
Je rozdiel medzi kompletnou technickou projektovou dokumentáciou so všetkými technickými výkresmi (t.j. projekt ohlasovanej stavby) a projektovou dokumentáciou ohlásenia stavby, kde postačuje iba trasa líniovej stavby. Tieto pojmy treba odlišovať, aby nedošlo k zneužitiu citlivých technických údajov, ktoré pre ohlásenie nie sú potrebné. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
RUZ 
78. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 86 ods. 1 navrhujeme vypustiť slová „s použitím existujúceho zariadenia“. 
Odôvodnenie: 
Pri uskutočňovaní stavieb, ktorými sa odstraňujú následky havárií na plynárenskej sieti v drvivej väčšine prípadov sa z objektívnych príčin nepoužíva existujúce zariadenia, ale uskutočňujú sa nové stavby. Použitie zničených existujúcich zariadení napr. po výbuchu plynu nie je vôbec možné. Je nemysliteľné, aby aj v takýchto havarijných prípadoch bolo potrebné čakať na povolenie alebo iné rozhodnutie stavebného úradu. Prevádzkovateľ distribučnej siete by tým jednak neplnil štandardy kvality, ktoré ustanovujú platné právne predpisy, a jednak by tak bola vážne ohrozená bezpečnosť osôb a majetku a mohlo by prísť k vzniku veľkých škôd. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
124. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenie § 141 ods. 1 prvá veta znie: 
„(1) Stavebné povolenie platí dva roky, pri líniových stavbách tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad v rozhodnutí neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.“ 
Odôvodnenie: 
Vzhľadom na špecifickosť líniových stavieb elektronických komunikácií navrhujeme predĺžiť platnosť prípadného povolenia (ak by bolo aplikovateľné) na 3 roky. 
 
Z 
ČA 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
79. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 89 písm. a) bod 11.: 
„je správcom informačného systému územného plánovania a údaje z neho ochraňuje a v zmysle bezpečnostných pravidiel sprístupňuje na webovom sídle len tie údaje, ktoré nie sú predmetom obchodného tajomstva alebo inak vyhradené, dôverné alebo utajované.“ 
Odôvodnenie: 
Bezpečnosť a ochrana citlivých informácií o kritickej infraštruktúre štátu. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
RUZ 
123. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 139 Lehota na rozhodnutie – navrhujeme zmenu ods. 1 nasledovne: 
(1) Lehota na rozhodnutie je 30 dní odo dňa začatia konania. Vo veciach, ktoré možno rozhodnúť na podklade predloženého návrhu stavebníka bez ústneho pojednávania alebo miestnej obhliadky, správny orgán je povinný rozhodnúť do 15 dní odo dňa začatia konania. 
Odôvodnenie: 
Od nového stavebného zákona sa očakáva skrátenie povoľovacieho procesu oproti súčasným platným predpisom a nie jeho predĺženie. 
 
Z 
ČA 
Navrhované znenie je dostatočné. 
RUZ 
80. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 89 písm. c): 
„je správcom informačného systému a údaje z neho ochraňuje a v zmysle bezpečnostných pravidiel sprístupňuje na webovom sídle len tie údaje, ktoré nie sú predmetom obchodného tajomstva alebo inak vyhradené, dôverné alebo utajované.“ 
Odôvodnenie: 
Bezpečnosť a ochrana citlivých informácií o kritickej infraštruktúre štátu. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
RUZ 
122. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v 135 ods. 3 písm. h) upraviť znenie nasledovne: 
„h) projektová dokumentácia stavby obsahuje projektové energetické hodnotenie, ak ide o budovu, ktorá podlieha energetickej certifikácii, a či povoľovaná stavba spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov“. 
Odôvodnenie: 
Z hľadiska dosahovania vyšších energetických štandardov pri výstavbe a obnove budov je potrebné zabezpečiť, aby sa okrem samotnej prítomnosti energetického hodnotenia kontrolovala aj skutočnosť, či stavba bude spĺňať minimálne požiadavky EHB. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
RUZ 
81. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 91 – Stavebná inšpekcia, bod 2., žiadame definovať pojem „štátny technický dozor“, a rovnako žiadame definovať kvalifikáciu, ktorú majú mať pri výkone dohľadu nad VTZ stavební inšpektori. 
Odôvodnenie: 
Považujeme za dôležité vysvetliť, kto má vykonávať funkciu „Štátny technický dozor“, nakoľko predpokladáme, že sa jedná o právnickú osobu. V prípade stavebnej inšpekcie je zase nevyhnutné, aby pri udelení kompetencie vykonávať kontrolu nad VTZ boli určené súvisiace kvalifikačné predpoklady. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
121. Zásadná pripomienka 
Ustanovenie § 135 ods. 2 navrhujeme vypustiť. 
Odôvodnenie: 
Fikcia súhlasu môže byť problematická, nakoľko je lehota na vyjadrenie príliš krátka. Zároveň fikcia nerieši, či a kým mal byť dotknutý orgán oslovený, a teda sa môže stať, že sa dotknutý orgán nevyjadrí, lebo sa nedozvedel. Ak má byť fikcia súhlasu pre nečinnosť, tak len po splnení podmienky doručenia. 
V prípade, že nebude akceptované predchádzajúci návrh súvisiaci s vypustením ustanovenie § 135 ods. 2, navrhujeme, aby sa do ustanovenia § 135 ods. 2 sa vložila nová druhá veta, ktorá znie: „To neplatí, ak osobitné predpisy ustanovujú, že dotknutý orgán vydáva záväzné stanovisko v podobe samostatného rozhodnutia v konaní podľa všeobecnej úpravy správneho konania11).“. 
Odôvodnenie: 
Uvedená pripomienka nadväzuje na pripomienky č. 10 a 11. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
RUZ 
82. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 92 ods. 1 písm. b) bod 4. navrhujeme na konci doplniť: 

„ak je na konanie stavebníka príslušný stavebný úrad, ktorý je zároveň vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti alebo dotknutým orgánom, okresný úrad v sídle kraja určí na žiadosť stavebníka, ktorý iný stavebný úrad je miestne príslušný na konanie.“ 
Odôvodnenie: 
V praxi častý problém, ktorý pramení z konfliktu záujmov stavebníka a stavebného úradu, ak stavebný úrad je zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, správcom komunikácií, tým kto určuje ekonomickú činnosť v obci a z titulu súbehu kompetencií diskriminuje stavebníka. 
Napriek skutočnosti, že v platnom práve existuje zákaz konfliktu v rozhodovaní orgánu verejnej moci, stavebný zákon je jedinou možnosťou ako tento problém vyriešiť aj procesne, a určiť iný stavebný úrad. Je otvorené, či túto kompetenciu ponechať na okresnej úrovni v sídle kraja, alebo ju preniesť na vyššiu úroveň. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
83. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme, aby ustanovenie § 95 ods. 4 písm. f) znelo nasledovne: 
„prejednáva priestupky a ukladá pokuty za iné správne delikty podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov x)“ 
poznámka pod čiarou: 
„x) ZEK 351/2011 ... “ 
Odôvodnenie: 
Priestupky podľa § 68 (najmä ods. 1 a 2) ZEK sa tiež týkajú stavebných činností. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
RUZ 
84. Zásadná pripomienka 
Vzhľadom na nami navrhovanú zmenu ustanovenia § 92 v prípade jej neakceptovania ako alternatívu navrhujeme, aby sa v ustanovení § 96 ods. 1 na konci doplnilo nové písm. h), ktoré znie nasledovne: 
„stavieb elektronických komunikačných sietí“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme vytvorenie špeciálnych stavebných úradov pre povoľovanie stavieb elektronických komunikačných sietí. 
Súčasný model, kedy obce vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠSS je vzhľadom na materiálne, odborné a personálne dôvody nevyhovujúci, ale najmä obec sa dostáva do rozporu záujmov a premieta svoje požiadavky z titulu vlastníka, správcu komunikácií, obce, atď do rozhodovania na úkor stavebníkov. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
RUZ 
85. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme v ustanovení § 96 ods. 2 doplniť nové písm. f), ktoré znie nasledovne: 
„f) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre stavby elektronických komunikačných sietí“ 
Odôvodnenie: 
Špeciálne stavebné úrady pre stavby EK historicky existovali. Obce sa v mnohých prípadoch odborne neosvedčili, čo je spôsobené o.i. aj špecifickosťou a náročnosťou stavieb EK. Takto by sa zabezpečila jednotnosť rozhodovacej praxe stavebných úradov. 
 
Z 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
RUZ 
86. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada zásadné prepracovanie § 95 Stavebný úrad, vychádzajúc pritom z vrátenia stavebných úradov z obcí do priamej pôsobnosti a výkonu štátnej správy. 
Odôvodnenie: 
Predložený návrh zákona nerieši svojvoľné predlžovanie rozhodnutí, nečinnosť a šikanovanie stavebníkov stavebnými úradmi. Navrhovaná pôsobnosť stavebných úradov v prenesenom výkone štátnej správy na obce a ich pôsobnosť v stavebných obvodoch na území jednej alebo viacerých obcí ani navrhované zvýšenie odbornosti a komplexnosti úkonov stavebných úradov, nerieši problém s tými starostami (najmä s ich neodňateľným právom podpisu), ktorí rozhodnutia stavebného úradu povoľovania stavieb zdržiavajú, nekonajú alebo dokonca zákon porušujú. Návrh síce zavádza odbornú pozíciu predstaviteľa stavebného úradu, ktorý musí mať osobitnú odbornú spôsobilosť, avšak tento (ako aj ostatní zamestnanci stavebného úradu) bude zamestnancom obce so všetkými dôsledkami, ktoré z jeho závislosti na starostovi obce vyplývajú. 
 
Z 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
RUZ 
87. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v § 99 ods. 3 upraviť písm. a) nasledovne: 
„(3) Kvalifikačným predpokladom vzdelania je 
a) vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa stavebnotechnického zamerania, alebo 
b) úplné stredoškolské odborné vzdelanie stavebnotechnického zamerania.“ 
Odôvodnenie: 
Z hľadiska zabezpečenia splnenia zákonom stanovených požiadaviek na stavby a ich výslednej kvality je nevyhnutné, aby zamestnanci v stavebnom úrade mali vzdelanie architektonického alebo stavebného zamerania; právnické vzdelanie je v tomto prípade nedostatočné. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
88. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 100 ods. 2 navrhujeme vylúčiť z tejto povinnosti poskytovateľov sietí elektronických komunikácií. 
Odôvodnenie: 
Nie je jasné, v akom formáte bude potrebné zabezpečiť podklady, ani na koho náklady sa bude zabezpečovať zabezpečenie podkladov Projektová dokumentácia. Zvyšuje sa riziko úniku informácií bez právnej úpravy ako bude zabezpečené sprístupnenie informácie na webovom sídle Ministerstva a ako bude ošetrené riziko sprístupnenia tejto informácie s následnou škodou. 
Vidíme riziká zverejnenia informácie a umožnenie poškodenia verejnej telekomunikačnej siete, ktorá má slúžiť ako nosná kostra komunikačnej infraštruktúry v čase mimoriadnych udalostí a krízových situácií. Zároveň je podnik subjektom s prvkami kritickej infraštruktúry v zmysle ZEKu a pre zabezpečenie telekomunikačného spojenia a ako subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečuje telekomunikačné služby. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
89. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 105 žiadame uviesť i riešenie prípadov pri porušení povinností a pri nedodržaní lehôt konania orgánov štátnej správy. 
Odôvodnenie: 
Paragrafy 105 až 107 definujú len postup stavebného úradu pri nedodržaní povinností stavebníka. Navrhujeme, aby nový paragraf definoval aj sankcie pri porušení povinností a nedodržaní lehôt stavebným úradom. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
RUZ 
90. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 107 – Správne delikty, žiadame vypustiť v bode (1) písm. f). 
“1.) Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu do 5 000 eur právnickej osobe 
alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak ako zhotoviteľ stavby alebo ako stavebník: 
f) nezabezpečí osobné ochranné prostriedky zamestnancom na základe výzvy koordinátora bezpečnosti práce alebo orgánu štátneho stavebného dohľadu,“ 
Odôvodnenie: 
OOPP nie sú a nemajú byť prideľované na základe výzvy koordinátora BOZP, pretože prideľovanie OOPP je povinnosťou zamestnávateľa, § 6 ods. 2 písm.(b) z 124/2006, sankcie za porušenie sú definované v zák.125/2006. V prípade, že stavebník nie je zamestnávateľom zamestnancov zúčastnených na stavbe, nie je dôvod, aby im OOPP prideľoval. Podobne sa to môže týkať aj zhotoviteľa stavby (ak napr. stavbu realizuje v subdodávkach). 
 
Z 
A 
 
RUZ 
91. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme v ustanovení § 107 ods. 3 doplniť nové písm. e), ktoré znie nasledovne: 
„e) správneho deliktu sa dopustí ten, kto poruší ustanovenia podľa osobitných predpisov x)“ 
poznámka pod čiarou: 
„x) ZEK 351/2011 § 68 (najmä ods. 1 a 2)“ 
Odôvodnenie: 
Priestupky podľa § 68 (najmä ods. 1 a 2) ZEK sa tiež týkajú stavebných činností. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
92. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 107 ods. 5 písm. a): 
„a) pripustí, aby postup stavebných prác nebol v súlade s overeným projektom stavby alebo projektom ohlásenia stavby a s podmienkami stavebného povolenia alebo stavebného súhlasu, s technickými predpismi alebo zaužívanými postupmi,“ 
Odôvodnenie: 
Je rozdiel medzi kompletnou technickou projektovou dokumentáciou so všetkými technickými výkresmi (t.j. projekt ohlasovanej stavby) a projektovou dokumentáciou ohlásenia stavby, kde postačuje iba trasa líniovej stavby. Tieto pojmy treba odlišovať, aby nedošlo k zneužitiu citlivých technických údajov, ktoré pre ohlásenie nie sú potrebné. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
93. Zásadná pripomienka 
Ustanovenie § 107 ods. 12 navrhujeme vypustiť. 
Odôvodnenie: 
Nie je reálne splniť navrhovanú časovú lehotu pri tejto novej povinnosti. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
94. Zásadná pripomienka 
Ustanovenie § 107 ods. 14 navrhujeme vypustiť. 
Odôvodnenie: 
Vzhľadom na výšky pokút je toto ustanovenie neproporcionálne. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
95. Zásadná pripomienka 
Ustanovenie § 108 ods. 2 písm. c), e), f) navrhujeme vypustiť. 
Odôvodnenie: 
Máme záujem na tom, aby rozhodnutia stavebných úradov mali transparentný proces a bol uplatňovaný procesný právny predpis, napr. správny poriadok. Napriek tomu, že ohlasovanie nie je konaním, v praxi nastáva problém ak SÚ nekoná vôbec, nedodržiava lehoty, prípadne ako naznačuje tento návrh, ak SÚ neposudzuje obsah napr. súhlasov a záväzných stanovísk, t.j. nezisťuje skutkový stav, a stavebník nemá žiadnu procesnú možnosť na zvrátenie tohto stavu ani opravný prostriedok. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
96. Zásadná pripomienka 
V § 108 ods. 2 písm. i) sa za čiarku dopĺňajú nasledovné slová: „pokiaľ z osobitného predpisu nevyplýva inak,“ 
Odôvodnenie: 
Nepovažujeme za vhodné riešenie vylúčiť plošne aplikáciu všeobecného predpisu o správnom konaní (správneho poriadku) na konania o vydávaní záväzných stanovísk. Osobitné predpisy v určitých prípadoch (ako napríklad zákon o energetike, zákon o tepelnej energetike, vodný zákon) podriaďujú režimu správneho konania aj také konania, ktorých výsledkom pre stavebné konanie je vydanie záväzného stanoviska. Zákonodarca sa pritom rozhodol pre takúto úpravu z určitého dôvodu, spravidla z dôvodu garancie procesných práv účastníkom takýchto konaní prípadne iným zúčastneným osobám. Navrhujeme preto ponechať úpravu povahy konania o vydávaní záväzných stanovísk primárne na úpravu osobitnými predpismi. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
97. Zásadná pripomienka 
Ustanovenie § 108 ods. 4 je potrebné upraviť tak, aby sa predišlo konfliktu záujmov úradu a obce ako vlastníka pozemku. 
Odôvodnenie: 
Konflikt záujmov úradu a obce ako vlastníka pozemku, resp. konkurujúceho podniku EK. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
98. Zásadná pripomienka 
Do ustanovenia § 108 navrhujeme doplniť nové odseky: 
„6) Ak je obec stavebníkom alebo vlastníkom stavby alebo pozemku, ktoré sú predmetom konania a zároveň stavebným úradom príslušným na konanie, určí príslušný stavebný úrad okresný úrad v sídle kraja. 
7) V prípade, že stavebný úrad po začatí konania zistí, že boli splnené podmienky pre určenie príslušného stavebného úradu podľa odseku 6 a príslušný stavebný úrad nebol takto určený, je stavebný úrad povinný bez meškania požiadať okresný úrad v sídle kraja. Ak okresný úrad v sídle kraja určí za príslušný stavebný úrad iný stavebný úrad ako ten, na ktorom sa konanie začalo, je stavebný úrad, na ktorom konanie začalo, povinný bez meškania postúpiť vec určenému príslušnému stavebnému úradu a upovedomiť o tom dotknuté orgány a účastníkov konania.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhované znenie odsekov definuje osobitné prípady určenia príslušného stavebného úradu v súlade s navrhovanými kompetenciami krajského stavebného úradu a ministerstva. Zároveň sa jasne určuje, že pokiaľ je obec stavebníkom alebo dotknutým vlastníkom nehnuteľnosti, nemôže byť stavebným úradom. 
Navrhujeme, aby bol vylúčený z rozhodovania stavebný úrad v konflikte záujmov, najmä ak stavebný úrad by mať postavenie aj ako účastník konania (napr. ak je stavebný úrad zároveň vlastníkom dotknutých alebo priľahlých pozemkov). 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
99. Zásadná pripomienka 
§ 111 ods. 1 písmeno c) znie: 
„c) vlastník, alebo prevádzkovateľ inžinierskej siete, na ktorú sa má stavba, o ktorej sa rozhoduje pripojiť alebo od ktorej sa má odpojiť, alebo ktorý je dotknutý umiestnením stavby, iným zásahom do inžinierskej siete alebo uskutočňovaním prác v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme,“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme preformulovať definíciu vlastníka inžinierskej siete ako dotknutého orgánu, pričom navrhujeme preniesť túto úlohu z vlastníka siete na jej skutočného prevádzkovateľa. V praxi sú totiž bežné prípady, že inžinierske siete vlastní developer prípadne obec, pričom prevádzkou inžinierskej siete je poverený jej nájomca alebo správca. Ďalej navrhujeme rozšíriť prípady, kedy sa uplatňuje pôsobnosť prevádzkovateľa inžinierskej siete ako dotknutého orgánu o prípad, že sa navrhovaná stavba od siete odpája, alebo ak sa navrhovanou stavbou inak zasahuje do inžinierskej siete. Osobitné predpisy totiž spravidla podmieňujú súhlasom prevádzkovateľa inžinierskej siete nielen práce a činnosti v ochranných pásmach, ale aj práce a činnosti, ktorými sa inak zasahuje do samotnej inžinierskej siete (viď napr. § 22 ods. 3 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z.). Aj takéto zásahy môžu mať totiž negatívne dopady na ďalšiu prevádzku inžinierskej siete. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
RUZ 
100. Zásadná pripomienka 
V § 111 ods. 1 sa za písmeno g) dopĺňa nové písmeno h), ktoré znie: 
„h) iná osoba, ak jej postavenie dotknutého orgánu vyplýva z osobitného predpisu.“ 
Odôvodnenie: 
Súčasný stavebný zákon považuje za dotknuté orgány aj právnické osoby, ktorým postavenie dotknutého orgánu vyplýva z osobitných predpisov. Navrhujeme zachovať tento koncept z dôvodu zohľadnenia vôle zákonodarcu vyjadrenej v týchto osobitných predpisoch. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
101. Zásadná pripomienka 
V § 111 ods. 3 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Ak je obec dotknutým orgánom aj podľa odseku 1 písm. a), uplatňuje v konaniach podľa tohto zákona aj požiadavky vyplývajúce z osobitných predpisov upravujúcich konania uvedené v odseku 2.“ 
Odôvodnenie: 
Pre vylúčenie pochybností považujeme za potrebné explicitne ustanoviť, že obec môže mať v konaniach podľa stavebného zákona tiež postavenie dotknutého orgánu podľa § 111 ods. 1 písm. a), ak uplatňuje záujmy vyplývajúce z osobitných predpisov (napríklad § 12 ods. 8 zákona o tepelnej energetike). Prax totiž už ukázala, že obce vykonávajúce pôsobnosť stavebného úradu sa často vyhýbajú zodpovednosti ako dotknutého orgánu s poukazom na zákonné ustanovenie, podľa ktorého vykonávajú pôsobnosť dotknutého orgánu len v prípade, ak nie sú súčasne v postavení stavebného úradu. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
102. Zásadná pripomienka 
V § 111 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 
„(5) Právomoc dotknutého orgánu vydávať záväzné stanoviská v podobe samostatného rozhodnutia zostáva nedotknutá, ak to predpisy na ochranu nimi sledovaných záujmov ustanovujú.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme zachovať koncept nadväznosti stavebného konania na osobitné konania vyplývajúce z osobitných predpisov. Pokiaľ totiž osobitný predpis (napríklad zákon o energetike, zákon o tepelnej energetike, vodný zákon) podriaďuje pod režim správneho konania aj konanie, ktorého výsledkom pre stavebné konanie je záväzné stanovisko, stavebný zákon by mal takúto osobitnosť zohľadňovať (v súčasnosti je táto zásada zohľadnená v ust. § 126 ods. 2 stavebného zákona). 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
103. Zásadná pripomienka 
RÚZ v § 112 ods. 3 uviesť čo sa rozumie pod pojmom „opodstatnené okolnosti“. 
Odôvodnenie: 
Je potrebné kvantifikovať pojem opodstatnená okolnosť, resp. opodstatnené okolnosti z dôvodu jednotnosti obojstranného výkladu a z dôvodu právnej istoty pre stavebnom konaní 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
104. Zásadná pripomienka 
V § 112 ods. 4 sa dopĺňa nová druhá veta, ktorá znie: „To neplatí, ak osobitné predpisy ustanovujú, že dotknutý orgán vydáva záväzné stanovisko v podobe samostatného rozhodnutia v konaní podľa všeobecnej úpravy správneho konania11).“ 
Odôvodnenie: 
Následok v podobe predpokladanej absencie námietok dotknutého orgánu k navrhovanej stavbe pre prípad márneho uplynutia lehoty na vydanie záväzného stanoviska nemožno uplatniť v prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje pre záväzné stanoviská podobu osobitného rozhodnutia vydaného v správnom konaní. Ak zákonodarca vyslovil v osobitnom predpise takúto požiadavku, urobil to z dôvodu, že mal záujem priznať príslušnému aktu dotknutého orgánu povahu osobitného povolenia, v konaní o ktorom sa musia zohľadniť všetky procesné práva účastníkov konania vrátane práva podať opravný prostriedok. Tento zámer zákonodarcu preto nemožno obísť fikciou absencie námietok dotknutého orgánu, keďže dotknutý orgán je viazaný v prvom rade osobitným predpisom. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
105. Zásadná pripomienka 
V § 112 ods. 5 sa dopĺňa nová druhá veta, ktorá znie: „Stavebný úrad je však vždy viazaný záväzným stanoviskom dotknutého orgánu, ktoré má povahu samostatného rozhodnutia vydaného v konaní podľa všeobecnej úpravy správneho konania11).“ 
Odôvodnenie: 
Vo vzťahu k rozhodnutiam dotknutých orgánov, ktoré boli vydané v správnom konaní a ktoré majú pre stavebné konanie povahu záväzných stanovísk, sa musí zohľadňovať zásada relatívnej nezmeniteľnosti právoplatného rozhodnutia (res iudicata) ako aj zásada posudzovania predbežných otázok vyplývajúca z ust. § 40 ods. 1 správneho poriadku: „Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny orgán takým rozhodnutím viazaný...“ Právoplatné rozhodnutie vydané v správnom konaní (a teda aj jeho obsah) možno zrušiť len cestou formálneho zrušenia (alebo zmeny) v konaniach o riadnych resp. mimoriadnych opravných prostriedkoch. Koncentračná zásada stavebného konania nemôže mať prednosť pred vyššie uvedenými zásadami správneho konania, ktoré majú svoj pôvod v princípe právnej istoty zakotvenej v článku 1 ods. 1 Ústavy SR. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
106. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 113 ods. 3: 
„Ak námietka účastníka konania smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad preruší konanie a vyžiada od dotknutého orgánu stanovisko k námietke. Ak dotknutý orgán na základe námietky nezmení svoje záväzné stanovisko, stavebný úrad vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadený dotknutému orgánu; v prípade dotknutého orgánu podľa § 111 ods. 1 písm. c) je nadriadeným orgánom. V prípade, že dotknutým orgánom je vlastník stavby inžinierskej siete, je nadriadeným orgánom ministerstvo, do ktorého odvetvovej pôsobnosti vlastník patrí.“ 
Odôvodnenie: 
Je potrebné určiť, kto sa rozumie nadriadeným orgánom, ak dotknutý orgán nie je orgán verejnej moci, ale napr. súkromná spoločnosť. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
107. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme zmeniť §114 odsek (3) nasledovne: „(3) Ak návrh nebude v určenej lehote podaný, môže si stavebný úrad urobiť úsudok o námietke sám a rozhodnúť vo veci.“ 

Odôvodnenie: 
Podľa pôvodného návrhu, ak v určenej lehote účastníci nepodali dôkaz o podaní návrhu na príslušný orgán alebo súd na rozhodnutie o námietke alebo inom spore, stavebný úrad konanie zastaví. Navrhované znenie vychádza z platnej úpravy § 137 ods. 3 stavebného zákona. Cieľom je, aby stavebný úrad mal možnosť pokračovať v konaní a zabrániť tak účelovo podaným, subjektívnym alebo šikanóznym námietkam, najmä menšinových spoluvlastníkov voči stavbe na ich pozemku alebo susednom pozemku. 
 
Z 
ČA 
ustanovenie je vypustené 
RUZ 
108. Zásadná pripomienka 
RÚZ považuje ustanovenie § 115 ods. 1 za nepresné. Žiadame uviesť kto a ako určí, že kedy je návrh úplný. 
Odôvodnenie: 
Uvedené je potrebné z dôvodu jednotnosti obojstranného výkladu a z dôvodu právnej istoty pre stavebnom konaní. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
109. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 118 ods. 1 prvá veta: 
„Na zistenie vlastníckych pomerov v území a existencie vecných práv k pozemku alebo k stavbe, okrem tých, ktoré vznikajú zo zákona, je rozhodujúci právny stav v čase rozhodovania.“ 
Odôvodnenie: 
Na základe skúseností podnikov elektronických komunikácií v prípadoch, keď užívajú cudziu stavbu a/alebo pozemok titulom zákonného vecného bremena a v prevažnej väčšine prípadov, keď vlastník nakladá s týmito nehnuteľnosťami nie sú v stavebnom konaní ošetrené práva podnikov vyplývajúce z vecného bremena. Ďalším dôvodom je ochrana podniku ako oprávneného z vecného bremena podľa zákona č.351/2011 Z.z. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
110. Zásadná pripomienka 
Ustanovenie § 118 ods. 2 navrhujeme upraviť tak, aby bola zabezpečená ochrana citlivých informácií, obchodného tajomstva a inak utajovaných, dôverných a vyhradených skutočností. 
Odôvodnenie: 
Bezpečnosť a ochrana citlivých informácií o kritickej infraštruktúre štátu. Ochrana obchodných informácií pred zneužitím. 
 
Z 
ČA 
vypustený odsek 
RUZ 
111. Zásadná pripomienka 
V § 119 Lehoty na rozhodnutie – navrhujeme skrátenie v ods. 1 a 2 nasledovne: 
(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vo veciach, ktoré možno rozhodnúť na podklade predloženého návrhu stavebníka bez ústneho pojednávania alebo miestnej obhliadky, správny orgán je povinný rozhodnúť do 15 dní odo dňa začatia konania; v ostatných prípadoch do 30 dní odo dňa začatia konania. 
(2) Vo zvlášť zložitých prípadoch, najmä ak ide o vyhradenú stavbu, o líniovú stavbu alebo o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania alebo ak je nevyhnutné obstarať znalecký posudok, posudok z kontrolnej prehliadky stavby alebo vykonať štátnu expertízu, správny orgán rozhodne do dvoch mesiacov. 
Odôvodnenie: 
Od nového stavebného zákona sa očakáva skrátenie povoľovacieho procesu oproti súčasným platným predpisom a nie jeho predĺženie. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
112. Zásadná pripomienka 
V ustanovení §119 ods. 3 navrhujeme doplniť maximálnu dĺžku dodatočnej lehoty najviac 15 pracovných dní. 
Zároveň považujeme za nutné zadefinovať pozitívne vybavenie veci v prípade, ak v určitej lehote správny orgán vec nevybaví, vec sa považuje za vybavenú. 
Odôvodnenie: Spresnenie neurčitej lehoty. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
113. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v § 123 ods. 1 pripojiť na koniec vety slová: 
„a na tepelno a sveteľnotechnické a protihlukové riešenia“. 
Odôvodnenie: 
Komplexnosť spracovania projektovej dokumentácie stavby predkladanej na stavebné povolenie vo vzťahu k jestvujúcej a plánovanej okolitej výstavbe. 
 
Z 
ČA 
predmetná problematika bola upravená iným spôsobom 
RUZ 
114. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 123 ods. 4 písm. a): 
„je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s regulatívmi alebo so zastavovacími podmienkami,“ 
Odôvodnenie: 
Typicky stavby elektronických komunikačných sietí nie sú v územných plánoch, a teda je otázne či sú v súlade s ním. 
 
Z 
ČA 
predmetná problematika bola upravená iným spôsobom 
RUZ 
115. Zásadná pripomienka 
V § 130 ods. 2 písm. b) navrhujeme za slovo „vyplýva“ vložiť slová „z osobitného zákona alebo“. 
Odôvodnenie: 
Oprávnenie na uskutočnenie stavby môže vyplývať priamo z osobitného zákona, napríklad z § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z.. V takom prípade nie je potrebné preukazovanie jeho existencie v stavebnom konaní. 
 
Z 
ČA 
predmetná problematika bola upravená iným spôsobom 
RUZ 
116. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v § 131 ods. 2 doplniť nové písm. h), ktoré bude znieť: 
„h) projektové energetické hodnotenie s preukázaním predpokladu splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť v rozsahu požadovanom pre danú kategóriu budovy“. 
Odôvodnenie: 
Pozri požiadavku podľa § 135 ods. 3 písm. h); tepelnotechnické požiadavky podľa STN 73 0540-2: 2014 musia spĺňať aj budovy, ktoré nepodliehajú energetickej certifikácii v rozsahu uvedenom v preambule technickej normy. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
RUZ 
117. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v § 131 vložiť nový ods. 6, ktorý bude znieť: 
„(6) Ak ide o žiadosť o stavebné povolenie na samostatnú stavbu alebo na jej zmenu, stavebný úrad skontroluje či podaná žiadosť obsahuje požadované náležitosti podľa ods. 1 a ods. 2 a o výsledku informuje žiadateľa do 5 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.“ 
Odôvodnenie: 
Návrh sa podáva v záujme urýchlenia stavebného konania pre samostatné stavby alebo ich zmeny. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
118. Zásadná pripomienka 
V § 132 ods. 1 písm. a) sa za slová „projektová dokumentácia nemá požadované náležitosti“ vkladajú nasledovné slová „, najmä neobsahuje všetky požadované rozhodnutia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme výslovne ustanoviť, že v prípade, ak projektová dokumentácia resp. jej dokladová časť neobsahuje všetky požadované rozhodnutia a záväzné stanoviská, stavebný úrad konanie na potrebnú dobu preruší. 
 
Z 
ČA 
predmetná problematika bola upravená iným spôsobom 
RUZ 
119. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme, aby ustanovení § 133 ods. 2 druhá veta znela nasledovne: 
„Ak stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania, písomne vyzve zúčastnené osoby a dotknuté orgány, aby uplatnili svoje prípadné návrhy, pripomienky a námietky v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, a upozorní ich, že na neskôr doručené návrhy, pripomienky a námietky nemusí prihliadnuť.“ 
Odôvodnenie: 
vyvážené predĺženie lehoty. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
120. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 134 písm. a): 
„stavba je v rozpore s regulatívmi územného plánu alebo so zastavovacími podmienkami,“ 
Odôvodnenie: 
Siete EK nie je možné územne plánovať u vyššie uvedených dôvodov. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
136. Zásadná pripomienka 
K Čl. II, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o pozemných komunikáciách, navrhujeme vypustiť novelizačný bod 8 (ktorým sa rieši vypustenie odseku 11 v § 8). 
Odôvodnenie: 
Vypustením § 8 odseku 11 (doterajší odsek 10) by sa značne sťažilo a predĺžilo odstraňovanie porúch na vedeniach rôzneho druhu, nakoľko by sa na vyžadovalo predchádzajúce povolenie cestného správneho orgánu, ktoré by bolo spoplatnené, pričom podľa platného právneho stavu sa predchádzajúce povolenie nevyžaduje, poruchu stačí ohlásiť a dodatočné povolenie je oslobodené od správneho poplatku. V dôvodovej správe sa k tejto zmene neuvádza žiadne odôvodnenie, ale zrejme v dôsledku omylu sa vysvetľuje iba presun doterajšieho odseku 11 do § 11. Vzhľadom na poznámku o prečíslovaní odsekov v novelizačnom bode 7 sa však doterajší odsek 10 stáva odsekom 11, ktorý sa v bode 8 navrhuje vypustiť bez náhrady alebo jeho systematického presunutia na iné miesto. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
RUZ 
137. Zásadná pripomienka k čl. V 
RÚZ žiada v Čl. V vypustiť ustanovenie o tom, že „inžinier pre výkon činnosti hlavného stavbyvedúceho“ je povinne členom Slovenskej komory stavebných inžinierov. 
Odôvodnenie: 
Vznik novej kategórie autorizovaného inžiniera a to „inžinier pre výkon činnosti hlavného stavbyvedúceho“ (nehovoriac o „inžinierovi pre investičnú výstavbu“, ktorého žiadame z návrhu stavebného zákona vypustiť), ako povinného člena SKSI je nesystémová a nedôvodná. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
138. Zásadná pripomienka 
Za článok XIV sa vkladá nový článok XV, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z., v rámci ktorého navrhujú nasledovné zmeny a doplnenia: 
1. V § 12 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie: 
„(11) Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú aj na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti, ktorá má slúžiť pri výrobe tepla, výrobe tepla a rozvode tepla alebo rozvode tepla na účely uvedené v § 1 ods. 3.“ 
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12. 
Odôvodnenie: 
Z dôvodu pretrvávajúcich rozporov v rozhodovacej praxi stavebných úradov sa navrhuje jednoznačne ustanoviť, že právomoc ministerstva hospodárstva a obcí pri výstavbe sústav tepelných zariadení alebo jej časti vyplývajúca z ust. § 12 ods. 1 a 8 zákona o tepelnej energetike sa vzťahuje aj na také navrhované stavby, pri ktorých je stavebníkom deklarovaný nepodnikateľský účel. Opačný prístup totiž umožňuje relatívne jednoduché obchádzanie regulačnej pôsobnosti ministerstva a obcí pri rozhodovaní o rozvoji tepelného hospodárstva na území, čo rozhodne nemožno považovať za súladné so zámerom zákonodarcu. 
2. § 12 odsek 12 (doterajší odsek 11) znie: 
„(12) Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa primerane vzťahujú aj na zmeny a úpravy v existujúcich sústavách tepelných zariadení, pre ktoré sa vyžaduje povolenie alebo stavebný súhlas podľa osobitného predpisu.13c)“ 
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie: 
„§ 67 ods. 1 a § 69 ods. 1 zákona č. xxx/2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).“ 
Odôvodnenie: 
Pripomienka reaguje jednak na navrhované vloženie nového odseku 10 do § 12 zákona o tepelnej energetike ale tiež aj na rozšírenie stavieb (a ich zmien), na ktoré podľa nového stavebného zákona postačuje stavebný súhlas. Navrhuje sa preto rozšíriť právomoc ministerstva vydávať osvedčenia na výstavbu sústavy tepelných zariadení a právomoc obcí vydávať záväzné stanoviská o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky aj na také stavby (a ich zmeny), pre ktoré takýto stavebný súhlas postačuje. Uvedené je plne v súlade so zámerom zákonodarcu pri regulácii výstavby sústavy tepelných zariadení v obci, ktorý bol vyslovený v zákone č. 100/2014 Z. z. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
RUZ 
159. Obyčajná pripomienka k § § 51 ods. 4 písm. c) 
RÚZ odporúča v § 51 ods. 4 písm. c) doplniť a zmeniť text nasledovne: 
„c) zabezpečiť koordinátora projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti, ak ide o vyhradenú stavbu, o stavbu dopravnej infraštruktúry, o vodnú stavbu a o stavbu inžinierskych sietí, s ktorými uzavrie obchodno-právny vzťah alebo pracovný pomer.“ 
Odôvodnenie: 
a) doplnenie „vodnej stavby“ – viď. pripomienku k § 12 ods. 1 
b) uzavretie „obchodno-právneho vzťahu alebo pracovného pomeru“ je základnou podmienkou kvalitného a zodpovedného výkonu v ustanovení uvedených činností. 
 
O 
N 
Spadá do pôsobnosti zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) 
RUZ 
183. k návrhu téz vykonávacích predpisov k Návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) 
1. Pripomienka k Tézam návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch Z 
Pripomíname nevyhnutnosť úpravy získavania digitalizovaných podkladov od podnikov EK, najmä pokiaľ ide o rozsah údajov, napr. hĺbka nie je dostupný údaj, termín a sprístupňovanie údajov. 


2. Pripomienka k Tézam k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o náležitostiach jednotlivých druhov podaní účastníkov konaní a rozhodnutí stavebného úradu 
Všeobecná: Z 
Žiadame zdôrazniť potrebu dodržiavania ustanovení § 66, najmä ods. 6 a 7 zákona 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ZEK), v zmysle ktorých je k stavebnému konaniu pre všetkých stavebníkov nevyhnutne potrebné vyjadrenie o existencii siete a vytýčenie existujúcej siete, t.j. musí byť prílohou každej žiadosti o stavebné povolenie / umiestnenie / ohlásenie. 
Bod c) 5., 6., 7. O 
c) náležitostiach ohlásenia pre 
1. drobné stavby, 
2. stavebné úpravy, 
3. obnovu jednoduchej stavby, 
4. nepodstatné stavebné úpravy a udržiavacie práce na stavbe, 
5. stavbu elektronickej komunikačnej siete, 
6. výmenu alebo doplnenie telekomunikačného zariadenia, 
7. uskutočnenie zariadenia 

Odôvodnenie: je potrebné ohlásenie pre body 6,7 ? Ak áno , nie je to uvedené v zákone. 
3. Pripomienka k Tézam k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii činnosti a minimálnych požiadavkách na výkon stavebného úradu 
Všeobecná: Z 
Pripomíname potrebu riešenia konfliktu záujmov obcí ako stavebných orgánov a zároveň vlastníkov pozemkov. 
Odôvodnenie: Navrhujeme, aby bol vylúčený z rozhodovania stavebný úrad v konflikte záujmov, najmä ak stavebný úrad by mať postavenie aj ako účastník konania (napr. ak je stavebný úrad zároveň vlastníkom dotknutých alebo priľahlých pozemkov). 
4. Pripomienka k Tézam k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu a forme projektovej dokumentácie 
Všeobecná: Z 
Žiadame zdôrazniť potrebu dodržiavania ustanovení § 66, najmä ods. 6 a 7 zákona 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ZEK), v zmysle ktorých je k stavebnému konaniu pre všetkých stavebníkov nevyhnutne potrebné vyjadrenie o existencii siete a vytýčenie existujúcej siete, t.j. musí byť prílohou každej žiadosti o stavebné povolenie / umiestnenie / ohlásenie. 
5. Pripomienka k Tézam k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registroch územného plánovania (upravujúcej Informačný systém o územnom plánovaní a výstavbe) 
Všeobecná: Z 
Je potrebné osobitne upraviť aké budú pravidlá a prístupové práva, ochrana informácií, bezpečnostné opatrenia, napr.: Akým spôsobom bude možné riešenie dohľadávania informácií, kto bude mať prístup k akému rozsahu informácií, oprávnené osoby prevádzkovateľa, ako bude zabezpečená integrita informácií, štruktúra systému a v neposlednom rade aj ekonomicky udržateľný model získavania, spracovania, odovzdania a využívania informácií o inžinierskych sieťach. Návrh by mal zohľadniť liberalizáciu v odvetviach inžinierskych sietí, dnes o koncepciách rozhodujú sami vlastníci sietí, investori, ktorí sa riadia ekonomickými princípmi, nie plánovaním v kompetenciách verejnej správy. 
Odôvodnenie: (môžete skrátiť) 

Bezpečnosť 
Opakovane sme otvárali otázku informačného systému pre územné plánovanie, v neskorších verziách zákona už jednotného informačného systému pre územné plánovanie a výstavbu. Vlastníkom inžinierskych sietí sa v návrhu zákona ukladá nová povinnosť: „Vytvorenie podkladov na tvorbu koncepcií výstavby, dopravnej infraštruktúry a inžinierskych sietí, občianskeho vybavenia sídiel a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja v nereálnej lehote, pod hrozbu sankcie a bezplatne“. V prípade info-komunikačných technológií ide však o kritickú infraštruktúru štátu pričom otázka bezpečnosti informačného systému, ochrany dát, prístupových práv, ani realizačné otázky projektu nie sú zatiaľ uspokojivo riešené. 
Po poskytnutí informácií nie je jasná ich ochrana pred zneužitím. Ide o kritickú infraštruktúru štátu, za ktorej integritu a bezpečnosť zodpovedá vlastník. Nie sú jasné prístupové práva, spôsoby a rozsah zverejnenia a pod. 
Databáza existujúcej infraštruktúry a databáza plánovaných inžinierskych stavieb by nemali byť integrované do jedného systému. Kombinácia plánovaných investícií a existujúcich infraštruktúr do jednej databázy by znamenala ohrozenie obchodného tajomstva a stratégie investorov. 
Náklady vlastníkov inžinierskych sietí 
Spracovanie historických informácií o sieťach budovaných v priebehu cca 60 rokov, ktoré sa nachádzajú v papierovej podobe zakreslené na mapách s pôvodnými číslami parciel, do digitálnej podoby podľa aktuálnej polohopisnej informácie je prácny proces, náročný na ľudské zdroje i na čas. Preto je potrebné presne upraviť kompenzácie pre podniky za poskytovanie týchto informácií a za ich uvedenie do digitálneho formátu, v zmysle znenia návrhu zákona. 
Náklady štátu 
Apelujeme tiež na harmonizáciu politík vlády v súvislosti s prípravou informačných systémov mapujúcich inžinierske siete, aby nedochádzalo k duplicitným požiadavkám na vlastníkov infraštruktúry a zároveň k viacnásobnému plytvaniu verejnými zdrojmi. Myšlienkou informačného systému sa zaoberá: 
1) Návrh stavebného zákona v gescii Sekcie výstavby MDVRR SR, kde ide o 

(i) centralizovaný informačný systém, ktorého správcom má byť Ministerstvo, a zároveň 
(ii) novú povinnosť pre vlastníkov inžinierskych sietí odovzdávať informácie pre účely územného plánovania všetkým obciam, t.j. decentralizovane, a to v nerealizovateľnej časovej lehote, bez adekvátnej finančnej kompenzácie a pod hrozbou opakovaných sankcií, proti čomu namietame. 

2) Zámer na vytvorenie informačného systému je aj súčasťou návrhu pripravovaného Nariadenia EPaR o opatreniach týkajúcich sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí, kde sa počíta s centrálnym informačným miestom, avšak v gescii RÚ. Tento má rovnako ako 1) zahŕňať informácie o existujúcej fyzickej infraštruktúre a plánovaných stavebných prácach za účelom synergie naprieč sieťovými odvetviami (rozvody elektrickej energie, plynu, vody, kanalizácie, vykurovanie a dopravná infraštruktúra). 

3) Podobná aktivita je plánovaná na pôde MF SR aj v návrhu: Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), kde sa počíta s vytvorením atlasu pasívnej infraštruktúry v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

4) Ďalším gestorom podobného projektu je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré v roku 2013 vyhlásilo výzvu na projekty v rámci OPIS PO1 na vytvorenie informačného systému infraštruktúry. 

Odporúčame, aby sa prijalo riešenie, ktoré čo najmenej zaťaží dotknuté podniky a odvetvia, ako aj štátnu administratívu. Preto navrhujeme vytvoriť iba jeden centralizovaný informačný systém na všetky uvedené účely, a to s dôrazom na bezpečnosť a ochranu strategických informácií, ako aj na nutnosť kompenzácie vyvolaných nákladov podnikov na spracovanie a digitalizáciu požadovaných informácií v súvislosti s požadovanou súčinnosťou. Pre komplexné zabezpečenie tejto úlohy sa ako najvhodnejšie javí jej naplnenie a financovanie projektu prostredníctvom príslušných operačných programov ŠF EÚ v dostatočnom časovom horizonte programovacieho obdobia do r. 2020 a v súlade s platnou legislatívou. Príkladom môžu byť podobne už realizované projekty napr. v ČR, Poľsku, Nemecku, kde je ochrana citlivých informácií prioritne zabezpečená. 
Periodicita aktualizácie, duplicita údajov versus záväznosť údajov 
Siete elektronických komunikácií sa priebežne dobudovávajú, prekladajú a inovujú podľa potrieb trhu, napr. v období 2 – 3 mesiace. Pokiaľ bude územný plán pripravovaný na dlhšie obdobie, napr. 10 rokov, je nutné rátať s tým, že po niekoľkých mesiacoch bude neaktuálny. Úsilie vynaložené na poskytnutie údajov o celoštátnych sieťach v tak krátkej lehote, akú zákon ukladá, by sa minulo účinkom a zmysluplnosť takéhoto úsilia by bola otázna. Nakoľko existuje analogická povinnosť v lex specialis, ako aj zodpovednosť vlastníka IS podľa § 2 návrhu SZ evidovať siete v aktuálnom stave, okrem neprimeranej administratívnej záťaže nie je zrejmé, aké údaje v praxi budú relevantné pre stavebníkov – či údaje ktoré poskytne správca IS priamo stavebníkovi, alebo údaje územného plánu, najmä ak je vysoký predpoklad ich neaktuálnosti. Vyjadrenie o existencii sietí a vytýčenie sietí je nevyhnutnou prílohou v každom povoľovacom stavebnom konaní. 
Databáza existujúcej infraštruktúry a databáza plánovaných inžinierskych stavieb by nemali byť integrované do jedného systému. Kombinácia plánovaných investícií a existujúcich infraštruktúr do jednej databázy by znamenala ohrozenie obchodného tajomstva a stratégie investorov. 
6. Pripomienka k Tézam návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú všeobecné požiadavky na využitie územia vrátane bezbariérového využitia územia 
Časť územnotechnické požiadavky bod 2 Z 
Nepovažujeme za potrebné definovať pripojenie na siete elektronických komunikácií (EK). 
Odôvodnenie: Požiadavka na dostupnosť sietí EK je legitímna a bude splnená na základe dopytu trhu, nie na základe vyhlášky alebo regulatívu. 
7. Tézy k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a osobitných technických požiadavkách na bezbariérový prístup 
V bode 4) navrhujeme do bodu 4) doplniť: „prípojka elektronických komunikačných sietí“. Z 
Odôvodnenie: Požiadavka na dostupnosť sietí EK je legitímna a bude splnená na základe dopytu trhu, nie na základe vyhlášky alebo regulatívu. 
V bode III navrhujeme vypustiť verejné telefónne automaty. 
Odôvodnenie: Nie je dôvod regulovať VTA, ktoré už nie sú súčasťou povinností univerzálnej služby. Prípadná regulácia VTA by kompetenčne spadala pod RÚ SR. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
182. Obyčajná pripomienka k § 153 ods. 3 písm. a) 
RÚZ navrhuje s ohľadom na § 135 ods. 3 písm. a), ktoré znie: „a) stavebník má oprávnenie na uskutočnenie stavby“ premiestniť celé ustanovenie § 160 Oprávnenie na uskutočnenie stavby do prvej hlavy, činnosti a osoby vo výstavbe, do jedného z bodov k § 51, kde „stavebníkom“ sa rozumie vlastník pozemku, alebo vlastník stavby, alebo iný obstarávateľ stavby, na ktorého sa viaže oprávnenie na uskutočnenie stavby. 
Odôvodnenie: 
Zlepšenie orientácie v obsahu a štruktúre právneho predpisu. 
 
O 
ČA 
presunuté do § 111 
RUZ 
181. Obyčajná pripomienka k § 144 
RÚZ navrhuje v § 144 doplniť nový ods. 10 o tom, že spracovanie projektovej dokumentácie stavby, resp. vykonávacej projektovej dokumentácie a spracovanie energetického certifikátu neovplyvňuje spôsob povoľovania stavieb. 
Odôvodnenie: 
Spresnenie z dôvodu aplikačnej praxe. 
 
O 
ČA 
energetický certifikát je prílohou podania 
RUZ 
180. Obyčajná pripomienka k § 141  
RÚZ upozorňuje, že v ustanovení § 141: 
- text ods. 4 odkazuje na neexistujúci ods. 5, 
- chýba zmienka o platnosti projektovej dokumentácie, ktorej vyhotovenie sa ukončilo pred viac ako 24 mesiacmi, v prípade predĺženia platnosti stavebného povolenia po tomto termíne. 
 
O 
A 
 
RUZ 
179. Obyčajná pripomienka k § 138 
RÚZ navrhuje v § 138 doplniť nové písm. f), ktoré bude znieť: 
„f) chýba energetické hodnotenie hospodárnosti budovy“. 
Odôvodnenie: 
Energetická hospodárnosť stavieb musí byť kvôli jej vplyvu na prevádzkové náklady, z hľadiska ochrany životného prostredia a tiež z dôvodu zvyšovania energetickej bezpečnosti SR jednou z kľúčových požiadaviek. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
RUZ 
178. Zásadná pripomienka k § 123 ods. 5 
Navrhujeme nasledovné znenie § 123 ods. 5: 
„(5) Ak stavebný úrad neurčil v rozhodnutí čas jeho platnosti, rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť; pri vyhradenej stavbe a pri líniovej stavbe, ktorá takéto rozhodnutie vyžaduje, štyri roky.“ 
Odôvodnenie: 
Vzhľadom na špecifickosť stavby elektronických komunikácií navrhujeme predĺžiť platnosť rozhodnutia. EK siete sú líniové stavby, ale nevyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby. 
 
Z 
N 
navrhovaná úprava je dostatočná 
RUZ 
177. Zásadná pripomienka k § 123 ods. 2 písm. d) 
Navrhujeme nasledovné znenie § 123 ods. 2 písm. d): 
„podmienky pripojenia stavby na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete okrem sietí elektronických komunikácií a podmienky riešenia všetkých nárokov a vplyvov stavby na územie,“ 
Odôvodnenie: Je v kompetencii podnikov podľa lex specialis 351/2011 
 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
RUZ 
176. Zásadná pripomienka k § 122 ods. 4  
V § 122 ods. 4 navrhujeme na konci doplniť lehotu: „ najviac však 15 dní.“ 
Odôvodnenie: Spresnenie neurčitej lehoty. 
 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
RUZ 
158. Obyčajná pripomienka k § 48 ods. 1 
Nie je zrejmý vzťah predmetného ustanovenia s § 5 návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb. 
Odôvodnenie: 
Nie je nám jasné aký je vzťah medzi navrhovaným § 48 ods. 1 stavebného zákona a § 5 zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb. Má § 48 stavebného zákona predstavovať iba osobitné vyvlastňovacie dôvody súvisiace s územnoplánovacou dokumentáciou (čo sa nám javí ale potenciálne nad rámec podmienok vyvlastnenia podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy SR) alebo ide o všeobecné dôvody vyvlastnenia pre všetky prípady vyvlastnenia (potom ale potenciálne môže nastať rozpor medzi § 48 ods. 7 stavebného zákona a úpravou podľa osobitných zákonov, na ktoré odkazuje § 5 návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, a rovnako pokiaľ ide o závislosť vyvlastňovacích dôvodov od územnoplánovacej dokumentácie vidíme možný rozpor s čl. 20 ods. 4 Ústavy SR)? 
 
O 
A 
 
RUZ 
141. Obyčajná pripomienka k § § 8 ods. 2 
Navrhujeme ustanovenie § 8 ods. 2 doplniť o nové písm. n) v nasledujúcom znení: 
„m) určenie indexu absorpcie zrážok na zastavanej ploche“ 
Odôvodnenie: 
Schopnosť prostredia zadržiavať vodu sa znižuje v dôsledku zastavanosti. Nepriamym efektom je zhoršovanie klimatických podmienok v zastavanom prostredí, a to najmä v lete. Vhodnými opatreniami (napr. zelené strechy, úprava skladby zelene na nezastavanej časti pozemku a pod.) možno dosiahnuť kompenzáciu zníženej schopnosti zadržiavania vody a tým redukciu nepriaznivého vplyvu zástavby na teploty. To ďalej vedie k úsporám energie z titulu nižšej potreby klimatizácie vnútorných priestorov. 
 
O 
A 
 
RUZ 
140. Obyčajná pripomienka k § 8 ods. 2 
Navrhujeme ustanovenie § 8 ods. 2 písm. m) upraviť nasledovne: 
„m) stanovenie podmienok minimalizácie negatívnych vplyvov stavieb a využívania územia na zdravie ľudí, na bezpečnosť v prípade požiaru, na energetickú hospodárnosť a na lokálne klimatické podmienky.“ 
Odôvodnenie: 
„Bezpečnosť v prípade požiaru...“ je v súlade s pomenovaním druhej základnej požiadavky podľa Nariadenia komisie (EÚ) 305/2011; energetická hospodárnosť zohľadňuje „klimatické podmienky“ podľa šiestej základnej požiadavky. Týka sa to aj § 14 ods. 4 písm. b) a ods. 5. 
 
O 
ČA 
Doplnením textu.  
RUZ 
139. Obyčajná pripomienka k § 7 ods. 2  
Navrhujeme v ustanovení § 7 ods. 2 doplniť začiatok vety tak, že bude znieť: 
„(2) Nezastavaný pozemok možno určiť za stavebný pozemok rozhodnutím o umiestnení stavby, ak ...“. 
Odôvodnenie: 
Zabezpečiť možnosť určenia stavebného pozemku aj územným rozhodnutím (rozhodnutím o umiestnení stavby) tak ako je tomu v súčasnom stavebnom zákone. 
 
O 
ČA 
Upravené v prechodných ustanoveniach. 
RUZ 
50. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme vypustiť ustanovenie § 47 Predkupné právo 
Odôvodnenie: 
Ide o neodôvodnené obmedzenie vlastníckeho práva. Ak je zámerom získanie pozemku pod stavby vo verejnom záujme, toto by malo byť riešené cez inštitút vyvlastnenia. Navyše majetkovoprávne je úprava zmätočná, keďže sa hovorí o predkupnom práve ako vecnom práve, ktoré však zaniká už po prvom neuplatnení. Znakom vecného predkupného práva vo všeobecnosti je, že trvá aj keď nebolo uplatnené. 
V ods. 1) je možnosť zneužitia a konfliktu záujmov obcí ako schvaľovateľov, vlastníkov, obstarávateľov ÚPD. Plán výstavby EK je citlivá marketingová informácia, ktorú môže obec predkupným právom zneužiť. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
33. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme vypustiť ustanovenie § 23 ods. 2 písm. l) 
Odôvodnenie: 
Zásady verejného záujmu by mali byť ponechané na aktuálnom posúdení stavebného orgánu a nie dopredu dané v rámci dlhodobého územného plánovania. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 1. 2015. 
RUZ 
49. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 41 ods. 6 navrhujeme vypustiť poslednú vetu. 
Odôvodnenie: 
Možnosť zverejnenia v tlači by mohla byť nesprávne interpretovaná ako alternatíva k individuálnemu oboznámeniu 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 1. 2015.  
RUZ 
48. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 40 ods. 3 prvá veta znie nasledovne: 
„(3)Na uplatnenie pripomienok im určí primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní, ak sa nedohodli inak.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme predĺženie lehoty a možnosť dohody o lehote na vyjadrenie v záujme vyváženosti. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 1. 2015.  
RUZ 
46. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 35 ods. 1 navrhujeme doplniť orgán Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / podnik poskytujúci verejné služby a siete elektronických komunikácií. 
Odôvodnenie: 
Vzhľadom na krízové situácie musí byť technológia elektronických komunikácií nevyhnute zahrnutá pod verejný záujem. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
34. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme v ustanovení § 23 v ods. 2 doplniť nové písmeno m) v nasledujúcom znení: 
„m) určovanie urbanistických a architektonických požiadaviek za účelom zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“ 
Odôvodnenie: 
Územný plán (v rôznych úrovniach) ovplyvňuje okrem iného umiestnenie stavieb na pozemkoch, t.j. ich orientáciu na svetové strany. Tento faktor následne vplýva na energetickú efektívnosť stavby (možnosť využitia slnečného žiarenia), potenciál využitia OZE (napr. osadenie fotovoltaických panelov do fasády) a kvalitu vnútorného prostredia (využitie denného svetla a pod.). Vplyv územného plánovania na uvedené vlastnosti zástavby je dostatočne rozpracovaný v rade svetových i slovenských štúdií. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 1. 2015.  
RUZ 
35. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme upraviť znenie §28 ods. 3 písm. b), ktoré by malo znieť nasledovne: 
„b) stavebné úrady“ 
Navrhujeme túto povinnosť vypustiť pre vlastníkov inžinierskych sietí, celá dokumentácia je vždy k dispozícii – dodávame ju pri individuálnych ohláškach a prípadných stav. povoleniach resp. v územnom konaní, kde je to súčasťou dokumentácie, t.j. má ju k dispozícii štátny orgán. 
Nakoľko siete elektronických komunikácií rýchlo strácajú aktuálnosť počas ich stále prebiehajúceho životného cyklu zriaďovaním nových zákazníkov, častými opravami existujúcej časti, prekládkami a jej obnovou, jednorazové poskytnutie dokumentácie celoplošne pre účel ÚPD by bolo neefektívne a bezúčelné. Poskytovať dokumentáciu elektronických komunikačných sietí celoplošne nie je vykonateľné, lebo sa priebežne mení a je aktuálna len do určitého času od poskytnutia. Vo vyjadrení o existencii siete, ktoré poskytujú podniky elektronických komunikácií, je stanovená platnosť údajov spravidla na pol roka. Spracovateľ ÚPD má možnosť požiadať aj o digitálne dáta (s obmedzeniami formátu z hľadiska bezpečnosti siete), pokiaľ v lokalite jeho záujmu správca siete elektronických komunikácií deklaruje, že takáto možnosť existuje. Uvedený postup je nutný z dôvodu ochrany integrity a bezpečnosti sietí elektronických komunikácií. V zákone by mali byť zahrnuté len hlavné koridory inžinierskych sietí. 
Ak predkladateľ návrhu zákona neakceptuje návrh na zmenu, potom navrhujeme, aby sa v ustanovení § 28 ods. 3 písm. b) za slová „inžinierskych sietí,“ vložili slová „okrem vlastníkov stavieb inžinierskych sietí so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu , a vlastníkov stavieb elektronických komunikácií,“. 
Odôvodnenie: 
Poskytovanie informácií o inžinierskych sieťach so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu v navrhovanom rozsahu by mohlo viesť k neúmernému bezpečnostnému riziku. Takéto informácie by v krajnom prípade mohli byť zneužité na teroristický útok. Zneužitím týchto informácií by mohli byť spôsobené škody veľkého rozsahu na životoch a na majetku. Považujeme za primeranú úpravu poskytovania týchto informácií v jednotlivých konkrétnych prípadoch pre účely konaní upravených stavebným zákonom. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní na úrovni štátneho tajomníka 28. 1. 2015.  
RUZ 
36. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme, aby ustanovenie § 28 ods. 5 znelo nasledovne: 
„(5) Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné poskytnúť orgánu územného plánovania údaje o území v primeranej lehote po ich získaní za úhradu nevyhnutných nákladov na ich vytvorenie, digitalizáciu, rozmnoženie a doručenie. Vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníci stavieb inžinierskych sietí, „okrem vlastníkov stavieb inžinierskych sietí so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu a vlastníkov stavieb elektronických komunikácií,“.“ sú povinní poskytnúť orgánu územného plánovania za úhradu nevyhnutných nákladov na ich vytvorenie aj grafické vyhotovenie polohopisnej situácie dopravnej infraštruktúry a koridorov inžinierskych sietí.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme spracovávať iba koridory sietí, vzhľadom na rýchlo sa meniace podmienky na trhu. Ak by sme aj kapacitne zvládli poskytnúť koridory sietí, tak v ich orgány ÚP nestihnú spracovávať tak rýchlo, ako ich podniky menia. 
Lehotu bezodkladne navrhujeme nahradiť za primeranú lehotu. 
Pokiaľ ide o poskytovanie informácií o inžinierskych sieťach so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu v navrhovanom rozsahu by mohlo viesť k neúmernému bezpečnostnému riziku. Takéto informácie by v krajnom prípade mohli byť zneužité na teroristický útok. Zneužitím týchto informácií by mohli byť spôsobené škody veľkého rozsahu na životoch a na majetku. Považujeme za primeranú úpravu poskytovania týchto informácií v jednotlivých konkrétnych prípadoch pre účely konaní upravených stavebným zákonom. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní na úrovni štátneho tajomníka 28. 1. 2015.  
RUZ 
37. Zásadná pripomienka  
Navrhujeme, aby ustanovenie § 28 ods. 6 znelo nasledovne: 
(6) Dotknuté orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie, vlastníci dopravnej infraštruktúry a iné osoby, ktoré poskytli údaje o území sú zodpovedné za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých údajov.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme vypustiť vlastníkov inžinierskych stavieb, vzhľadom na dôvody v predchádzajúcom odseku Nezmyselnosť v prípade EK, keďže aktuálnosť údajov je maximálne 6 mesiacov, čo pri 4-ročnej periodicite aktualizácie nie je relevantné. 
V prípade, že predkladateľ neakceptuje pripomienku týkajúcu sa vypustenia pojmu „vlastníkov inžinierskych stavieb“, navrhujeme, aby znenie odseku 6 znelo nasledovne: 
(6) Dotknuté orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie, vlastníci dopravnej infraštruktúry a vlastníci inžinierskych stavieb, okrem vlastníkov inžinierskych stavieb so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu a vlastníkov stavieb elektronických komunikácií,“. a iné osoby, ktoré poskytli údaje o území, sú zodpovedné za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých údajov. 
Odôvodnenie: 
Poskytovanie informácií o inžinierskych sieťach so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu v navrhovanom rozsahu by mohlo viesť k neúmernému bezpečnostnému riziku. Takéto informácie by v krajnom prípade mohli byť zneužité na teroristický útok. Zneužitím týchto informácií by mohli byť spôsobené škody veľkého rozsahu na životoch a na majetku. Považujeme za primeranú úpravu poskytovania týchto informácií v jednotlivých konkrétnych prípadoch pre účely konaní upravených stavebným zákonom. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní na úrovni štátneho tajomníka 28. 1. 2015.  
RUZ 
4. Zásadná pripomienka 
V ustanovení § 7 ods. 6 písm. b) navrhujeme nasledovné znenie: 
„b) podľa odseku 5 písm. b) a c) možno umiestniť drobné stavby a zariadenia umožňujúce čiastočné využívanie pozemkov na účely ochrany prírody, výkonu poľovníctva a rybárstva, alebo na účely oddychových aktivít, turistiky a rekreačného športu alebo inžinierske stavby, ak ich umiestnenie nie je vylúčené ochranným pásmom alebo ochranou územia.“ 
Odôvodnenie: 
Aj v pozemkoch vylúčených zo zastavania uvedených v ods. 5 písm. b) a c) môže vzniknúť potreba vybudovania inžinierskych sietí, resp. ich umiestnenie nebude v rozpore s dôvodmi, pre ktoré sú pozemky zo zastavania vylúčené. 
 
Z 
A 
 
RUZ 
3. Zásadná pripomienka 
K ustanoveniu § 2 ods. 7, ktorého znenie navrhujeme nasledovné: 
„(7) Na žiadosť orgánov verejnej správy, ktoré plnia úlohy v územnom plánovaní podľa tohto zákona, (ďalej len „orgán územného plánovania“) a projektantov stavieb, ich zmien a zmien vo využívaní pozemkov (ďalej len „projektant“) sú vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníci stavieb inžinierskych sietí „okrem vlastníkov stavieb inžinierskych sietí so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu,“ povinní poskytnúť koridory hlavných inžinierskych sietí. 
Odôvodnenie: 
Poskytovanie informácií o inžinierskych sieťach so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu v navrhovanom rozsahu by mohlo viesť k neúmernému bezpečnostnému riziku. Takéto informácie by v krajnom prípade mohli byť zneužité na teroristický útok. Zneužitím týchto informácií by mohli byť spôsobené škody veľkého rozsahu na životoch a na majetku. Považujeme za primeranú úpravu poskytovania týchto informácií v jednotlivých konkrétnych prípadoch pre účely konaní upravených stavebným zákonom. 
Zároveň navrhujeme naviazať povinnosť na postupné časové spracovávanie UPD, pre jednotlivé kategórie obcí. V praxi si nevieme predstaviť, ako budú podniky elektronických komunikácií spolupracovať pri navrhovaní možných napojení a navrhovať napojenia, ak o možnosti napojenia na svoju sieť rozhoduje podnik a nie obstarávateľ alebo spracovateľ UPD, alebo projektant, a takáto informácia v UPD je bezcenná a nadbytočná. Ak teda podnik nenavrhne napojenie v čase prípravy UPD, nebude možné pripojenie realizovať. Prípadne ak navrhne podmienky napojenia všetkých vchodov bytového domu, nebude možné ich zmeniť bez zmeny UPD? Navyše povinnosť viesť evidenciu a vyjadrovať sa vyplýva zo špeciálneho predpisu. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní na úrovni štátneho tajomníka 28. 1. 2015.  
RUZ 
38. Zásadná pripomienka 
RÚZ navrhuje znenie § 28 ods. 8 nasledovne: 
„(8) Orgán územného plánovania je povinný obstarané územnotechnické podklady trvalo udržiavať v aktuálnom stave dopĺňaním o nové údaje o území z vlastnej činnosti.“ 
Odôvodnenie: 
Aktuálnosť údajov je maximálne 6 mesiacov, čo pri 4-ročnej periodicite aktualizácie nie je relevantná aktuálnosť. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní na úrovni štátneho tajomníka 28. 1. 2015.  
RUZ 
39. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme v ustanovení § 29 ods. 2 c) za slová „neregionálneho významu” doplniť slová: „okrem sietí elektronických komunikácií“. 
Odôvodnenie: 
Nie je možné predvídať v prípade EK, vzhľadom na rýchlu dynamiku vývoja. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní na úrovni štátneho tajomníka 28. 1. 2015.  
RUZ 
2. Zásadná pripomienka 
Ustanovenie § § ods. 6 navrhujeme vypustiť. V prípade, že predkladateľ návrhu zákona neakceptuje uvedený návrh vypustenia celého odseku navrhujeme upraviť jeho znenie nasledovne. 
„§ 2 ods. 6 „Vlastníci stavieb inžinierskych sietí sú povinní, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, viesť v aktuálnom stave dokumentáciu , ktorá obsahuje presnú priestorovú polohu umiestnenia inžinierskych sietí a vymedzenie ich ochranných pásiem; „to neplatí pre vlastníkov stavieb inžinierskych sietí so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu.“ 
Odôvodnenie: 
Zákon 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ZEK) v § 66 ods. 7,8 stanovuje povinnosť evidencie. ZEK obsahuje povinnosť podniku evidovať vedenia, povinnosť sa vyjadrovať k ich existencii plus lehotu (aj sankciu), a uvedené ustanovenie môže byť buď duplicitné alebo v rozpore so ZEKom. Hĺbkové umiestnenie neevidujeme. Navrhujeme vypustiť, aby nevznikla duplicita. V uvedenom rozsahu žiadny správca IS neeviduje 100% svojej siete a musel by ju zložito a nákladne vytvárať, prípadne prerábať. 
Povinnosť vlastníkov inžinierskych sietí viesť aktuálnu dokumentáciu umiestnenia inžinierskych sietí je základom pre povinnosť poskytovania týchto informácií podľa ďalších ustanovení návrhu stavebného zákona. 
Poskytovanie informácií o inžinierskych sieťach so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu v navrhovanom rozsahu by mohlo viesť k neúmernému bezpečnostnému riziku. Takéto informácie by v krajnom prípade mohli byť zneužité na teroristický útok. Zneužitím týchto informácií by mohli byť spôsobené škody veľkého rozsahu na životoch a na majetku. Považujeme za primeranú úpravu poskytovania týchto informácií v jednotlivých konkrétnych prípadoch pre účely konaní upravených stavebným zákonom. 
Navrhujeme preto vypustiť pre vlastníkov inžinierskych sietí so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu aj povinnosť viesť predmetnú dokumentáciu. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní na úrovni štátneho tajomníka 28. 1. 2015.  
RUZ 
40. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme, aby ustanovenie § 31 ods. 3 písm. c) znelo nasledovne: 
„c) umiestnenia koridorov dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry, vrátane ich ochranných pásiem a území“, 
Ako alternatívnu navrhujeme na konci písm. c) doplniť: „okrem sietí elektronických komunikácií“ 
Odôvodnenie: 
Nie je možné predvídať v prípade EK, vzhľadom na rýchlu dynamiku vývoja. Pre ÚP postačuje definovať spoločné koridory a siete EK v nich nevyhnutne budú tiež. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní na úrovni štátneho tajomníka 28. 1. 2015.  
RUZ 
41. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v § 31 ods. 3 upraviť písmeno i) a doplniť nové písmeno j) v nasledujúcom znení: 
„i) ochrany územia obce pred povodňami a minimalizácie negatívneho vplyvu zastavaného územia na klimatické podmienky na území obce, 
j) energetickej hospodárnosti budov“. 
Odôvodnenie: 
Územný plán (v rôznych úrovniach) ovplyvňuje okrem iného umiestnenie stavieb na pozemkoch, t.j. ich orientáciu na svetové strany. Tento faktor následne vplýva na energetickú efektívnosť stavby (možnosť využitia slnečného žiarenia), potenciál využitia OZE (napr. osadenie fotovoltaických panelov do fasády) a kvalitu vnútorného prostredia (využitie denného svetla a pod.). Vplyv územného plánovania na uvedené vlastnosti zástavby je dostatočne rozpracovaný v rade svetových i slovenských štúdií. 
Pripomienka tiež zosúlaďuje znenie tejto časti zákona s § 23 v ods. 2 písm. i). 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15.1. 2015.  
RUZ 
43. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme vypustiť § 32 ods. 5 písm. c), prípadne ako alternatívu na konci doplniť slová: „okrem stavieb elektronických komunikácií“ 
Odôvodnenie: 
Okrem EK – nie je reálne predvídať dopyt na niekoľko rokov dopredu, mení sa každé cca 2 mesiace. Pokiaľ by bola akceptovaná pripomienka k § 31 ods. 3 písm. c), bolo by postačujúce definovať koridory a siete EK v nich budú. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní na úrovni štátneho tajomníka 28. 1. 2015.  
RUZ 
44. Zásadná pripomienka 
RÚZ žiada v § 32 ods. 5 doplniť nové písmená g), h) v nasledujúcom znení: 
„g) negatívneho vplyvu zastavaného územia na klimatické podmienky v obci“ 
h) energetickej hospodárnosti budov“. 
Odôvodnenie: 
Územný plán (v rôznych úrovniach) ovplyvňuje okrem iného umiestnenie stavieb na pozemkoch, t.j. ich orientáciu na svetové strany. Tento faktor následne vplýva na energetickú efektívnosť stavby (možnosť využitia slnečného žiarenia), potenciál využitia OZE (napr. osadenie fotovoltaických panelov do fasády) a kvalitu vnútorného prostredia (využitie denného svetla a pod.). Vplyv územného plánovania na uvedené vlastnosti zástavby je dostatočne rozpracovaný v rade svetových i slovenských štúdií. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15.. 1. 2015.  
RUZ 
42. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme v ustanovení § 33 ods. 3 upraviť písmená a) a d) v nasledujúcom znení: 
„a) podrobné zastavovacie podmienky pre využitie jednotlivých pozemkov a pre priestorové usporiadanie a umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch s ohľadom na energetickú hospodárnosť budov, 
d) opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov stavieb alebo využitia územia na zdravie ľudí, na požiarnu ochranu, na životné prostredie, na ochranu územia a na klimatické podmienky,“ 
Odôvodnenie: 
Viď pripomienka k § 23 v ods. 2 a k § 31 ods. 3. 27. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 1. 2015.  
RUZ 
45. Zásadná pripomienka 
Navrhujeme vypustiť ustanovenie § 33 ods. 3 písm. b), resp. ako alternatívu navrhujeme na konci doplniť slová : „okrem stavieb elektronických komunikácií“. 
Odôvodnenie: 
Nie je reálne predvídať dopyt na niekoľko rokov dopredu, mení sa každé cca 2 mesiace. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní na úrovni štátneho tajomníka 28. 1. 2015.  
RUZ 
47. Zásadná pripomienka - Všeobecná pripomienka k § 35 ods. 3 
Pre líniové stavby alebo pre stavby EK by veľmi pomohol taxatívny zoznam dotknutých orgánov. 
Odôvodnenie: 
V praxi sa často vyžaduje aj bezdôvodné vyjadrenie napr. od orgánov ochrany ovzdušia či pamiatkového úradu na prípojku v dedine len preto, že to zákon umožňuje, čím vznikajú nelegitímne prieťahy a obštrukcie. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 1. 2015.  
MO SR 
K čl. I, § 145 návrhu zákona  
V § 145 ods. 3 odporúčame na konci pripojiť tieto slová: „alebo na overenie skutočného technického vyhotovenia a stavu prvkov kritickej a obrannej infraštruktúry“. 
Ministerstvo obrany podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov pri stavbe vybraných stavieb uplatňuje požiadavky v oblasti obrany štátu. Ak sú na stavbe umiestnené prvky kritickej a obrannej infraštruktúry, stavebný úrad by mal počas kolaudačného konania prizvať ministerstvo obrany na overenie ich skutočného technického vyhotovenia a stavu. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MO SR 
K čl. I, § 31, 87 a 90 návrhu zákona 
1. V § 31 žiadame znenie odseku 12 upraviť takto: „(12) Územný plán vojenského obvodu sa nespracováva.“. 
2. V § 87 ods.1 žiadame vypustiť písmeno b). Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d). 
3. Žiadame vypustiť § 90. 
Odôvodnenie 
Základnými úlohami územného plánovania je usmerňovanie územného rozvoja na riešenom území stanovením jeho priestorového usporiadania a funkčného využitia s cieľom určiť podmienky pre rozvoj verejného aj súkromného záujmu na území, rozvoj osídlenia, dopravnej a technickej infraštruktúry, hospodársky, sociálny, kultúrny, rekreačný rozvoj a pod. Vojenský obvod je územný celok, ktorého účel je ustanovený zákonom č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom je vojenský obvod definovaný ako územný celok a správny celok slúžiaci na zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti štátu. 
Činnosti a úlohy plnené vo vojenských obvodoch ozbrojenými silami Slovenskej republiky nemôžu byť predmetom územného plánovania. Vo vojenských obvodoch sa nachádzajú rôzne výcvikové zariadenia, ktorých využitie sa flexibilne mení podľa zavádzania nových druhov výzbroje a dlhodobo plánovať tieto činnosti nie je možné. Územný plán vojenského obvodu, ktorý vzhľadom na jeho charakter podlieha utajeniu, by tiež nebolo možné verejne prerokovávať ani ho zverejňovať v registroch územného plánovania. 
 
Z 
A 
 
MO SR 
K čl. I, § 23 a 32 návrhu zákona  
1. V § 23 žiadame odsek 4 doplniť písmenami j) a k), ktoré znejú: 
„j) dbať pri plnení úloh územného plánovania na záujmy obrany štátu, 
k) vyznačiť nehnuteľnosti významné z hľadiska obrany štátu v územnoplánovacích podkladoch alebo v územnoplánovacej dokumentácii len vtedy, ak sú zapísané v katastri nehnuteľností alebo ak s ich vyznačením súhlasilo ministerstvo obrany.“. 
2. V § 32 žiadame vypustiť odsek 6. Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6. 
Odôvodnenie 
V procese územného plánovania je potrebné zohľadniť záujmy obrany štátu so súčasnou možnosťou ministerstva obrany uplatniť si pri spracovaní a zverejňovaní dokumentov územného plánovania právo na ochranu utajovaných informácií o nehnuteľnom majetku štátu využívaného na zabezpečenie obrany štátu. 
Navrhované znenie vypúšťaného ustanovenia sa nemôže uplatňovať len v rámci obstarávania a spracovania územného plánu zóny, ale musí sa vzťahovať na celý proces územného plánovania tak, ako je to požadované v pripomienke k § 23. 
 
Z 
ČA 
Úprava textu. 
MO SR 
K čl. I, § 22 návrhu zákona 
V § 22 žiadame doplniť odsek 4, ktorý znie: „(4) V informačnom systéme nie je vedený register výstavby, ktorý vedie špecializovaný stavebný úrad Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) podľa § 96 ods. 3.“. 
Odôvodnenie 
V navrhovanom § 22 sa upravuje informačný systém o územnom plánovaní a výstavbe, v ktorom budú vedené registre územného plánovania a registre výstavby, a tieto budú verejne prístupné s tým, že každý záujemca bude mať možnosť zistiť potrebné údaje o území, ako aj o konkrétnych pozemkoch a stavbách. Z dôvodu ochrany informácií o stavbách v pôsobnosti špecializovaného stavebného úradu Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“) žiadame, aby v informačnom systéme neboli vedené registre výstavby týchto stavieb. 
 
Z 
A 
 
MO SR 
K čl. I, § 40 návrhu zákona 
1.V § 40 ods. 2 odporúčame za slovo „návrh“ vložiť chýbajúce slová „územnoplánovacej dokumentácie“. 
2.V § 40 ods. 3 navrhujeme konkretizovať slová „im určí“ a nahradiť ich napr. slovami „orgán územného plánovania určí osobám podľa odseku 2“. 
 
O 
A 
 
MO SR 
K čl. I, § 87 návrhu zákona  
V nadväznosti na pripomienku k § 22 ods. 4 odporúčame z § 87 ods. 1 písm. b) vypustiť legislatívnu skratku pre ministerstvo obrany. 
O 
A 
 
MO SR 
K čl. I, § 89 a 113 návrhu zákona 
1. V § 89 písm. b) jedenástom bode žiadame na konci pripojiť tieto slová: „ak tento zákon v § 113 nestanovuje inak,“. 
2. V § 113 žiadame za odsek 1 vložiť nový odsek 2, ktorý znie: „(2) Ak vznikol rozpor so záväzným stanoviskom vydaným dotknutým orgánom štátnej správy podľa § 111 ods. 1 písm. h), ktorý sa nepodarilo odstrániť dohodou, stavebný úrad požiada o vyriešenie rozporu ministerstvo obrany. Ministerstvo obrany tiež rozhoduje o rozporoch, ktoré sa týkajú stavieb podľa § 96 ods. 2 písm. a).“. Doterajšie odseky 2 až 7 sa označia ako odseky 3 až 8. 
Odôvodnenie 
Žiadame doplniť navrhovanú právnu úpravu tak, aby pri riešení rozporov týkajúcich sa stavieb patriacich do pôsobnosti špecializovaného stavebného úradu ministerstva obrany alebo stavieb, ku ktorým vydalo záväzné stanovisko ministerstvo obrany ako dotknutý orgán štátnej správy, boli akceptované záujmy obrany štátu. Tieto záujmy sú natoľko dôležité, že je ich potrebné v každom prípade zohľadniť. Žiadame preto, aby v týchto prípadoch rozpory namiesto Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky rozhodovalo ministerstvo obrany. 
 
Z 
A 
 
MO SR 
K čl. I, § 96 návrhu zákona 
V § 96 ods. 2 žiadame znenie písmena a) upraviť takto: 
„a) ministerstvo obrany pre 
1.stavby na území vojenských obvodov, 
2.stavby pre obranu štátu mimo vojenských obvodov a iné stavby vo vlastníctve štátu v správe ministerstva obrany, v správe právnických osôb v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti alebo v ich vlastníctve, 
3.stavby, ktoré sú na pozemkoch vo vlastníctve štátu v správe ministerstva obrany, v správe právnických osôb v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti alebo v ich vlastníctve, 
4.stavby, ku ktorým má ministerstvo obrany alebo právnické osoby v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností alebo právo vyplývajúce z nájmu alebo z iného právneho vzťahu,“. 
Odôvodnenie 
V nadväznosti na pripomienku uplatnenú k § 96 ods. 6 vymedzenie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu ministerstva obrany v navrhovanom § 96 ods. 2 nie je dostatočné. Za účelom precizovania navrhovaného ustanovenia žiadame upraviť jeho znenie tak, aby v pôsobnosti ministerstva obrany ako špeciálneho stavebného úradu boli okrem stavieb na území vojenských obvodov a stavieb pre obranu štátu aj všetky stavby vo vlastníctve štátu v správe ministerstva obrany, v správe právnických osôb v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti alebo v ich vlastníctve, a to bez ohľadu na to, či slúžia na zabezpečenie obrany štátu. Do pôsobnosti špecializovaného stavebného úradu by aj po úprave § 96 ods. 6 mali patriť stavby iných vlastníkov, ak sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré sú v správe ministerstva obrany, v správe právnických osôb v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti alebo v ich vlastníctve, ako aj stavby, ktoré užíva ministerstvo obrany alebo právnické osoby v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti na základe uzavretých nájomných zmlúv, zmlúv o výpožičke a oprávnení vyplývajúcich z vecných bremien. 
 
Z 
ČA 
pôsobnosti špeciálnych stavebných úradov sú v osobitných predpisoch 
MO SR 
K čl. I, § 96 a 116 návrhu zákona 
1.V § 96 ods. 3 odporúčame na konci pripojiť tieto vety: „Na konania vedené špeciálnym stavebným úradom podľa odseku 2 písm. a) a ods. 4 sa ustanovenia § 110 ods. 2 a 3, § 115 ods. 3, § 153 ods. 2 nevzťahujú a ustanovenia § 115 ods. 2, § 116 ods. 3 až 6 a § 155 ods. 8 sa vzťahujú primerane. 
2.V § 116 ods. 7 odporúčame za slovo „nezverejniť“ vložiť slová „utajované skutočnosti a“. 
Odôvodnenie 
V súvislosti so zverejňovaním údajov na internete, úradných tabuliach a doručovaním verejnou vyhláškou je potrebné dbať na ochranu utajovaných skutočnosti. Taktiež navrhujeme predmetné ustanovenia zladiť so záujmami obrany štátu v konaní špecializovaného stavebného úradu, ktoré sa zohľadňujú aj v § 140 ods. 3. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava ni je nevyhnutná 
MO SR 
K čl. I, § 111 návrhu zákona  
V § 111 žiadame odsek 1 doplniť písmenom h), ktoré znie: „h) ministerstvo obrany, ak sa konania týkajú stavieb, ktoré môžu mať vplyv na zabezpečenie obrany štátu, alebo katastrálnych území významných z hľadiska zabezpečenia obrany štátu, zverejnených na webovom sídle ministerstva obrany.“. 
Odôvodnenie 
V návrhu zákona nie je upravená oblasť zabezpečovania záujmov obrany štátu pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb pri civilnej výstavbe v katastrálnych územiach významných z hľadiska zabezpečenia obrany štátu. Túto problematiku upravujú ustanovenia § 125 ods. 2 a 3 platného stavebného zákona, ktorých účelom je predchádzanie možným konfliktom záujmov pri zabezpečovaní obrany štátu so záujmami civilnej výstavby. 
Podľa § 125 ods. 2 platného stavebného zákona sa na zabezpečovanie záujmov obrany štátu umožňuje oznámiť stavebným úradom územia, v ktorých možno v záujme zaistenia týchto záujmov vydať územné rozhodnutie a stavebné povolenie len 
so súhlasom ministerstva obrany. Ide predovšetkým o územia, v ktorých sú umiestnené vojenské objekty a zariadenia plniace úlohy na úseku obrany štátu, napr. vojenské letiská a ich ochranné pásma, vojenské letecké pozemné zariadenia, telekomunikačné a rádiotechnické objekty, vodné zdroje, vojenské útvary, strelnice, muničné sklady, brodové prepraviská, vojenské cvičiská, sklady. Súčasne ministerstvo obrany podľa predmetného ustanovenia konkretizuje stavebným úradom stavby, ktoré svojím účelom, technologickým vybavením, dispozičným a technickým riešením, či ďalšími charakteristikami môžu byť v kolízii s činnosťami zabezpečovanými ministerstvom obrany na úseku obrany štátu. Pre takéto stavby je záujmovým územím na zaistenie úloh obrany štátu celé územie Slovenskej republiky. Ide o stavby pozemných komunikácií, dráh a vnútrozemských vodných ciest, ktoré môžu ohroziť prejazdnosť záujmových komunikácii, o stavby ktoré môžu narušiť miestne a diaľkové podzemné inžinierske siete ozbrojených síl Slovenskej republiky, o stavby vyššie ako 30 m alebo stavby vyžarujúce elektromagnetickú energiu, ktoré môžu narušiť telekomunikačné a optické vedenia a stále mikrovlnné spojenia spojovacích zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
Z praxe možno tiež poukázať na opakujúce sa nezohľadňovanie ochranných pásiem a prekážkových rovín vojenských letísk, radarov a ostatných pozemných leteckých zariadení v územných plánoch obcí. Následne v projektovej dokumentácii konkrétnych stavieb plánovaných na týchto územiach sa nezohľadňuje kolízia ochranných pásiem a z nich vyplývajúcich obmedzení s plánovanou výstavbou. Preto je nevyhnutné, aby malo ministerstvo obrany možnosť vyjadriť sa k výstavbe v záujmových územiach alebo k výstavbe záujmových stavieb v súlade aj s ustanovením § 7 písm. o) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MO SR 
K čl. I, § 123 a 138 návrhu zákona 
1.V § 123 žiadame odsek 4 doplniť písmenom g), ktoré znie: „g) ohrozuje zabezpečenie obrany štátu.“. 
2. V § 138 žiadame doplniť písmeno f), ktoré znie: „f) ohrozuje zabezpečenie obrany štátu.“. 
Odôvodnenie 
Prevádzka vojenských zariadení a činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky môžu byť negatívne ovplyvnené civilnou výstavbou, a tým môže byť obmedzené alebo znemožnené plnenie úloh na úseku obrany štátu. Preto je nevyhnutné, aby ministerstvo obrany malo možnosť sa vyjadriť k výstavbe na záujmových územiach alebo k výstavbe záujmových stavieb a zároveň, aby úlohy obrany štátu boli zabezpečené vo vydaných rozhodnutiach v konaniach o umiestení stavby a stavebných konaniach. Skutočnosť, že stavba alebo jej umiestnenie ohrozuje zabezpečenie obrany štátu je natoľko závažná, že musí byť dôvodom na zamietnutie návrhu na umiestnenie stavby, ako aj žiadosti o stavebné povolenie. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MO SR 
K čl. I, § 128 návrhu zákona 
V § 128 ods. 4 písm. c) odporúčame spojku „a“ nahradiť spojkou „alebo“ za účelom precizovania znenia ustanovenia. 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MO SR 
K čl. I, § 135 a 138 návrhu zákona 
Navrhujeme tieto ustanovenia upraviť tak, aby návrh zákona upravoval podmienky na vydanie rozhodnutia o žiadosti o stavebné povolenie v jednom ustanovení. Navrhujeme napr. nesplnenie podmienok na povolenie stavby, ktoré sú uvedené v § 135 ods. 5, uviesť aj ako dôvod na zamietnutie žiadosti o stavebné povolenie podľa § 138. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MO SR 
K čl. I, § 140 návrhu zákona 
V § 140 ods. 3 navrhujeme slová „stavby na obranu štátu“ nahradiť slovami „stavby pre obranu štátu“ v súlade s pojmom definovaným v § 96 ods. 6, ako aj s terminológiou použitou v § 24b zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 
O 
N 
problematika bola upravená iným spôsobom 
MO SR 
K čl. I, § 141 návrhu zákona 
V § 141 ods. 4 odporúčame opraviť nesprávny odkaz na odsek 5. 
O 
A 
 
MO SR 
K čl. I, § 141 návrhu zákona 
V § 141 žiadame doplniť odsek 5, ktorý znie: „(5) Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.“. 
Odôvodnenie 
V záujme zvýšenia právnej istoty účastníkov konania žiadame, aby bola v návrhu zákona explicitne vyjadrená záväznosť stavebného povolenia a rozhodnutia o predĺžení jeho platnosti pre ich právnych nástupcov tak, ako bola uvedená v § 70 platného stavebného zákona. Navrhovanú právnu úpravu v § 109 ods. 9 považujeme za nepostačujúcu. Stavebné povolenie by malo zaväzovať aj právnych nástupcov účastníkov konania, osobitne v prípade prevodu veci (pozemku, rozostavanej stavby), ku ktorej sa rozhodnutie vzťahuje. Prechod práv a povinností vyplývajúcich zo stavebného povolenia, ktoré je rozhodnutím in rem, musí návrh zákona explicitne vyjadriť, a to nielen pre prípad smrti účastníka konania a jeho vyhlásenia za mŕtveho počas priebehu konania. Podotýkame, že v navrhovanej právnej úprave v § 109 ods. 9 nie je upravený ani prípad zániku právnickej osoby, ktorá bola účastníkom konania, a prechod jej práv a povinností na právneho nástupcu. 
 
Z 
ČA 
predmetná problematika bola upravená iným spôsobom 
ÚJD SR 
 
6. V §50 ods. 6 písm. b) – žiadame na konci ustanovenia doplniť slová „a v súlade s osobitnými požiadavkami na komplexné priemyselné stavby podľa osobitných predpisov“ 

Odôvodnenie 
Uvedenú pripomienku uplatňujeme v snahe docieliť jednoznačnú povinnosť projektanta v projekte zohľadňovať požiadavky osobitne chránených záujmov v prípade komplexných priemyselných stavieb. V prípade jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení je to napr. Vyhláška ÚJD SR č. 430/2011 Z. z. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ÚJD SR 
 
1. V § 12 ods. 4 písm. c) žiadame vypustiť slová „úložiská jadrového materiálu“. 

Odôvodnenie: 
„Úložiská jadrového materiálu“ je nepresný pojem. Podľa atómového zákona existujú úložiská rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva. Úložisko v zmysle atómového zákona je jedným z druhov jadrových zariadení, takže pojem jadrové zariadenie je pojem všeobecný a nadradený. ÚJD SR vystupuje ako stavebný úrad voči všetkým jadrovým zariadeniam. Zároveň sa tým dosahuje zhoda s formuláciou v § 14 ods. 4 písm. c) a § 14 ods. 5 písm. p). 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 


 
Z 
A 
 
ÚJD SR 
 
2. K §15 ods. 3 písm. c) a niektoré ďalšie (napr. § 16 ods. 2 písm. g), § 20 ods. 6) – je nevyhnutné v celom zákone zjednotiť používanie pojmov „technické vybavenie“, nakoľko v iných ustanoveniach sa používajú aj iné pojmy ako „technické systémy“, „technické zariadenia“, „zariadenia“ a podobne. 

Odôvodnenie: Pri identifikácií najmä inžinierskych stavieb najmä s ohľadom na ich definíciu v § 12 ods. 7 aj v ďalších ustanoveniach návrhu zákona je potrebné rešpektovať právnu a technickú podstatu inžinierskych stavieb. Uvedené je dôležité najmä z pohľadu vymedzenia projektovej dokumentácie v § 20 ods. 6, ktorý ustanovuje že „projekt stavby je textové a grafické vyjadrenie architektonického, stavebnotechnického a technologického riešenia stavby ...... technické správy jednotlivých častí projektu stavby, popis technického a technologického vybavenia stavby ....“ 
Uvedená jednotnosť v pojmoch je najmä v prípade jadrových zariadení veľmi dôležitá. Skúsenosti ukazujú (naposledy pri povoľovaní zmeny stavby pred dokončením JE MO 34), že samotné stavebnotechnické zmeny neboli až tak podstatné, ako boli podstatné zmeny v zabudovaní technológie, že je nevyhnutné inak hľadieť na zmeny v technológiach, ktoré sú práve pre funkčnosť a účelovosť konkrétnych stavieb ťažiskové a bez týchto technológii stráca takáto stavba svoje opodstatnenie. Stavba jadrového zariadenia totiž bez špeciálnych technológií, bez špeciálnych vybraných zariadení, ktoré sa nevyskytujú v rovnakej podobe v inom priemysle, stráca opodstatnenie. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
A 
 
ÚJD SR 
 
3. V §16 ods. 2 písm. g) navrhujeme za slová „systémov“ vložiť slová „technického a technologického vybavenia“. 

Odôvodnenie: 
Odôvodnenie je obdobné ako k pripomienke č. 2 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
A 
 
ÚJD SR 
 
4. V §51 ods. 5 žiadame vyšpecifikovať aký rozsah projektovej dokumentácie má predložiť stavebník. 

Odôvodnenie 
Projektová dokumentácia je definovaná v § 20. Vzhľadom na skutočnosť, že návrh zákona v § 159 predpokladá splnomocnenie na vydanie viacerých vyhlášok (medzi iným aj o obsahu a forme projektovej dokumentácie), ktoré však v MPK k návrhu zákona neboli priložené, nevieme v súčasnosti posúdiť rozsah projektovej dokumentácie k jednotlivým konaniam. Predpokladáme, že táto skutočnosť je dôležitá pre všetky druhy inžinierskych stavieb. ÚJD SR má veľmi bohaté skúsenosti s problémami procesu EIA pri povoľovaní zmeny stavby pred dokončením JE MO 34. Pokiaľ ide o štandardný proces EIA, ktorý sa vykonáva pred umiestňovaním, tak je rozsah projektovej dokumentácie ešte pomerne skromný. Ale sú prípady, keď napr. projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením obsahuje viac ako stotísíc strán formátu A4. 
Túto pripomienku považujem za zásadnú. 

 
Z 
ČA 
upraví vyhláška 
ÚJD SR 
 
5. V §50 ods. 3 žiadame pre komplexné priemyselné stavby (minimálne pre stavby jadrových zariadení a súvisiace stavby s jadrovým zariadením) zakotviť povinnosť ustanoviť generálneho projektanta stavby a nie len ako možnú alternatívu ku koordinátorovi projektovej dokumentácie. 

Odôvodnenie: 
Praktické skúsenosti z pokračovania výstavby JE MO 34 zakladajú nevyhnutnosť pri tak komplexných inžinierskych stavbách ako je jadrové zariadenie, určiť generálneho projektanta stavby, ktorý bude centralizovane zodpovedať za projekt stavby vrátane koordinácie subdodávateľských projektantov. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 


 
Z 
ČA 
problematika upravená iným spôsobom 
ÚJD SR 
 
7. V §78 ale aj na iným miestach v zákone opäť žiadame zosúladenie pojmov „technické vybavenie“, „technické systémy budov“, „technické zariadenia“ s pojmami použitými v definícii inžinierskej stavby v § 12 ods. 7 a v definícii projektovej dokumentácie v § 20 ods. 6. 

Odôvodnenie: 
Ako v pripomienke č. 2 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
A 
 
ÚJD SR 
 
8. Odporúčame zvážiť, prečo je na viacerých miestach zvýraznený iba dozor nad vyhradenými technickými zariadeniami a ostatné dozorované oblasti zvýrazňované nie sú (napr. protipožiarna ochrana, vybrané zariadenia v jadrových zariadeniach, zdroje ionizujúceho žiarenia a podobne) 

Odôvodnenie: 
Pri stavebnej činnosti vstupuje do procesu celý komplex ochrany rôznych aspektov stavby a z predloženého návrhu zákona nevieme usúdiť dôvod, ktorý viedol predkladateľa k zvýrazneniu len jedného aspektu dozorovania vyhradených technických zariadení. 
Túto pripomienku považujeme za odporúčaciu. 


 
O 
A 
 
ÚJD SR 
 
9. V § 103 ods. 4 za slová „vykonávacieho projektu“ žiadame vložiť slová „po vylúčení citlivých informácií“. 

Odôvodnenie: 
S citlivými informáciami narába ja atómový zákon aj zákon o ochrane kritickej infraštruktúry a je nevyhnutné projektovú dokumentáciu najmä v prípadoch vyhradených stavieb (komplexných priemyselných stavieb) primerane upraviť najmä v prípadoch veľkého počtu účastníkov konania, ktorým toto postavenie vyplýva z EIA. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
ČA 
predmetná problematika bola upravená iným spôsobom 
ÚJD SR 
 
10. V § 107 ods. 17 odporúčame vložiť slová „ak osobitný zákon pre špeciálne stavebné úrady neustanovuje inak“. 

Odôvodnenie: 
Pokuty uložené ÚJD SR sú už tradične príjmom Národného jadrového fondu, preto odporúčame v navrhovanom ustanovení precizovať túto úpravu. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
A 
 
ÚJD SR 
 
11. V §121 ods. 2 navrhujeme pripojiť nové písmeno e), ktoré znie „e) záverečné stanovisko z posudzovania vplyvov alebo stanovisko príslušného orgánu podľa osobitného zákonay), že posudzovanie vplyvov nie je potrebné. Poznámka pod čiarou k odkazu Y znie: „y) Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie .....................“ 

Odôvodnenie: 
Uvedený dokument považujeme za veľmi dôležitý pre ďalšie konanie. Máme s tým bohaté praktické skúsenosti. Tento dokument je dôležitý aj z pohľadu prípadného zastavenia konania. Stavebný úrad si záver, či proces EIA mal prebehnúť alebo nemal prebehnúť nemôže prijať sám. Príslušným orgánom na EIA sú orgány uvedené v zákone č. 24/2006 Z. z. Na tomto mieste tiež upozorňujeme na novelu zákona o EIA schválenú vládou SR dňa 02. 07. 2014, ktorá sa v súčasnosti už nachádza v NR SR a predpokladaná účinnosť je 01. 12. 2014. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
ČA 
predmetná problematika je upravená iným spôsobom 
ÚJD SR 
 
12. V § 123 ods. 2 – v novom písmene navrhujeme zakotviť aj „vyjadrenia ostatných účastníkov, zúčastnených osôb a zainteresovanej verejnosti.“ 

Odôvodnenie: 
Uvedené ustanovenie sa vyskytuje až v §135 ods. 1 písm. e). Avšak na tomto mieste je to už etapa stavebného konania. Zastávame názor, že by rovnaká povinnosť mala byť ďaleko skôr, t. j. už v etape konania o umiestnení stavby. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 


 
Z 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
ÚJD SR 
 
13. V § 136 ods. 4 – žiadame pripojiť nové písm. j) v znení „j) povinnosť vykonať skúšobnú prevádzku.“ 

Odôvodnenie: 
V § 76 ods. 2 sa uvádza možnosť stavebného úradu aj z vlastného podnetu, ak to vyplýva z podmienok stavebného povolenia, nariadiť skúšobnú prevádzku. Avšak táto možnosť stavebného úradu nie je prepojená s ustanovením o obsahu stavebného povolenia. Z uvedeného dôvodu uplatňujeme danú pripomienku. V prípade jadrových zariadení je skúšobná prevádzka nevyhnutným predpokladom uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky a prevádzky. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
A 
 
ÚJD SR 
 
14. V čl. VI – zákon o správnych poplatkoch, žiadame uviesť na záver V. časti – STAVEBNÁ SPRÁVA generálne oslobodenie od poplatkov v stavebnej správe, keď je stavebným úradom ÚJD SR pre stavby jadrových zariadení napr. v tvare: 

„OSLOBODENIE 
Od poplatkov uvedených v tejto časti sú oslobodené všetky konania, ktoré vedie vo veciach stavieb jadrových zariadení a stavieb súvisiacich s jadrovými zariadeniami špeciálny stavebný úrad, ktorým je Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky.“ 

Odôvodnenie: 
Uvedenú úpravu navrhujeme z dôvodu, že ÚJD SR prešiel zákonom č. 94/2007 Z. z. na systém alternatívneho financovania založeného na príspevkoch na výkon dozoru od dozorovaných subjektov. Vyberanie osobitných správnych poplatkov za konania podľa stavebného zákona vo veci jadrových zariadení vidíme ako duplicitnú povinnosť a finančnú záťaž. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

 
Z 
A 
 
ÚJD SR 
 
15. Žiadame v záujme čistoty vzťahu stavebného zákona a atómového zákona (obdobne ako je to navrhované v čl. VIII úprava pre civilné letectvo) včleniť do osobitného článku XIII úpravu, ktorou sa vykoná priama novelizácia atómového zákona 
„Čl. XIII 
Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 238/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 94/2007 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 120/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 350/2011 Z. z. a zákona č. 143/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1. V §4 ods. 1 písm. j) znie: „má postavenie špeciálneho stavebného úradu pre stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením nachádzajúce sa v areáli ohraničenom vonkajšími hranicami jadrového zariadenia podľa osobitného zákona,7) 
Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie: „7) §94 ods. 2 písm. f) zákona č. ........./2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).“ 

2. Za §4 sa vkladá §4a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
„§ 4a 
Špeciálny stavebný úrad 

(1) Špeciálnym stavebným úradom pre stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením nachádzajúce sa v areáli ohraničenom vonkajšími hranicami jadrového zariadenia je úrad. 
(2) Úrad je dotknutým orgánom pre stavebný úrad podľa osobitného zákona7a) v konaní o umiestnenie stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením. 
(3) Úrad koná ako špeciálny stavebný úrad vo veciach ohlasovania, povoľovania kolaudácie stavieb a odstraňovania stavieb, štátneho stavebného dohľadu, prejednávania priestupkov, ukladania pokút za správne delikty a kontroly užívania stavieb jadrových zariadení a stavieb súvisiacich s jadrovým zariadením podľa osobitného zákona7b), ak tento zákon neustanovuje inak. 
(4) Príslušným vzdelaním zamestnanca špeciálneho stavebného úradu na účely splnenia osobitného kvalifikačného predpokladu je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa architektonického, stavebného, strojníckeho, elektrotechnického alebo iného technického zamerania alebo právnického zamerania a najmenej tri roky praxe vo verejnej správe v oblasti výstavby. 
(5) Zamestnanec špeciálneho stavebného úradu oprávnenie na výkon štátneho stavebného dohľadu preukazuje preukazom vydaným predsedom úradu. 
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú: 
„7a) § 111 ods. 1 písm. e) zákona č. ...../2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) 
7b) §12 ods. 8, §96 ods. 2 písm. e) a odsek 3 zákona č. ..../2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).“ 

3. V §4 ods. 2 písm. f) v prvom bode sa pripájajú slová „súhlas sa vydáva formou záväzného stanoviska podľa osobitného zákona,7c) 
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie: „7c) § 112 zákona č. ..../2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).“ 

4. V §17 ods. 1 sa za slovo „zariadenia“ vkladajú slová „formou záväzného stanoviska pre stavebný úrad podľa osobitného predpisu7c).“ 
5. V §19 ods. 3 druhá veta znie: „Toto povolenie sa vydáva súbežne s nariadením skúšobnej prevádzky podľa osobitného zákona25) a ak je to nevyhnutné tak aj s povolením na predčasné užívanie stavby podľa osobitného zákona.25a) 
Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 25a znejú: 
„25) § 76 zákona č. ...../2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) 
25a) § 149 zákona č. ..../2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).“ 

6. V §35 sa pripája nová veta, ktorá znie: „Všeobecný predpis o správnom konaní sa v celom rozsahu nepoužije na vydávanie súhlasu na umiestnenie stavby jadrového zariadenia formou záväzného stanoviska pre stavebný úrad podľa osobitného zákona.7b)“ 
Odôvodnenie: 
Ide o precizovanie právnej úpravy, aby boli kompetencie ÚJD SR v stavebnej správe voči jadrovým zariadeniam a stavbám súvisiacim s jadrovými zariadeniami previazané medzi generálnym stavebným zákonom a vecným špeciálnym atómovým zákonom. Zároveň sa realizuje aj naplnenie § 12 ods. 8 návrhu stavebného zákona, ktorý predpokladá subsidiaritu stavebného zákona voči zákonu špeciálnemu v prípade povoľovania a kolaudácie inžinierskych stavieb. Dosahuje sa obdoba úpravy aj v prípadoch iných špeciálnych stavebných úradov v osobitných zákonoch (napr. civilné letectvo) 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú 
 
Z 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
ÚNMS SR 
všeobecná pripomienka 
V celom návrhu zákona odporúčame ustáliť a zjednotiť používanie termínov týkajúcich sa technických noriem podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uviesť odkaz v poznámke pod čiarou na § 5 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie: v celom texte návrhu zákona sa používajú 3 termíny, a to „technická norma", „slovenská technická norma" a „harmonizovaná norma". 

Pojem „technická norma“ sa používa v základných ustanoveniach (§ 49 ods. 2), v povinnostiach týkajúcich sa osoby oprávnenej na výkon stavebného dozoru (§ 58 ods. 2 písm. a) a f)), v povinnostiach týkajúcich sa osoby oprávnenej na výkon stavebnotechnického dozoru (§ 59 ods. 2 písm. a)), v povinnostiach týkajúcich sa osoby oprávnenej na investičnú prípravu stavieb (§ 62 ods. 2 písm. c), vo všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb (§ 71 ods. 1), v povinnostiach týkajúcich sa vlastníka stavby (§ 78 ods. 2 písm. d)) a v ustanoveniach týkajúcich sa štátneho stavebného dohľadu (§ 102 ods. 1 písm. e)). 

V § 107 Správne delikty sa v ods. 7 písm. a) pri ukladaní pokuty osobe oprávnenej na výkon stavebno-technického dozoru používa termín „slovenská technická norma“, pričom však toto ustanovenie súvisí s § 59 ods. 2 písm. a), kde sa používa termín „technická norma“. 

V čl. II bode 1 v § 2 ods. 2 (novela zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov) sa používa termín „slovenská technická norma“. 

V čl. V bode 4 v § 43dc ods. 1 sa používa termín „harmonizovaná technická norma“, pričom v § 21 ods. 2 novelizovaného zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v súvislosti s autorizačnou skúškou sa používa termín „technická norma“. Termín „harmonizovaná norma“, ktorý sa v európskej legislatíve Nového prístupu používa na normy s osobitným statusom, ktoré sú viazané na konkrétny technický predpis a týkajú sa zväčša výrobkov, výrazne obmedzuje rozsah príslušných noriem a treba zvážiť, či zahŕňa všetky normy potrebné na vykonanie autorizačnej skúšky. 

Odporúčaným riešením na ustálenie a zjednotenie používania uvedených termínov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zavedenie vhodného základného termínu na účely návrhu zákona a použitie odkazu na § 5 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
O 
A 
 
ÚNMS SR 
Čl. I § 71 ods. 7 
V Čl. I § 71 ods. 7 navrhujeme slová „normové požiadavky“ nahradiť slovami „normalizované požiadavky“. 

Odôvodnenie: izolačné a tepelno-technické požiadavky sú zväčša obsiahnuté v technických normách, a preto sa na ne používa pojem normalizované. 
O 
ČA 
vo vyhláške 
ÚNMS SR 
Čl. I § 50 ods. 2 
V Čl. I § 50 ods. 2 odporúčame definovať termín „technické špecifikácie“. 

Odôvodnenie: technické špecifikácie môžu byť sformulované v rôznych typoch dokumentov, ktoré vytvárajú jednotlivé normalizačné organizácie, môžu sa však vyskytovať aj v technických predpisoch, preto je potrebné ich definovať. 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
MZVaEZ SR 
K čl. I § 12 
V odseku 2 odporúčame slová "železničné, špeciálne, mestské a lanové dráhy" nahradiť slovami "železničné dráhy, špeciálne dráhy, mestské dráhy a lanové dráhy". 
V odseku 3 odporúčame slová "diaľkové a miestne potrubné rozvody" nahradiť slovami "diaľkové potrubné rozvody a miestne potrubné rozvody".  
O 
ČA 
vo vyhláške 
MZVaEZ SR 
K čl. I § 13 
V odseku 3 odporúčame na konci uvádzacej vety pripojiť slovo "na" a na začiatku písmen a) až c) slovo "na" vypustiť. 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
MZVaEZ SR 
K čl. I § 20 
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 odporúčame na konci vypustiť druhú bodku. Pripomienka platí aj k poznámke pod čiarou k odkazom 5 a 6.  
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. I § 67 
V odseku 3 odporúčame na konci uvádzacej vety pripojiť predložku "na" a v písmenách a) až o) predložku "na" na začiatku vypustiť. Pripomienka platí aj pre § 69 ods. 2. 
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. I § 74 
V odseku 2 odporúčame vypustiť druhú čiarku za slovom "hodnoty" a slová "na ktorého uchovanie" nahradiť slovami "na ktorej uchovanie".  
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MZVaEZ SR 
K čl. I § 91, 94 a 95 
Ustanovenie § 91 o stavebnej inšpekcii odporúčame zaradiť v súlade s § 87 až za ustanovenie o obci. 
V § 94 ods. 1 písm. b) odporúčame doplniť ustanovenie obdobné, ako je v § 92 ods. 1 písm. b) pre okresný úrad v sídle kraja na úseku výstavby, teda, že obec vykonáva v prvom stupni štátnu správu na úseku výstavby (stavebný úrad). 
V § 95 ods. 8 odporúčame vložiť odkaz na príslušný predpis.  
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. I § 112 
V odseku 4 odporúčame vypustiť bodku za číslicou "3". 
V odseku 5 odporúčame slová "ods. 2" nahradiť slovami "odseku 2".  
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. I ods. 118 
V odseku 6 odporúčame slovo "konanie" nahradiť slovom "konania".  
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. I § 144 
V odseku 1 odporúčame bodku za jednotlivými písmenami nahradiť okrúhlou zátvorkou. 
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K č. I § 149 
V odseku 2 odporúčame slová "stavby uskutočňované" nahradiť slovami "stavbu uskutočňovanú".  
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. II 
Odporúčame: 
V bodoch 2 a 4 uvádzacej vete za slovo "odsek" vložiť slovo "nový". 
V bode 11 uvádzaciu vetu preformulovať "§ 10 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:". 
V bode 14 v § 16a odsek 2 ukončiť bodkou. 
V § 16b ods. 2 na konci uvádzacej vety pripojiť slovo "o" a na začiatku písmen a) až f) slovo "o" vypustiť. 
V poznámke pod čiarou k odkazu 6a slová "§ 128" nahradiť slovami "128", k odkazu 6c slová "§ 143" nahradiť slovami "143" a na konci dať úvodzovky a bodku. 
V bode 15 slová "§ 16d" nahradiť slovom "16" a novelizačný bod ukončiť bodkou. 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MZVaEZ SR 
K čl. III 
Odporúčame: 
V bode 1 novelizačný bod ukončiť bodkou. 
V bode 4 za poznámku pod čiarou dať úvodzovky a bodku. 
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. IV 
Odporúčame: 
V bode 2 za uvádzaciu vetu vložiť úvodzovky a ustanovenie ukončiť úvodzovkami a bodkou. 
Slová "§ 54 ods. 2 písm. a) a odseky 3 a 4" nahradiť slovami "§ 54 ods. 2 písm. a), 3 a 4". Táto pripomienka platí aj pre body 2 až 6. 
Bod 7 z dôvodu neúplnosti preformulovať. 
 
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. V 
Odporúčame: 
V bode 1 uvádzaciu vetu preformulovať "V § 5 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa piatym až siedmym bodom, ktoré znejú:" a novelizačný bod ukončiť bodkou. 
V bode 2 uvádzaciu vetu preformulovať "V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:". 
V bode 3 za slovo "vkladajú" vložiť slovo "nové". Za odsek 8 vložiť slová: "Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 9 až 12.". V poznámke pod čiarou k odkazu e) odporúčame slová "§ 60" nahradiť slovom "60". 
V bode 4 § 43dc ods. 2 ukončiť bodkou. 
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. VIII 
Odporúčame: 
V bode 3 § 29 ods. 3 - na konci vypustiť úvodzovky a bodku a upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 3q. 
V bode 9 uvádzacej vete - slová "§ 48 odsek 1 písmeno a)" nahradiť slovami "§ 48 ods. 1 písm. a)". Táto pripomienka platí aj pre body 10,11, 12 a 13. 
V bodoch 15, 17 a 18 - slovo "odsek" nahradiť slovom "ods.". 
V bode 22 - na konci písmena r) vypustiť úvodzovky a bodku. 
V bode 23 - slová "o odsek" nahradiť slovom "odsekom".  
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. X 
Odporúčame: 
Zaradiť Trestný zákon v súlade s bodom 26 prílohy č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády SR ako čl. II. 
V bode 1 uvádzacej vete vypustiť slovo "nové", ale upozorňujeme, že písmeno g) už v § 86 existuje. V prípade vloženia nového písmena g) je potrebné doterajšie písmeno g) označiť ako písmeno h). 
 
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. XIII 
V bode 2 odporúčame na konci vypustiť druhé úvodzovky a bodku. 
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. XIV 
V úvodnej vete odporúčame vypustiť slová "a dopĺňa". 
V bode 1 poznámke pod čiarou odporúčame vložiť za zátvorku bodku.  
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
Všeobecná pripomienka 
Ministerstvu dopravy, výstavby a rozvoja vidieka SR zaslalo k predkladanému návrhu stavebného zákona v júli t. r. stanovisko ODIHR/OBSE, ktoré MZVaEZ SR ako rezort zodpovedný za koordináciu agendy ľudských práv odporúča v rámci medzirezortného pripomienkového konania posúdiť a zohľadniť pri úprave návrhu v ďalšom legislatívnom procese.  
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K § 26 
V odseku 1 odporúčame vložiť odkaz na príslušné predpisy o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach. 
O 
ČA 
Vypustenie odseku. Odkaz bol umiestnený na inom mieste. 
MZVaEZ SR 
K čl. I § 42 
V odseku 3 odporúčame za slovami "odseku 2" vypustiť čiarku. 
V odseku 6 odporúčame slová "§ 45 odsek 2" nahradiť slovami "§ 45 ods. 2".  
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. I § 28 
V odseku 5 odporúčame číslicu "5" nahradiť číslicou "4".  
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. I § 2 
V odseku 7 odporúčame vypustiť čiarku za slovom "zákona". 
O 
A 
 
MZVaEZ SR 
K čl. I § 44 
V odseku 3 odporúčame slovo "sídla" nahradiť slovom "sídle".  
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 131 ods. 2 
§ 131 ods. 2 odporúčam doplniť písmenom h), ktoré znie: „h) dokumenty vyplývajúce z osobitných predpisov x), ak sa tieto uplatňujú.“ Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: „ Napríklad § 12 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 
Odôvodnenie: Okrem konania o posúdení vplyvov na životné prostredie, osobitné zákony upravujú rad ďalších zvláštnych povoľovacích konaní, ktoré by zo svojej povahy mali predchádzať stavebnému konaniu. Aj vo vzťahu k takýmto osobitným povoľovacím rozhodnutiam je preto vhodné rozšíriť dokumentáciu k stavebnému povoleniu. 
 
O 
N 
predmetná problematika bola upravená iným spôsobom- vo vyhláške 
MH SR 
K Čl. I, § 67 ods. 3 
V § 67 ods. 3 žiadam za písmeno i) vložiť nové písmeno j), ktoré znie: „j) na stavebné úpravy a udržiavacie práce na tepelných sieťach verejného rozvodu tepla, ak sa nemení ich trasa“. Doterajšie písmená j) až o) sa označujú ako odseky k) až p). 
Odôvodnenie: Návrh stavebného zákona „oslobodzuje“ od povinnosti disponovať stavebným povolením a stavebným súhlasom stavebné úpravy a udržiavacie práce na elektrických vedeniach, vedeniach plynárenskej siete ako aj zariadeniach elektronických komunikačných sietí. Rovnakú povahu majú však aj stavebné úpravy a udržiavacie práce na tepelných sieťach verejného rozvodu tepla, ktoré je z dôvodu verejného záujmu potrebné pravidelne udržiavať a upravovať. Žiadame preto explicitne do zákona ustanoviť aj takúto výnimku. 
 
Z 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 69 ods. 2  
V § 69 ods. 2 písm. c) žiadam za čiarku vložiť tieto slová „ak sa nemení spôsob vykurovania alebo chladenia spojený s odpojením sa od centralizovaného zásobovania teplom,“. 
Odôvodnenie: Vzhľadom na definíciu jednoduchej stavby vyplývajúcej z § 14 ods. 3 návrhu zákona je zrejmé, že za jednoduché stavby sa budú považovať aj budovy, ktoré sú v praxi zásobované z verejného rozvodu tepla (t.j. z centralizovaného zásobovania teplom). Odpojenie sa od centralizovaného zásobovania teplom má však vždy technické, ekologické ako aj ekonomické dopady na širší okruh osôb (najmä zostávajúcich odberateľov). Z dôvodu ochrany týchto záujmov je preto potrebné podriadiť takéto stavby režimu riadneho stavebného konania. 
 
Z 
ČA 
dohoda 
MH SR 
K Čl. I, § 111 
V § 111 ods. 1 žiadam uviesť písmeno c) takto: "c) prevádzkovateľ inžinierskej siete, na ktorú sa má stavba, o ktorej sa rozhoduje pripojiť alebo od ktorej sa má odpojiť, alebo ktorý je dotknutý umiestnením stavby, iným zásahom do inžinierskej siete alebo uskutočňovaním prác v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme,“. 
Odôvodnenie: Žiadam preformulovať definíciu vlastníka inžinierskej siete ako dotknutého orgánu, pričom navrhujeme preniesť túto úlohu z vlastníka siete na jej skutočného prevádzkovateľa. V praxi sú totiž bežné prípady, že inžinierske siete vlastní developer prípadne obec, pričom prevádzkou inžinierskej siete je poverený jej nájomca alebo správca. Ďalej žiadam rozšíriť prípady, kedy sa uplatňuje pôsobnosť prevádzkovateľa inžinierskej siete ako dotknutého orgánu o prípad, že sa navrhovaná stavba od siete odpája, alebo ak sa navrhovanou stavbou inak zasahuje do inžinierskej siete. Osobitné predpisy totiž spravidla podmieňujú súhlasom prevádzkovateľa inžinierskej siete nielen práce a činnosti v ochranných pásmach, ale aj práce a činnosti, ktorými sa inak zasahuje do samotnej inžinierskej siete (viď napr. § 22 ods. 3 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z.). Aj takéto zásahy môžu mať negatívne dopady na ďalšiu prevádzku inžinierskej siete. 

§ 111 ods. 1 žiadam doplniť písmenom h), ktoré znie: „h) iná osoba, ak jej postavenie dotknutého orgánu vyplýva z osobitného predpisu.“ 
Odôvodnenie: Súčasný stavebný zákon považuje za dotknuté orgány aj právnické osoby, ktorým postavenie dotknutého orgánu vyplýva z osobitných predpisov. Žiadam zachovať tento koncept z dôvodu zohľadnenia vôle zákonodarcu vyjadrenej v týchto osobitných predpisoch. 

V § 111 ods. 3 žiadam na konci pripojiť túto vetu: „Ak je obec dotknutým orgánom aj podľa odseku 1 písm. a), uplatňuje v konaniach podľa tohto zákona aj požiadavky vyplývajúce z osobitných predpisov upravujúcich konania uvedené v odseku 2.“ 
Odôvodnenie: 
Pre vylúčenie pochybností považujeme za potrebné explicitne ustanoviť, že obec môže mať v konaniach podľa stavebného zákona tiež postavenie dotknutého orgánu podľa § 111 ods. 1 písm. a), ak uplatňuje záujmy vyplývajúce z osobitných predpisov (napríklad § 12 ods. 8 zákona o tepelnej energetike). Prax ukázala, že obce vykonávajúce pôsobnosť stavebného úradu sa často vyhýbajú zodpovednosti ako dotknutého orgánu s poukazom na zákonné ustanovenie, podľa ktorého vykonávajú pôsobnosť dotknutého orgánu len v prípade, ak nie sú súčasne v postavení stavebného úradu. 

§ 111 žiadam doplniť odsekom 5, ktorý znie: „(5) Právomoc dotknutého orgánu vydávať záväzné stanoviská v podobe samostatného rozhodnutia zostáva nedotknutá, ak to predpisy na ochranu nimi sledovaných záujmov ustanovujú.“. 
Odôvodnenie: Žiadam zachovať koncept nadväznosti stavebného konania na osobitné konania vyplývajúce z osobitných predpisov. Pokiaľ totiž osobitný predpis (napríklad zákon o energetike, zákon o tepelnej energetike, vodný zákon) podriaďuje pod režim správneho konania aj konanie, ktorého výsledkom pre stavebné konanie je záväzné stanovisko, stavebný zákon by mal takúto osobitnosť zohľadňovať (v súčasnosti je táto zásada zohľadnená v ust. § 126 ods. 2 stavebného zákona). 
 
Z 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
MH SR 
K Čl. I, § 113 ods. 2 
Odporúčam upraviť situácie, kedy „vlastník inžinierskej siete“ je súkromný investor, ktorý nepatrí do žiadnej „odvetvovej pôsobnosti ministerstva“. 
Odôvodnenie: Predkladateľ návrhu uvádza, že nezrovnalosti vo veci záväzných stanovísk „vlastníka inžinierskej siete“ rieši ministerstvo, pod ktorého pôsobnosť „vlastník“ patrí. Predložený návrh však nerieši situácie, kedy vlastníkom napr. elektrického vedenia je súkromný subjekt (napr. individuálny vlastník pozemku si sám vybudoval elektrické vedenia), a tak nepatrí pod pôsobnosť žiadneho ministerstva. 
 
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 120  
V § 120 ods. 1 písm. i) žiadam vypustiť slová „na sklady výbušnín používaných na banskú činnosť,“. 
Odôvodnenie: Ustanovenie by bolo v rozpore s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 58/2014 Z. z., podľa ktorého rozhodnutie o umiestnení skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície vydáva v ostatných prípadoch stavebný úrad v územnom konaní na základe záväzného stanoviska obvodného banského úradu. 
 
Z 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 138 
V § 138 odporúčam doplniť písmeno f), ktoré znie: „f) by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov.“. 
Odôvodnenie: Stavebný úrad by ma v stavebnom konaní zohľadňovať aj verejný záujem, čo sa prejavuje aj v ingerencii štátu v procese povoľovania výstavby. Súčasný stavebný zákon v § 62 ods. 4 ukladá stavebnému úradu sledovať a vyhodnocovať počas celého stavebného konania verejný záujem a jeho napĺňanie ako aj mieru obmedzenia alebo ohrozenia práv účastníkov stavebného konania. Odporúčam preto stavebnému úradu túto kompetenciu ponechať. 
 
O 
N 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
MH SR 
K Čl. I, § 164 ods. 2  
V § 164 ods. 2 žiadam za slová „územné rozhodnutie“ vložiť slová „a rozhodnutie o využití územia“. 
Odôvodnenie: Navrhovaná úprava by spôsobila to, že rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru, ktoré v zmysle platného stavebného zákona je rozhodnutím o využití územia, by nemalo štatút rozhodnutia o zmene využívania pozemkov. 
 
Z 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
MH SR 
K Čl. I, § 112  
V § 112 ods. 4 odporúčam na konci pripojiť túto vetu: „To neplatí, ak osobitné predpisy ustanovujú, že dotknutý orgán vydáva záväzné stanovisko v podobe samostatného rozhodnutia v konaní podľa všeobecnej úpravy správneho konania11).“ 
Odôvodnenie: Následok v podobe predpokladanej absencie námietok dotknutého orgánu k navrhovanej stavbe pre prípad márneho uplynutia lehoty na vydanie záväzného stanoviska nemožno uplatniť v prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje pre záväzné stanoviská podobu osobitného rozhodnutia vydaného v správnom konaní. Ak zákonodarca vyslovil v osobitnom predpise takúto požiadavku, urobil to z dôvodu, že mal záujem priznať príslušnému aktu dotknutého orgánu povahu osobitného povolenia, v konaní o ktorom sa musia zohľadniť všetky procesné práva účastníkov konania vrátane práva podať opravný prostriedok. Tento zámer zákonodarcu preto nemožno obísť fikciou absencie námietok dotknutého orgánu, keďže dotknutý orgán je viazaný v prvom rade osobitným predpisom. 

V § 112 ods. 5 odporúčam na konci pripojiť túto vetu: „Stavebný úrad je však vždy viazaný záväzným stanoviskom dotknutého orgánu, ktoré má povahu samostatného rozhodnutia vydaného v konaní podľa všeobecnej úpravy správneho konania11).“ 
Odôvodnenie: Vo vzťahu k rozhodnutiam dotknutých orgánov, ktoré boli vydané v správnom konaní a ktoré majú pre stavebné konanie povahu záväzných stanovísk, sa musí zohľadňovať zásada relatívnej nezmeniteľnosti právoplatného rozhodnutia (res iudicata) ako aj zásada posudzovania predbežných otázok vyplývajúca z § 40 ods. 1 správneho poriadku: „Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny orgán takým rozhodnutím viazaný...“ Právoplatné rozhodnutie vydané v správnom konaní (a teda aj jeho obsah) možno zrušiť len cestou formálneho zrušenia (alebo zmeny) v konaniach o riadnych resp. mimoriadnych opravných prostriedkoch. Koncentračná zásada stavebného konania nemôže mať prednosť pred vyššie uvedenými zásadami správneho konania, ktoré majú svoj pôvod v princípe právnej istoty zakotvenej v článku 1 ods. 1 Ústavy SR. 
 
O 
N 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
MH SR 
K Čl. I, § 135 ods. 2 
V § 135 ods. 2 odporúčam na konci pripojiť túto vetu: „To neplatí, ak osobitné predpisy ustanovujú, že dotknutý orgán vydáva záväzné stanovisko v podobe samostatného rozhodnutia v konaní podľa všeobecnej úpravy správneho konania11).“. 
Odôvodnenie: Vo vzťahu k rozhodnutiam dotknutých orgánov, ktoré boli vydané v správnom konaní a ktoré majú pre stavebné konanie povahu záväzných stanovísk, sa musí zohľadňovať zásada relatívnej nezmeniteľnosti právoplatného rozhodnutia (res iudicata) ako aj zásada posudzovania predbežných otázok vyplývajúca z ust. § 40 ods. 1 správneho poriadku: „Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny orgán takým rozhodnutím viazaný...“ Právoplatné rozhodnutie vydané v správnom konaní (a teda aj jeho obsah) možno zrušiť len cestou formálneho zrušenia (alebo zmeny) v konaniach o riadnych resp. mimoriadnych opravných prostriedkoch. Koncentračná zásada stavebného konania nemôže mať prednosť pred vyššie uvedenými zásadami správneho konania, ktoré majú svoj pôvod v princípe právnej istoty zakotvenej v článku 1 ods. 1 Ústavy SR. 
O 
N 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
MH SR 
K Čl. I, § 20 ods. 11 
V § 20 ods. 11 žiadam doplniť písmeno d), ktoré znie: "d) protokol zo stanovenia objemovej aktivity radónu v ovzduší bytových a nebytových budov (ďalej len „radónový certifikát“), ak boli na základe radónového posudku vyžadované protiradónové stavebné opatrenia.". 

Súčasne odporúčam doplniť odkaz a poznámku pod čiarou na § 5 ods. 5 vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. 

Odôvodnenie: 
Ak sa na základe radónového posudku zistí potreba realizácie stavebných protiradónových opatrení, je potrebné vyžadovať kontrolu účinnosti navrhnutých a zrealizovaných protiradónových stavebných opatrení z hľadiska ochrany zdravia užívateľov pobytových priestorov ako aj finančných prostriedkov stavebníka a preukázať účinnosť opatrení na obmedzenie ožiarenia z radónu pri novopostavených stavbách s pobytovým priestorom a rekonštruovaných stavbách s pobytovými priestormi v rámci kolaudačného konania. 
 
Z 
A 
vo vyhláške 
MH SR 
K Čl. I § 146 ods. 2 
V § 146 ods. 2 žiadam písmeno c) uviesť takto: "c) stavebná dokumentácia, energetický certifikát, ak ide o bytovú budovu podliehajúcu energetickej certifikácii a protokol zo stanovenia objemovej aktivity radónu v ovzduší pobytových priestorov, ak ide o bytovú alebo nebytovú budovu s vyžadovanými projektovanými protiradónovými opatreniami.“. 

Odôvodnenie: 
Ak sa na základe radónového posudku zistí potreba realizácie stavebných protiradónových opatrení, je potrebné vyžadovať kontrolu účinnosti navrhnutých a zrealizovaných protiradónových stavebných opatrení z hľadiska ochrany zdravia užívateľov pobytových priestorov ako aj finančných prostriedkov stavebníka a preukázať účinnosť opatrení na obmedzenie ožiarenia z radónu pri novopostavených stavbách s pobytovým priestorom a rekonštruovaných stavbách s pobytovými priestormi v rámci kolaudačného konania. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
MH SR 
K doložke vplyvov 
Odporúčam vypracovanie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. 

Odôvodnenie: 
Podľa Aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov v prípade existencie vplyvov sa vypracováva aj analýza vplyvov na relevantnú časť. Predložený materiál podľa doložky predpokladá pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. 
 
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 12 ods. 4 
Odporúčam v § 12 ods. 4 písm. d) a c) preformulovať znenie tak, aby názvy boli v súlade s klasifikáciou ekonomických činností (SK NACE) vydanou vyhláškou ŠÚ SR č. 306/2007 Z. z.. 

Odôvodnenie: 
Pojmy chemický priemysel a ťažký priemysel sú nejednoznačné a súčasne platná klasifikácia ekonomických činností takéto pojmy nepozná. Vzhľadom k tomu nie je možné určiť, či činnosti viažuce sa k pojmu komplexné priemyselné stavby (ods. 4) sa vzťahujú v prípade napr. chemického priemyslu aj na rafinérske spracovanie ropy SK NACE 19 (klasický príklad veľkého podniku), alebo napr. na výrobu polyetylénových vreciek SK NACE 22, ktorá je typickou aplikáciou spracovania plastov v segmente malého podnikania (robia ju napr. aj živnostníci). 
 
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 64 písm. k) 
Odporúčam slová „pred ionizačným žiarením z geologického podložia“ nahradiť slovami „pred prenikaním radónu z geologického podložia“ 

Odôvodnenie: 
Terminologická pripomienka. 
 
O 
ČA 
vo vyhláške 
MH SR 
K Čl. I, § 105  
Odporúčam zosúladiť sankcie podľa zásady „aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely“, napr. v prípade realizácie jednoduchej stavby bez stavebného súhlasu (predpokladaná sankcia 500 eur) a reklamnom zariadení (150 eur), pri stavebnom povolení to je 3000 eur v porovnaní s 250, resp. 450 eur v prípade reklamnej stavby. 
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 111 ods. 2 
V § 111 ods. 2 slová „ochrany a využívania nerastného bohatstva“ odporúčam nahradiť slovami „využitia ložísk nevyhradených nerastov“. 

Odôvodnenie: Obvodný banský úrad, ak koná vo veci ochrany a využívania nerastného bohatstva, nie je dotknutým orgánom v konaniach podľa stavebného zákona, pretože také neexistujú. Naopak, dotknutým orgánom v konaniach podľa stavebného zákona je vtedy, ak koná vo veci využitia ložísk nevyhradených nerastov, kedy povoleniu dobývania ložísk nevyhradených nerastov musí predchádzať rozhodnutie o využití územia, podľa navrhovanej úpravy konanie vo veci zmeny využívania pozemkov podľa stavebného zákona. 
 
O 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
MH SR 
K Čl. I, § 122 
Odporúčam v prípade prípravy líniových stavieb podľa zákona o energetike (plynovody, ropovody a elektrické vedenia) vo verejnom záujme prijať obdobný postup, aký je v prípade prípravy a výstavby diaľnic navrhnutý v článku II.  
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava ni je nevyhnutná 
MH SR 
K Čl. I, § 123  
V § 123 ods. 2 písm. a) odporúčam upraviť, v prípade líniových stavieb alebo zvlášť rozsiahlej stavby umožniť tak ako je to v dnes platnom stavebnom zákone označiť stavebný pozemok aj opisom prebiehajúcich hraníc územia. 

§ 123 ods. 4 písm. f) – odporúčam nahradiť slovo „ohrozuje“ za „výrazné obmedzuje“, resp. „obmedzuje“. Rovnako je potrebné podrobnejšie zdôvodniť znenie „dôležité práva vlastníkov“, nakoľko znenie nie je jednoznačné a právne neurčité. Predmetné znenie zároveň ukladá obligatórnu povinnosť stavebnému úradu zamietnuť návrh na umiestnenie stavby, a preto je nevyhnutná jeho špecifikácia.  
O 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
MH SR 
K Čl. I, § 125 
V § 125 ods. 1 písm. h) odporúčam slová „na zriadenie a zrušenie dobývacích ložísk nevyhradených nerastov“ nahradiť slovami „na povolenie dobývania ložísk nevyhradených nerastov a po ukončení likvidácie banských diel a lomov“. 

Odôvodnenie: Slová „dobývacích ložísk“ v navrhnutom texte sú nezmyselné. Významovo ide o dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, potom však s tým nekorešpondujú pojmy „zriadenie a zrušenie“. Rozhodnutie o zmene využívania pozemkov bude potrebné k povoleniu dobývania ložísk nevyhradených nerastov. Využitie ložísk nevyhradených nerastov by malo končiť vykonaním likvidácie banských diel a lomov, kedy by prichádzala do úvahy zmena využívania pozemkov. 

V § 125 ods. 1 odporúčam vypustiť písm. i). 

Odôvodnenie: Samotné rozhodnutie o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru, ktoré vydáva obvodný banský úrad podľa § 27 ods. 1 banského zákona je v zmysle § 27 ods. 6 banského zákona rozhodnutím o využití územia. 

V § 125 ods. 1 písm. j) odporúčam vypustiť bodkočiarku a text za ňou. 

Odôvodnenie: Štátna banská správa nepovoľuje ťažobné práce a im podobné a súvisiace práce /okrem uvedených v písm. h/, na ktoré by bolo potrebné rozhodnutie o zmene využívania pozemkov. 
 
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 160  
V § 160 ods. 1 písm. a) za slová „vlastnícke právo“ odporúčam vložiť slová „k pozemku“, z dôvodu jednoznačnosti textu. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MH SR 
K Čl. I, § 163 ods. 4 
V § 163 ods. 4 odporúčam slová „rozhodnutím o využití územia“ nahradiť slovami „rozhodnutím o zmene využívania pozemkov“. Návrh zákona nahrádza teraz používané „rozhodnutie o využití územia“ „rozhodnutím o zmene využívania pozemkov“. 
O 
ČA 
uvedená problematika je upravená iným spôsobom 
MH SR 
K Čl. I, § 160 ods. 3 
V § 160 ods. 3 žiadam na konci pripojiť túto vetu: „Uvedené sa neuplatní v prípadoch líniových stavieb v energetike alebo ak to ustanovuje osobitný predpis.“. 
Odôvodnenie: Výnimku z povinnosti overiť podpis, resp. prehlásiť do zápisnice svoj súhlas s nájmom sám predkladateľ predstavuje v prípadoch prípravy a výstavby ciest v čl. II § 16c ods. 7 predkladaného návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon). V tejto súvislosti máme za to, aby sa obdobná výnimka uplatnila aj na líniové stavby v energetike. V prípade líniových stavieb, alebo zvlášť rozsiahlej stavby ide o ustanovenie, ktoré značne skomplikuje a predĺži majetkovoprávne usporiadanie takejto stavby. Ani doteraz nebolo potrebné osvedčovať podpis na nájomnej zmluve, alebo zmluve o budúcej zmluve. Sú časté prípady, keď je potrebné uzatvoriť napr. nájomné zmluvy na pozemok na niekoľko m2, na dobu 1 mesiaca, ktorý vlastní množstvo vlastníkov a teda aj náhrada nájomného je len niekoľko centov, ale náklady na osvedčenie podpisu budú ďaleko vyššie ako nájomné. 
 
Z 
A 
 
MH SR 
K Čl. I všeobecne  
Žiadam zosúladiť, resp. upraviť pojmy so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a doplniť odkaz na príslušné ustanovenie v poznámke pod čiarou. 
Odôvodnenie: V prípadoch, ktorých návrh zákona používa pojmy z energetiky je potrebné vykonať úpravu v súlade s uvedenými zákonmi. Najmä v § 5 ods. 8 – slovo „ropovody“ nahradiť slovami „potrubia na prepravu ropy alebo pohonných látokx) (§ 83 ods. 1 zákona o energetike), v § 12 ods. 3 - slová „potrubné rozvody ropy, plynu, tepla a vody,“ nahradiť slovami „potrubia na prepravu ropy alebo pohonných látok, plynovody, rozvody tepla, rozvody vody x)“, v § 15 ods. 4 - slová „výmena technických systémov vykurovania a klimatizácie“ nahradiť slovami „zmena spôsobu vykurovania a chladenia vrátane odpojenia sa od centralizovaného zásobovania teplomx), výmeny technických systémov vykurovania a klimatizácie“ (§ 2 písm. y) zákona o tepelnej energetike). 
 
Z 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 48 ods. 1 
Úvodnú vetu pred taxatívnym výpočtom vyvlastňovacích dôvodov navrhujem zosúladiť s definíciou vyvlastnenia v § 2 písm. a) v novom návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to formou odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu. 

Odôvodnenie: 
Navrhujeme zosúladenie definície vyvlastnenia, ktoré bude upravené všeobecným predpisom v oblasti vyvlastňovania. 
 
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 35 
V § 35 ods. 1 medzi slová „ochrany využívania“ odporúčam vložiť písmeno „a“. 

Odôvodnenie: Ide o dva samostatné inštitúty, ktoré je potrebné oddeliť. 
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 48  
Odporúčam vypustiť celé znenie paragrafu a to z dôvodu, že problematika vyvlastňovania je samostatne riešená v rámci nového zákona č..../2014 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene niektorých zákonov (viď poznámka pod čiarou k odkazu 5). 
O 
N 
Zákon o vyvlastnení rieši procesnosť a v návrhu stavebného zákona sú dôvody.  
MH SR 
K Čl. I, § 28 ods. 8 
Odsek 8 odporúčam upraviť takto: "(8) Orgán územného plánovania je povinný obstarané územnotechnické podklady trvalo udržiavať v aktuálnom stave dopĺňaním o nové údaje o území a súčasne sledovať potrebu aktualizácie z dôvodov premietnutia záväzkov vlády, medzinárodných dohôd a prijatých strategických odvetvových cieľov, ktoré sú záväzné pre Slovenskú republiku a najmenej raz za štyri roky obstarať aktualizáciu územnotechnických podkladov.". 

Odôvodnenie: 
Požiadavka aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie môže vzniknúť aj na základe potreby zapracovania strategických zámerov vlády, na základe medzinárodných rokovaní, potrebe vytvorenia podmienok pre investorov, ktoré je potrebné v prvom rade premietnuť do územia. Sme toho názoru, že územné plánovanie musí byť proces obojstranný a nevyhnutná je spolupráca všetkých dotknutých subjektov. 
 
O 
ČA 
Predmetné záväzky sa premietajú cez Koncepciu územného rozvoja Slovenska. 
MH SR 
K Čl. I, § 2 ods. 1 a § 89 ods. 7 
V § 2 ods. 1 odporúčam vypustiť poslednú vetu a pripomienku zohľadniť aj v ostatných ustanoveniach návrhu zákona. 

Odôvodnenie: 
V kontexte úvodného ustanovenia § 2 všeobecné povinnosti je toto tvrdenie nelogické, keďže strategické zámery a záväzky štátu sú premietané do odvetvových koncepcií, politík, stratégií resp. programov, zväčša schvaľovaných vládou SR, a preto súlad s územnoplánovacou dokumentáciou musí byť dosiahnutý ich premietnutím do územných plánov a až potom môžu orgány verejnej moci rešpektovať funkčné využívanie podľa územnoplánovacej dokumentácie. 

V nadväznosti na pripomienku k § 2 a jej odôvodnenie odporúčam vypustiť „a územné plány regiónov“ v § 89 ods. 7. Zároveň nie je možné súhlasiť s tým, aby MDVRR SR nadradilo svoju Koncepciu územného rozvoja Slovenska nad ostatné rezortné koncepcie, strategické materiály, medzinárodné a iné dohody, resp. záväzky SR. 
O 
N 
Ide o hlavný význam územného plánovania. 
MH SR 
K Čl. I, § 43 ods. 2 a § 44 ods. 6 
V § 43 ods. 2 odporúčam slová "územnoplánovaciu dokumentáciu so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry, ak požadovaný variant je v rozpore so zadaním" nahradiť slovami "s návrhom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie vypracovaného v súlade s predloženým záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k líniovej stavbe, ak je taký požadovaný návrh zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie v rozpore so zadaním.“. 

§ 44 ods. 6 odporúčam upraviť takto: "(6) Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie možno obstarať len raz ročne; to neplatí, ak ide o obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce na základe podnetu právnickej osoby, ktorá predloží záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov k líniovej stavbe, a ktorá uhradila náklady na spracovanie návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie. Ak obec neobstará zmeny a doplnky územného plánu obce na zosúladenie územného plánu obce s návrhom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie vypracovaným v súlade s predloženým záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k líniovej stavbe na podnet právnickej osoby, ktorá uhradila náklady na spracovanie tohto návrhu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie v lehote jedného roka od podania takého podnetu, taký návrh zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie sa stane súčasťou územnoplánovacej dokumentácie.“. 

Odôvodnenie: Cieľom navrhovaného znenia je nahradiť pojem „dopravná infraštruktúra“ pojmom „líniová stavba“ a tým pokryť širší okruh stavieb, ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov a ktorým bude umožnené postupovať podľa § 44 ods. 6. Možnosť vyjadrenia sa obcí k navrhovaným zámerom týkajúcim sa líniových stavieb bude zachovaná prostredníctvom konania predchádzajúcemu vypracovaniu záverečného stanoviska orgánu posudzujúceho vplyvy. V záujme vykonateľnosti uvedeného ustanovenia sa navrhuje doplnenie časového rámca, v rámci ktorého má obec možnosť obstarať zmeny a doplnky územného plánu obce pre účely ich zosúladenia s návrhom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie. Obci je v súlade s časovým rámcom uvedeným v prvej vete tohto odseku poskytnutý časový priestor v rozsahu jedného roka, v rámci ktorého má možnosť obstarať zmeny a doplnky územného plánu obce na účely ich zosúladenia s návrhom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie. 
Návrhom zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, ktorý je spôsobilý vyvolať účinky predpokladané v tomto odseku je taký návrh zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, ktorý bol vypracovaný v súlade s predloženým záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k líniovej stavbe a ktorého náklady vypracovania uhradila právnická osoba, na podnet ktorej sa o zmenách a doplnkoch územnoplánovacej dokumentácie koná. 
 
O 
N 
Upravený text je výsledkom pripomienkového konania.  
MH SR 
K Čl. I, § 31 ods. 4 a § 48 ods. 1 písm. d) 
Odporúčam, najmenej do dôvodovej správy uviesť relevantné dôvody, na základe ktorých boli znenia paragrafov 31 ods. 4 a 48 ods. 1 písm. d) definované, resp. uviesť príslušné dokumenty SR/EÚ, na ktorých základe vznikla odôvodnená potreba zakomponovať vymedzenie obytného územia pre marginalizované skupiny obyvateľov a tiež vyvlastnenie pozemkov na takého účely. Odôvodnenie uvedené v dôvodovej správe: „Toto vymedzenie umožní cielené zásahy štátu na podporu týchto skupín obyvateľstva, napr. do technickej infraštruktúry a bývania“ je natoľko nedostatočné, že zákonite nemusí znamenať povinnosť zavádzanú uvedenými paragrafmi.  
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 30 ods. 3 
V § 30 ods. 3 písm. e) písmeno „a“ za slovami „lesných pozemkov“ odporúčam nahradiť čiarkou a za slová „prírodných zdrojov“ vložiť čiarku a slovo „ochrany“ a pred slová „nerastného bohatstva“ vložiť slovo „využitia“. 

Odôvodnenie: V texte písm. e) chýba hľadisko ochrany nerastného bohatstva. 

 
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 31 ods. 3 
V § 31 ods. 3 písm. f) písmeno „a“ za slovami „prírodných zdrojov“ odporúčam nahradiť čiarkou a slovami „ochrany a využitia“. 

Odôvodnenie: V texte písm. f) chýba hľadisko ochrany nerastného bohatstva. 
 
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 5 ods. 8 
Odporúčam doplniť za verejné vodovody aj vodárenské objekty. 

Odôvodnenie: 
Pokiaľ sa uvádzajú čistiarne odpadových vôd a závlahové a odvodňovacie zariadenia odporúčame uvádzať aj objekty súvisiace so zásobovaním vodou. 
 
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 7 ods. 3 
Odporúčam doplniť odvolávku na zákonné podmienky pre vyňatie nezastavaných pozemkov, ktoré sú súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov pre ich určenie ako stavebného pozemku. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
MH SR 
K Čl. I, § 5 ods. 1 
Odporúčam za slová "tvorbu a ochranu krajiny" doplniť slová „ako aj možnosti využitia nerastného potenciálu územia“. 
Odôvodnenie: 
Ložiská nerastov je možné využívať len tam, kde ich príroda situovala, preto by ich výskyt ale aj zhodnotenie výhod a príležitostí vyplývajúcich z poznania nerastného potenciálu územia mali byť súčasťou územnoplánovacej dokumentácie. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
MZ SR 
§ 8 ods. 2 
1. V § 8 ods. 2 navrhujeme vložiť nové písmeno n), ktoré znie: 
„n) ochranné hlukové pásmo.“. 
Odôvodnenie: 
Zastavovacími podmienkami je súbor záväzných regulatívov, ktoré vyjadrujú prípustné podmienky a obmedzujúce podmienky zastavania pozemku, a konkrétne požiadavky na zastavanie stavebného pozemku a na umiestňovanú stavbu. Jedným z riešení, ktorým je možné zabezpečiť minimalizáciu negatívnych vplyvov stavieb a využívania územia na zdravie ľudí a súčasne zohľadniť existujúce aktivity v dotknutom území, pri ktorých vzniká hluk ako aj ochranu tichých oblastí, sú ochranné hlukové pásma. 
 
O 
ČA 
Požiadavka je v písm. m). 
MZ SR 
§ 23 ods. 4 
8. V § 23 ods. 4 žiadame doplniť nové písmeno j), ktoré znie: 
„j) zohľadniť v procese územného plánovania strategické hlukové mapy a akčné plány ochrany pred hlukom, ak boli pre dané územie vypracované xx ) .“ 
Poznámka pod čiarou k odkazu xx znie: 
xx) zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí 
Odôvodnenie: 
Cieľom strategických hlukových máp a nadväzujúcich akčných plánov ochrany pred hlukom je mapovať a z dlhodobého hľadiska prispievať k znižovaniu expozície obyvateľstva hluku v životnom prostredí. Ako materiál popisujúci hlukovú záťaž územia a problémové oblasti, ktoré je potrebné zohľadniť pri dlhodobej stratégii znižovania hluku v území a návrhoch opatrení na zlepšenie existujúceho stavu a potenciálne aj ochrane tichých oblastí, by mali byť využívané ako jeden z východiskových materiálov aj v procese územného plánovania v snahe zabezpečiť súlad aktivít realizovaných v území s procesmi ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľov. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 21.11.2014. 
MZ SR 
§ 9 ods. 2 
2. V § 9 ods. 2 navrhujeme za slová ubytovacie bunky vložiť tieto slová: „sauny a bazény,“. 
Odôvodnenie: 
Sauny a bazény sú čoraz častejšie dodávané ako prefabrikované a uplatnenie požiadaviek na ochranu zdravia si vyžaduje, aby boli posudzované aj podľa stavebného zákona – umiestnenie, napojenosť na siete, odvedenie odpadových vôd a pod., nielen podľa zákona č. 355/2007 Z. z. 
 
O 
A 
upraví sa vo vyhláške 
MZ SR 
§ 10 ods. 8 
3. V § 10 ods. 8 navrhujeme za slová „prísunom čerstvého vzduchu“ vložiť tieto slová: „a vyhovujúcimi hlukovými pomermi x)“ . 
Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: 
x) Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení vyhlášky č. 237/2009 Z. z. 
Odôvodnenie: 
Popri zabezpečení požiadaviek na osvetlenie, vetranie a tepelno-vlhkostnú mikroklímu je jedným z významných parametrov vnútorného prostredia obytných miestností aj zabezpečenie požiadaviek na ochranu zdravia pred hlukom. 
 
O 
ČA 
upraví sa vo vyhláške 
MZ SR 
§ 10 ods. 7 
4. V § 10 ods. 7 žiadame poslednú vetu upraviť nasledovne: 
„Súčasťou bytu môže byť aj miestnosť, ktorú užíva užívateľ bytu na výkon svojho povolania, okrem činností pri ktorých môže dochádzať k nepriaznivému ovplyvňovaniu obytných priestorov hlukom, prachom, zápachom alebo emisiami plynov.“ 
Odôvodnenie: 
V bytových domoch nie je vhodné vyčleniť miestnosť na vykonávanie povolaní spojených so vznikom hluku, prachu, výparov, prípadne iných faktorov negatívne ovplyvňujúcich zdravie obyvateľstva. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
upraví sa vo vyhláške 
MZ SR 
§ 14 ods. 5 
5. Znenie § 14 ods. 5 písm. m) žiadame upraviť a zosúladiť s platnými právnymi predpismi v oblasti zdravotníctva. 
Odôvodnenie: 
Znenie „budovy nemocníc a špecializovaných zdravotných ústavov“ nie je v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti zdravotníctva, ktoré špecializované zdravotné ústavy neupravujú. Zmenu je potrebné vykonať v súlade so zámerom predkladateľa (aké zariadenia mali byť zahrnuté pod týmto názvom). 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
upraví s vo vyhláške 
MZ SR 
§ 20 ods. 7 
6. V § 20 ods. 7 písm. c) žiadame za slová „kalendárneho roka“ vložiť tieto slová: „ak si to stavebný úrad po konzultácii s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva vyžiada“. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

Súčasne v § 20 ods. 7 žiadame vložiť nové písmeno d), ktoré znie: 
„d) projekt stavebných opatrení, ak na základe radónového posudku je preukázané vyššie ako nízke radónové riziko podľa osobitného predpisu (§ 47 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.). 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

Odôvodnenie: 
Ionizujúce žiarenie patrí medzi karcinogénne faktory. Regulácia prírodných rádionuklidov je z hľadiska radiačnej ochrany potrebná, lebo je významným (vo väčšine prípadov hlavným) zdrojom koncentrácie radónu z pôdneho vzduchu, ktorý je potrebné eliminovať, resp. regulovať. 
Vzhľadom na geológiu podložia v SR nie je potrebné požadovať meranie pôdneho radónu a stavebné úpravy u každého stavebníka. 
Individuálny stavebník sa môže rozhodnúť na základe konzultácie so stavebným úradom a príslušným úradom verejného zdravotníctva, či je potrebné takéto úpravy vykonať v oblastiach s nízkym radónovým rizikom. Cieľom navrhnutého odôvodnenia je nezaťažovať individuálneho stavebníka nákladmi v prípade, ak realizuje stavbu na území s nízkym alebo žiadnym radónovým rizikom. 

Účinnosť § 20 ods. 7 písm. c) a d) žiadame posunúť o 5 rokov. 
Odôvodnenie: 
Národný akčný plán je multirezortným programom, obsahom je rozsiahla problematika na základe Smernice Rady 2013/59/EURATOM, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom je potrebné vypracovať podľa článku 103 akčný plán pre radón, ktorý bude podkladom pre hodnotenie radónového rizika stavebného pozemku, zavedenie príslušných opatrení na predchádzanie prieniku radónu do nových budov, na zvládanie dlhodobých rizík spôsobených ožiarením radónom v obydliach, verejne prístupných budovách a na pracoviskách pri akomkoľvek prieniku radónu z pôdy, stavebných výrobkov alebo vody (smernicu musí Slovenská republika implementovať do 2/2018). Zároveň je potrebný čas na prijatie národného akčného plánu do praxe a jeho plnenie. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
upraví sa vo vyhláške 
MZ SR 
§ 20 ods. 12  
7. V § 20 ods. 12 navrhujeme za slová „zisťovacieho konania 3)“ vložiť tieto slová: 
„a záver hodnotiacej správy k hodnoteniu vplyvov na zdravie v prípade, ak si orgán verejného zdravotníctva takéto hodnotenie vyžiadal xxx).“ 
Poznámka pod čiarou k odkazu xxx) znie 
xxx) § 52 ods. 1 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. .../2014 Z.z. 
Odôvodnenie: 
Projektovou dokumentáciou je ucelený súbor dokumentov, ktoré textovo opisujú a graficky znázorňujú stavbu a sú potrebné ako podklad na umiestňovanie, povoľovanie, uskutočňovanie, kolaudovanie a užívanie stavieb, povoľovanie terénnych úprav a zmien využívania pozemkov v konaniach podľa tohto zákona. Adekvátne posúdenie ochrany zdravia si vyžaduje aj posúdenie vplyvu stavby na zdravie ľudí bývajúcich v dotknutom okolí, resp. dopad okolia navrhovanej stavby na ľudí bývajúcich v predmetnej stavbe. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MZ SR 
§ 64  
9. V § 64 žiadame písmeno k) upraviť nasledovne: 
„k) stavba bola čo najlepšie chránená pred hlukom a vibráciami z vonkajšieho prostredia, proti prenikaniu radónu z podložia stavby, pred vplyvom geopatogénnych zón a elektrických bludných prúdov a pred účinkami podzemných a povrchových vôd a zemnej vlhkosti,“. 
Odôvodnenie: 
Podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. je správny fyzikálny pojem ionizujúce žiarenie, ionizačné žiarenie je nesprávny fyzikálny pojem. V geologickom podloží neskúmame ionizujúce žiarenie, ale prírodnú rádioaktivitu konkrétne prenikanie radónu z podložia stavby. 
Elektrické bludné prúdy je fyzikálny pojem. Bludné prúdy nie je fyzikálny pojem. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
upraví sa vo vyhláške 
MZ SR 
§ 111 ods. 1 
10. V § 111 ods. 1 písm. a) žiadame zadefinovanie dotknutých orgánov v písm. a) na konci vety doplniť nasledovne: „alebo ktorý chráni záujmy vo veciach podľa odseku 2 v zmysle osobitných predpisov“. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
Odôvodnenie: 
Navrhovaná definícia je naformulovaná tak, že vzbudzuje dojem, že dotknutý orgán je len ten orgán, ktorého konania sú súčasťou konania podľa tohto zákona alebo naň nadväzujú alebo s ním priamo súvisia. Nezohľadňuje fakt, že ako dotknutý orgán sa v rámci konaní podľa stavebného zákona vyjadrujeme /predpokladáme že aj iné dotknuté orgány/ z hľadiska ochrany záujmov chránených osobitným predpisom, v našom prípade zákonom č. 538/2005 Z. z., vydávame stanovisko na územiach chránených v zmysle tohto zákona /kúpeľné územie, kúpeľné miesto, ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov/ ktoré nie je konaním v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších predpisov. Správne konania v zmysle zákona č. 538/2005 Z. z. súvisia, resp. nadväzujú len na stavby priamo súvisiace s využívaním prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov resp. s prevádzkovaním prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební. Preto považujeme definíciu za nepostačujúcu. 
V tejto súvislosti si dovoľujeme dať do pozornosti napr. § 123 ods. 2 písm. c) kde sa uvádza: „podmienky na zabezpečenie súladu umiestňovanej stavby s požiadavkami na architektonické a urbanistické začlenenie stavby do územia a s požiadavkami na ochranu životného prostredia, obytného prostredia a iných záujmov, ktoré vyplynuli zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a z posúdenia vplyvov na životné prostredie, čo v podstate korešponduje s uvedenou pripomienkou. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MZ SR 
§ 111 ods. 2 
11. K § 111 ods. 2 – v nadväznosti na predchádzajúcu pripomienku a z uvedených dôvodov požadujeme navrhovaný text „Konaniami podľa odseku 1 písm. a) sú konania vo veciach ......“ vhodne preformulovať tak, aby boli zahrnuté „chránené záujmy“ podľa ods. 1 písm. a). 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MZ SR 
§ 112  
13. K § 112 - všeobecne k označeniu stanoviska dotknutého orgánu ako „záväzné stanovisko“: 
V osobitnej časti dôvodovej správy sa k tomuto paragrafu uvádza že: „Záväzné stanovisko je formalizovaný úkon dotknutého orgánu, ktorý v konaní má silu blízku právoplatnému rozhodnutiu, ale s klauzulou rebus sic stantibus. Popri záväznom stanovisku môžu dotknuté orgány uplatňovať v konaniach aj vyjadrenia, pripomienky, stanoviská a návrhy, ale tie nemajú zákonnú záväznosť. Kým so záväznými stanoviskami stavebný úrad v dokazovaní nemôže nakladať voľne, s neformalizovanými vyjadreniami, pripomienkami, stanoviskami a návrhmi dotknutých orgánov nakladá podľa všeobecných pravidiel dokazovania (§ 34 ods. 5 správneho poriadku).“ 
V súvislosti s týmto zdôvodnením a vysvetlením požadujeme pomenovanie stanoviska dotknutého orgánu v § 112 (záväzné stanovisko) vhodne upraviť a následne aj vo všetkých príslušných ustanoveniach návrhu zákona, v ktorých sa tento pojem vyskytuje resp. zadefinovať priamo tento pojem pre účely tohto zákona, aby bolo jednoznačné aké stanoviská resp. vyjadrenia je možné si uplatniť, tak ako je to popísané v dôvodovej správe. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
MZ SR 
§ 118 ods. 4 
14. K § 118 ods. 4 – v ustanovení sa navrhuje, že ak si stavebník alebo projektant zabezpečí stanovisko dotknutého orgánu a účastníka konania vopred, stavebný úrad sa obmedzí na prejednanie návrhu s dotknutým orgánom (aj účastníkom konania) len v miere v akej neboli zohľadnené návrhy, námietky a požiadavky ktoré si uplatnil. V dôvodovej správe sa uvádza, že ustanovenie sleduje vylúčenie opakovaného dožiadania dotknutých orgánov v konaní a tým zjednodušenie a skrátenie konania. 
Z navrhovaného ustanovenia ani dôvodovej správy nie je jasné ako je to v praxi myslené. (Znamená to, že v prípade zohľadnenia jeho požiadaviek mu nezašle oznámenie o začatí konania a v prípade nezohľadnenia požiadaviek mu zašle oznámenie o začatí konania? Alebo v obidvoch prípadoch zašle oznámenie?) Zároveň si dovoľujeme poznamenať, že v praxi sa stáva, že sa ako dotknutý orgán k projektovej dokumentácii vyjadríme a konanie prebieha o 1 - 2 niekedy aj viac rokov po vydaní tohto stanoviska (teda v prípade že by nám nebolo doručované oznámenie o začatí konania v každom prípade, môže sa stať že dôjde k zmene právneho predpisu alebo okolností alebo podkladov, na základe ktorých dotknutý orgán svoje stanovisko vydal a tak môže dôjsť k ich opomenutiu a následne k vážnym škodám). 
V tomto zmysle požadujeme text § 118 ods. 4 príslušne preformulovať a upraviť a do dôvodovej správy doplniť vysvetlenie. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
MZ SR 
§ 131 ods. 2 
15. K § 131 ods. 2 písm. f) – príloha žiadosti o stavebné povolenie - údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi 
– domnievame sa, že pripraví stavebník (žiadateľ), nebude sa opätovne požadovať od dotknutého orgánu a následne bude preskúmavať stavebný úrad /§ 135 ods. 3 písm. e)/, ale z textu to nie je jednoznačne jasné. Zároveň poznamenávame, že niektoré podmienky sú všeobecného charakteru a nemožno ich splniť pred vydaním stavebného povolenia, platia po celý čas výstavby. 
Požadujeme preto text upraviť a zároveň ozrejmiť v dôvodovej správe. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
MZ SR 
§ 136 ods. 3 
16. K § 136 ods. 3 – v nadväznosti na pripomienku uvedenú k § 131 ods. 2 písm. f) požadujeme vhodne doplniť, že stavebný úrad v rozhodnutí uvedie a vyhodnotí splnené požiadavky dotknutých orgánov podľa § 131 ods. 2 písm. f). 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
MZ SR 
§ 146 ods. 2 
17. V § 146 ods. 2 žiadame vložiť nové písmeno g) a h), ktoré znejú: 

„g) protokol z laboratórnej skúšky vzorky pitnej vody preukazujúci zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, ak je stavba pripojená na rozvody pitnej vody, 
h) protokol z kontrolného merania v uzavretých priestoroch stavby osvedčujúci účinnosť vyžiadaných protiradónových stavebných opatrení. 

Odôvodnenie: 
K písmenu g): 
U nových stavieb a u rekonštruovaných stavieb pripojených na rozvody pitnej vody (verejné vodovody, ale i individuálne vodné zdroje) je nevyhnutné v kolaudačnom konaní preukázať zdravotnú bezpečnosť pitnej vody, ktorá môže byť i v prípade verejných vodovodov ovplyvnená rozvodmi vody. 
K písmenu h): 
Protokol z kontrolného merania v uzavretých priestoroch je potrebný pre potvrdenie vykonaných protiradónových stavebných opatrení. Takéto meranie preukáže účinnosť eliminačných opatrení, teda zabránenie prenikaniu radónu do obytného priestoru. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 

Účinnosť § 146 ods. 2 písm. h) žiadame posunúť o 5 rokov. 
Odôvodnenie: 
Národný akčný plán je multirezortným programom, obsahom je rozsiahla problematika na základe Smernice Rady 2013/59/EURATOM, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom je potrebné vypracovať podľa článku 103 akčný plán pre radón, ktorý bude podkladom pre hodnotenie radónového rizika stavebného pozemku, zavedenie príslušných opatrení na predchádzanie prieniku radónu do nových budov, na zvládanie dlhodobých rizík spôsobených ožiarením radónom v obydliach, verejne prístupných budovách a na pracoviskách pri akomkoľvek prieniku radónu z pôdy, stavebných výrobkov alebo vody (smernicu musí Slovenská republika implementovať do 2/2018). Zároveň je potrebný čas na prijatie národného akčného plánu do praxe a jeho plnenie. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
upraví sa vo vyhláške 
MZ SR 
§ 147 ods. 1 
18. V prvej vete § 147 ods. 1 požadujeme vynechať v kontexte dotknutých orgánov slovné spojenie „zo stavebného konania“, pričom vetu navrhujeme upraviť nasledovne: 
„Ak je návrh na začatie kolaudačného konania úplný, stavebný úrad upovedomí o začatí kolaudačného konania účastníkov zo stavebného konania, dotknuté orgány a prizvané osoby.“ 
Odôvodnenie: 
Orgány verejného zdravotníctva nie sú dotknutými orgánmi v stavebnom konaní, preto by pri uplatnení navrhnutého znenia neboli upovedomené o začatí kolaudačného konania a nemohli by uplatniť požiadavky na ochranu verejného zdravia pri kolaudačnom konaní. 
Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
A 
 
MZ SR 
Všeobecne  
20. V ustanoveniach, ktoré uvádzajú ...“dotknuté orgány štátnej správy, ktoré chránia záujmy podľa právnych predpisov vo veciach ochrany zdravia“, odporúčame uviesť poznámku pod čiarou s odkazom na zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. § 111 návrhu zákona) 
Odôvodnenie: 
Vzájomné prepojenie a zlepšenie orientácie v právnych predpisoch. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 8 ods. 2 písm. m) 
Odporúčame v § 8 ods. 2 písm. m) slová „stavieb a využívania územia na“ nahradiť slovami „stavieb a ich zariadení a vybavenia a využívania územia na bezpečnosť a“. 
Odôvodnenie: Návrhom sa spresňuje obsahová stránka pojmu stavba a dopĺňa požiadavka zabezpečenia bezpečnosti osôb. 
 
O 
ČA 
Úprava textu .  
MPSVR SR 
K čl. I K § 8 ods. 3 
Odporúčame v § 8 ods. 3 za slová „podmienky sa“ vložiť slová „v súlade s ustanoveniami tohto zákona a osobitných predpisov“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa uplatnenie požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
MPSVR SR 
K čl. I K § 31 ods. 4, § 48 ods. 1 a § 163 ods. 9 a 11 
Odporúčame z ustanovení § 31 ods. 4, § 48 ods. 1 a § 163 ods. 9 a 11 návrhu vypustiť osobitnú úpravu uplatňujúcu sa v prípade marginalizovaných skupín obyvateľov. 
Odôvodnenie: Podľa úpravy ako ju navrhuje predkladateľ sa vytvorí právny nástroj 
na územnú segregáciu marginalizovaných skupín obyvateľstva, nakoľko je predpoklad, 
že príslušná obec vymedzí obytné územia pre tieto skupiny obyvateľov v lokalite pôvodnej osady, pôvodných obytných zoskupení, čo bude mať proti-integračné dopady. Takýto postup je v rozpore s oficiálnou vládnou politikou. 
Uvedené riziko segregácie je vysoké, a preto je potrebné vypustiť osobitnú úpravu uplatňujúcu sa v prípade marginalizovaných skupín obyvateľov, aj napriek konštatovaniu uvedenému predkladateľom v dôvodovej správe k § 31 ods. 4, podľa ktorého ide o cielené zásahy štátu na podporu týchto skupín obyvateľstva, napr. do technickej infraštruktúry 
a bývania. 
 
O 
N 
Riešenie bolo prerokované so zástupcami OBSE. 
MPSVR SR 
K čl. I K § 33 ods. 3 písm. d) 
Odporúčame v § 33 ods. 3 písm. d) za slová „využitia územia na“ vložiť slová „bezpečnosť a“. 
Uvedené odporúčame aj v ďalších príslušných ustanoveniach návrhu zákona. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa doplniť ďalší chránený záujem – bezpečnosť osôb, ktorý sa rovnako uplatňuje v iných vecných oblastiach, napr. v právnej úprave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
O 
ČA 
Ide o obsah zastavovacích podmienok.  
MPSVR SR 
K čl. I K § 91 ods. 2 
Odporúčame v § 91 ods. 2 slová „odborného dozoru nad vyhradenými technickými zariadeniami“ nahradiť slovami „inšpekcie práce“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa harmonizovanie návrhu zákona s právnou úpravou inšpekcie práce. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
 
MPSVR SR 
K čl. I K § 102 
Odporúčame v § 102 precizovať vymedzenie obsahu výkonu štátneho zdravotného dohľadu (napr. písm. e) až g), písm. i)) alebo za odsek 1 vložiť nový odsek 2, ktorý znie: 
„(2) Obsahom výkonu štátneho zdravotného dohľadu nie sú veci v pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa jednoznačné vymedzenie pôsobnosti pri vykonávaní štátneho zdravotného dohľadu vo vzťahu k vecnej pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce podľa zákona č. 125/2006 Z. z. . o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K čl. I K § 104 ods. 6 
Odporúčame v § 104 ods. 6 slová „inšpekcii práce“ nahradiť slovami „inšpektorátu práce“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa harmonizovanie návrhu zákona s právnou úpravou inšpekcie práce. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K čl. I K § 131 ods. 2 
Odporúčame v § 131 ods. 2 doplniť písmeno h), ktorý znie: 
„h) odborné stanovisko právnickej osoby oprávnenej na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa osobitného predpisu k projektovej dokumentácii stavby s technickým zariadením a jej zmeny, ak stavba je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.“ 
Odôvodnenie: Navrhuje sa harmonizovanie návrhu zákona s osobitným predpisom(§ 14 a 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 



 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
MPSVR SR 
K čl. I K § 147 ods. 3 písm. b) 
Odporúčame v § 147 ods. 3 písm. b) za slovo „uskutočnená“ vložiť slová „v súlade s týmto zákonom a ďalšími právnymi predpismi a“. 
Odôvodnenie: Návrhom sa dopĺňa základný okruh požiadaviek ustanovených právnymi predpismi, ktoré sú významné pre kvalitu stavby z hľadiska jej užívateľov a dotknutého okolia. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 147 ods. 3 písm. i) 
Odporúčame v § 147 ods. 3 písm. i) vypustiť slovo „vyhradených“. 
Odôvodnenie: Návrhom sa rozširuje základný okruh požiadaviek ustanovených právnymi predpismi významných pre bezpečné a zdravie neohrozujúce užívanie stavby a jej zariadení a vybavenia, ak ide o nevyhradené technické zariadenia. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
Všeobecná pripomienka 
Odporúčame zvážiť zaradenie funkcie riaditeľ aj funkcie právnik do rovnakej platovej triedy. 
Odôvodnenie: V doložke vybraných vplyvov v časti Vplyvy na rozpočet verejnej správy, 
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, bod 2.3.4. Výpočty vplyvov 
na verejné financie, v tabuľke zaradenia jednotlivých zamestnancov inšpektorátov 
do platových tried je uvedené, že riaditeľ bude zaradený do 9. platovej triedy a právnik 
do 10. platovej triedy. V praxi je zaužívané, že riadiaci zamestnanec nie je zaradený do nižšej platovej triedy ako jeho podriadený zamestnanec. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K doložke vybraných vplyvov 
Dovoľujeme si upozorniť, že podľa Aktualizovanej jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov sa v prípade existencie príslušných vplyvov vypracuje analýza vplyvov. V prípade, že budú akceptované naše pripomienky k doložke vybraných vplyvov a teda bude identifikované, že návrh zákona predpokladá sociálne vplyvy, je potrebné doplniť 
do predkladaného materiálu analýzu sociálnych vplyvov. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K doložke vybraných vplyvov 
Doložku vybraných vplyvov a analýzu sociálnych vplyvov je potrebné vypracovať tak, aby obsahovala identifikáciu, kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie všetkých sociálnych vplyvov zmien vyplývajúcich z návrhu zákona v porovnaní so súčasným právnym stavom. 
Ak niektoré opatrenie nie je možné kvantifikovať, je potrebné uviesť z akého dôvodu. 
Odôvodnenie: Potreba úpravy a doplnenia vyplýva z Aktualizovanej jednotnej metodiky 
na posudzovanie vybraných vplyvov. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K doložke vybraných vplyvov, k analýze sociálnych vplyvov 
Upozorňujeme, že jednou zo sledovaných a hodnotených oblastí v rámci sociálnych vplyvov je prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám (časť 4.2. analýzy sociálnych vplyvov). 
V súvislosti s touto časťou analýzy sociálnych vplyvov odporúčame prehodnotiť sociálne vplyvy predloženého návrhu zákona. 
Odôvodnenie: Potreba úpravy a doplnenia vyplýva z Aktualizovanej jednotnej metodiky 
na posudzovanie vybraných vplyvov. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K doložke vybraných vplyvov, k analýze sociálnych vplyvov 
Upozorňujeme, že jednou zo sledovaných a hodnotených oblastí v rámci sociálnych vplyvov je rovnosť príležitostí (v časti 4.3. analýzy sociálnych vplyvov). 
V súvislosti s touto časťou analýzy sociálnych vplyvov odporúčame prehodnotiť sociálne vplyvy predloženého návrhu zákona. 
Odôvodnenie: Potreba úpravy a doplnenia vyplýva z Aktualizovanej jednotnej metodiky 
na posudzovanie vybraných vplyvov. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K doložke vybraných vplyvov, časti A.3. Poznámky 
Vzhľadom na uplatnené pripomienky k doložke vybraných vplyvov je potrebné zmeny vyplývajúce z uvedených pripomienok premietnuť aj do textu uvedeného v tretej časti; resp. tento text odporúčame nahradiť celkovým zhodnotením (bilanciou) sociálnych vplyvov, ktoré predložený návrh zákona predpokladá. 
Odôvodnenie: Podľa Aktualizovanej jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke. Zároveň upozorňujeme, že vplyv na zamestnanosť je hodnotený ako súčasť sociálnych vplyvov. 

 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K predkladacej správe  
Odporúčame v predkladacej správe informáciu o vplyvoch návrhu zákona na zamestnanosť nahradiť informáciou o sociálnych vplyvoch predloženého návrhu zákona. 
Odôvodnenie: Podľa Aktualizovanej jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov je vplyv na zamestnanosť hodnotený ako súčasť sociálnych vplyvov. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K čl. I K § 55 ods. 6 písm. b) 
Odporúčame v § 55 ods. 6 písm. b) na konci za slovom „stavieb“ doplniť slová „s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ a prípadne aj slovami „požiarnobezpečnostnými, hygienickými a technickými predpismi“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa harmonizovanie povinnosti projektantov so základným účelom stavby, a to poskytovať svoje úžitkové hodnoty bez ohrozenia bezpečnosti a zdravia ľudí a zvierat a bezpečnosti vecí a súčasne harmonizovať túto základnú úlohu – povinnosť projektantov (ktorá je bezpodmienečným predpokladom na splnenie podobnej povinnosti zhotoviteľov) s povinnosťou zhotoviteľov ustanovenou § 52 ods. 6. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 64 
Odporúčame v § 64 za písmeno c) vložiť nové písmeno d), ktoré znie: 
„d) stavba určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, zodpovedala požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,“. 
Vzhľadom na navrhované je potrebné preznačiť nasledujúce písmená. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa upraviť základnú požiadavku na stavbu z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 76 ods. 2 
Odporúčame v § 76 ods. 2 za slová „stavebného povolenia alebo“ vložiť slová „z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa ďalší základný dôvod na nariadenie skúšobnej prevádzky stavby. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 78 ods. 2 písm. d) 
Odporúčame v § 78 ods. 2 písm. d) slová „revízie, údržbu, opravy a výmenu vyhradených“ nahradiť slovami „kontroly, prehliadky, skúšky, údržbu, opravy a výmenu používaných“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa harmonizovanie návrhu zákona so zaužívanou terminológiou podľa právnej úpravy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K čl. I K § 78 ods. 2  
Odporúčame v § 78 ods. 2 za písmeno b) vložiť nové písmeno c), ktoré znie: 
„c) udržiavať stavbu a jej zariadenia, aby v súlade s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neohrozovala bezpečnosť a zdravie ľudí,“. 
Vzhľadom na navrhované je potrebné preznačiť nasledujúce písmená. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa zosúladenie návrhu zákona s právnou úpravou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a príslušnými smernicami EÚ. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 51 ods. 4 písm. c) 
Odporúčame v § 51 ods. 4 písm. c) vypustiť slovo „projektovej“, za slová „koordinátora bezpečnosti“ vložiť slová „a predložiť inšpektorátu práce oznámenie podľa osobitného predpisu“ a vypustiť slová „ak ide o vyhradenú stavbu, o stavbu dopravnej infraštruktúry a o stavbu inžinierskych sietí,“. 
Odôvodnenie: Povinnosť stavebníka poveriť jedného alebo viacerých koordinátorov dokumentácie a jedného alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti je ustanovená v § 3 
ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko pre každé stavenisko, na ktorom budú stavebné práce vykonávať dvaja a viacerí zamestnávatelia alebo podnikajúce fyzické osoby. 
Osobitným predpisom na účely oznámenia inšpektorátu práce je § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K čl. I K § 51 ods. 4 písm. k) 
Odporúčame znenie § 51 ods. 4 písm. k) upraviť nasledovne: 
„zabezpečiť osobné ochranné pracovné prostriedky pre osoby vypomáhajúce na stavbe uskutočňovanej svojpomocou, dbať, aby tieto osoby boli dostatočne poučené o bezpečnosti práce na stavbe, kontrolovať, aby neboli pod vplyvom návykovej látky alebo liečiva, ktoré ovplyvňuje ich schopnosť pohybu alebo vnímania a vyžadovať, aby používali bezpečné pracovné postupy“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa využiť výsledok kontrolnej činnosti na vykonanie nápravy. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K čl. I K § 52 ods. 6  
Odporúčame v § 52 ods. 6 za slovo „výstavbu“ vložiť čiarku a slová „predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa ďalšie základné kritérium na posudzovanie zhotovenej stavby používané v právnej úprave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
O 
N 
navrhovaná znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 52 ods. 7 
Odporúčame v § 52 ods. 7 znenie písmen d) a e) upraviť nasledovne: 
„d) uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a podľa predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
e) uplatňovať usmernenia koordinátora bezpečnosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe,“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa harmonizovať text návrhu zákona 
so zaužívanými požiadavkami podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a príslušnou smernicou EÚ. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 52 ods. 7 písm. g) 
Odporúčame v § 52 ods. 7 písm. g) vypustiť slová „orgánu verejnej správy“. 
Uvedené odporúčame aj v ďalších relevantných ustanoveniach návrhu zákona. 
Odôvodnenie: Určité povolenia, resp. oprávnenia v súlade s príslušnými zákonmi vydávajú aj iné subjekty ako len orgány verejnej správy. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K čl. I K § 55 ods. 3 
Odporúčame v § 55 ods. 3 a ďalších relevantných ustanoveniach návrhu zákona vhodne upraviť slovné spojenie „koordinátor projektovej dokumentácie“, napríklad na „generálny koordinátor projektovej dokumentácie“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa jednoznačné odlíšenie v návrhu zákona použitého slovného spojenia od už zaužívaného inštitútu „koordinátor dokumentácie“ podľa § 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a príslušnej smernice EÚ, ktorý je ustanovený na koordináciu projektovej dokumentácie a jej zmien počas projektovej prípravy stavby z hľadiska integrácie potrebných požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci do projektovej dokumentácie stavby. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K čl. I K § 58 ods. 2 písm. d) 
Odporúčame v § 58 ods. 2 písm. d) na konci doplniť slová „a vyžadovať jej dodržiavanie“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa využiť výsledok kontrolnej činnosti na vykonanie nápravy. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MPSVR SR 
K čl. I K § 58 ods. 2 písm. f) 
Odporúčame v § 58 ods. 2 písm. f) za slovami „vykonávacím projektom“ vložiť slová „predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ a slová „ohrozené zdravie“ nahradiť slovami „ohrozená bezpečnosť a zdravie“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa harmonizovať text návrhu zákona s požiadavkou podľa ustanovenia § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, podľa ktorého koordináciu bezpečnosti z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (tzn. z hľadiska predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) na stavenisku môže vykonávať aj osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru. Navrhuje sa tiež ďalší relevantný dôvod na okamžité zastavenie stavebných prác. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 59 ods. 2 písm. f) 
Odporúčame v § 59 ods. 2 písm. f) slovo „bezpečnostnými“ nahradiť slovami „predpismi 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ a slová „ohrozené zdravie“ nahradiť slovami „ohrozená bezpečnosť a zdravie“. 
Uvedené odporúčame aj v ďalších relevantných ustanoveniach návrhu zákona, napríklad v § 60 ods. 3 a § 71 ods. 1. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa harmonizovať text návrhu zákona s terminológiou zaužívanou v právnej úprave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 60 ods. 3 písm. d) 
Odporúčame v § 60 ods. 3 písm. d) slovo „bezpečnostných“ nahradiť slovami „predpisov 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ a za slová „postupov a“ vložiť slová 
„nariadiť zhotoviteľovi, aby sa uskutočňovali v súlade s nimi a kontrolovať“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa opatrenie na zabezpečenie dodržiavania uvedených predpisov, pracovných postupov a návodov výrobcov v záujme zaistenia bezpečnosti stavby a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, keďže podľa odseku 1 stavbyvedúci organizuje a riadi uskutočňovanie stavby a podľa § 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko koordináciu bezpečnosti z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (tzn. z hľadiska predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) môže vykonávať aj osoba oprávnená na výkon činnosti stavbyvedúceho. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 60 ods. 3 písm. m) 
Odporúčame v § 60 ods. 3 písm. m) za slovo „dozore“ vložiť slová „alebo na inšpekcii práce“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa harmonizovať text návrhu zákona s oprávnením inšpektora práce podľa § 12 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona 
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého pri výkone inšpekcie práce je oprávnený voľne a bez akéhokoľvek povolenia zo strany kontrolovaného subjektu vstupovať na pracoviská podliehajúce inšpekcii práce. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MPSVR SR 
K čl. I K § 62 
Odporúčame v § 62 doplniť kompetencie a povinnosti osoby oprávnenej na investičnú prípravu stavieb v investičnej príprave a vypracovania rozpočtu stavby, ktoré sú potrebné 
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri uskutočňovaní stavby. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa zabezpečiť základný predpoklad na realizáciu stavby – určiť pôsobnosť a povinnosť pri finančnom zabezpečovaní stavby z hľadiska potrieb zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci počas zhotovovania stavby. 
 
O 
ČA 
vypustané 
MPSVR SR 
K čl. I K § 63 

Odporúčame v § 63 zavedenú legislatívnu skratku „(ďalej len „bezbariérový prístup“)“ nahradiť legislatívnou skratkou „(ďalej len „bezbariérový prístup a užívanie“)“. 
Vzhľadom na zmenu zavedenej legislatívnej skratky je potrebné slová „a užívanie“ v príslušnom tvare doplniť do všetkých ustanovení, kde sa v ďalšom texte návrhu uvedená legislatívna skratka používa. 
Odôvodnenie: Nedostatkom legislatívnej skratky, ako ju navrhuje predkladateľ - (ďalej len „bezbariérový prístup“) - je možný nesprávny výklad v praxi. Slovo „prístup“ evokuje, 
že sa vzťahuje len na prístup k budove alebo vstup do vstupnej haly budovy; „prístup“ 
sa zväčša nevníma ako bezbariérové užívanie všetkých prevádzkových častí budovy. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MPSVR SR 
K čl. I všeobecná pripomienka 
Odporúčame predkladaný návrh upraviť a doplniť v tom zmysle, aby jednoznačne upravoval, v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.), nevyhnutnosť bezbariérového prístupu a užívania stavieb osobami so zdravotným postihnutím. 
Zároveň odporúčame, aby v predkladanom návrhu zákona bol zakotvený termín, do ktorého bude potrebné zabezpečiť bezbariérový prístup a užívanie vo všetkých existujúcich stavbách, kde sa bezbariérovosť vyžaduje. 
Odôvodnenie: V zmysle čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím 
je prístupnosť prostredia základnou podmienkou nezávislého života a plnej participácie osôb 
so zdravotným postihnutím na všetkých aspektoch života. 
Podľa čl. 4 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa zmluvné strany zaväzujú zabezpečiť a podporovať plné uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím bez akéhokoľvek diskriminovania 
na základe zdravotného postihnutia. Na tento účel sa zmluvné strany okrem iného zaväzujú uskutočňovať alebo podporovať výskum a vývoj univerzálne navrhovaných tovarov, služieb, zariadení a vybavenia, ktoré by vyžadovali minimálne úpravy a najnižšie náklady 
na uspokojenie špecifických potrieb osôb so zdravotným postihnutím, podporovať 
ich dostupnosť a využívanie a presadzovať univerzálny dizajn pri vytváraní noriem 
a usmernení. Výskumom a výučbou univerzálneho navrhovania sa zaoberá napr. CEDA - Výskumne a školiace centrum bezbariérového navrhovania Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. 
V zmysle čl. 27 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím má osoba 
so zdravotným postihnutím právo pracovať na voľnom trhu práce; zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na prácu na rovnakom základe s ostatnými; zahŕňa 
to právo na možnosť živiť sa slobodne zvolenou prácou alebo prácou prijatou na trhu práce 
a právo na pracovné prostredie, ktoré je otvorené, začleňujúce a prístupné osobám 
so zdravotným postihnutím. Zmluvné strany zaručujú a podporujú uplatňovanie práva 
na prácu, a to aj osobám, ktoré sa stali zdravotne postihnutými v priebehu zamestnania, prijímaním primeraných opatrení, a to aj legislatívnych. 
V zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je štát povinný prijať účinné legislatívne opatrenia, aby mali osoby so zdravotným postihnutím možnosť plnohodnotne participovať vo všetkých oblastiach života spoločnosti na rovnakom základe 
s ostatnými. To znamená, že majú právo kúpiť alebo prenajať si akýkoľvek byt 
(nielen sociálne bývanie), študovať na akejkoľvek škole (nielen v špeciálnej škole), pracovať 
na voľnom trhu práce (nielen v chránenej dielni), využívať komunitné služby sociálnej starostlivosti (teda nielen zariadenia sociálnych služieb) a rekreovať sa – cestovať, športovať, navštevovať kultúrne podujatia. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K čl. I k § 2 
Odporúčame v § 2 za odsek 2 vložiť nový odsek 3, ktorý znie: 
„(3) Stavba sa musí umiestniť, projektovať, uskutočňovať, užívať, udržiavať a odstrániť tak, aby pri jej uskutočňovaní, užívaní, udržiavaní a likvidácii nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie ľudí a zvierat a bezpečnosť vecí, a na ten účel sa musia vykonávať opatrenia ustanovené osobitnými predpismi.“. 
Odôvodnenie: Návrhom sa vymedzuje základná požiadavka na kvalitu stavby z hľadiska jej užívateľov a dotknutého okolia. Osobitným predpisom je napríklad Občiansky zákonník, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 2 ods. 4 
Odporúčame v § 2 vypustiť odsek 4. 
Zároveň je potrebné doterajšie odseky 5 až 7 označiť ako odseky 4 až 6. 
Odôvodnenie: Podľa znenia ako ho navrhuje predkladateľ, je stavebník povinný vyčleniť a použiť časť investičných prostriedkov z verejného rozpočtu na obstaranie a umiestnenie umeleckého diela v novej stavbe alebo pri obnove existujúcej stavby, ktorá je určená, 
aby ju užívala verejnosť; umelo sa týmto spôsobom zvyšujú celkové rozpočtové náklady stavby. Estetizáciu prostredia je možné zabezpečiť aj iným spôsobom ako umiestnením umeleckých diel v stavbe a malo by byť ponechané na stavebníkovi, akým spôsobom 
to uskutoční. 
 
O 
N 
navrhovaná formulácia je jednoznačná a zrozumiteľná 
MPSVR SR 
K čl. I K § 10 ods. 3 písm. a) 
Odporúčame v § 10 ods. 3 písm. a) za slová „zariadenia pre seniorov“ vložiť čiarku a slová „zariadenia podporovaného bývania, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia“. 
Odôvodnenie: Aj v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú zariadenia podporovaného bývania, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia, sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ubytovanie; u väčšiny prijímateľov sociálnej služby ide o trvalé bývanie. 
 
O 
A 
vo vyhláške 
MPSVR SR 
K čl. I k § 10 ods. 3 písm. b) 
Odporúčame v § 10 ods. 3 písm. b) za slovo „útulky“ vložiť čiarku a slová „domovy 
na polceste, zariadenia núdzového bývania, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti, rehabilitačné strediská“. 
Odôvodnenie: Aj v zariadeniach sociálnych služieb, ako sú domovy na polceste, zariadenia núdzového bývania, zariadenia dočasnej starostlivosti o deti a rehabilitačné strediská 
sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov ubytovanie; uvedené zariadenia sociálnych služieb slúžia na prechodné bývanie. 
 
O 
A 
vo vyhláške 
MPSVR SR 
K čl. I K § 10 ods. 6 
Odporúčame v § 10 ods. 6 prvej vete slovo „rodinné“ nahradiť slovom „celoročné“. 
Odôvodnenie: Predkladateľom navrhovaná definícia rodinného domu bude spôsobovať aplikačné problémy z dôvodu ťažko definovateľného pojmu „rodinné bývanie“. Návrh zákona v znení ako ho navrhuje predkladateľ by tak mohol diskriminovať a sťažovať prístup k bývaniu v rodinných domoch všetkým ostatným osobám, ktoré by chceli bývať v rodinných domoch, napr. študenti alebo iná fyzická osoba. Účel bývania v rodinnom dome je potrebné upraviť obdobne ako v prípade bytu, t.j. trvalé celoročné. 
 
O 
A 
vo vyhláške 
MPSVR SR 
K čl. I K § 14 ods. 5 
Odporúčame v § 14 ods. 5 za písmeno m) vložiť nové písmeno n), ktoré znie: 
„n) budovy zariadení pre seniorov, zariadení podporovaného bývania, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačných stredísk, domovov sociálnych služieb 
a špecializovaných zariadení,“. 
Doterajšie písmená n) až q) je potrebné označiť ako písmená o) až r). 
Odôvodnenie: V prípade budov zariadení pre seniorov, zariadení podporovaného bývania, zariadení opatrovateľskej služby, rehabilitačných stredísk, domovov sociálnych služieb 
a špecializovaných zariadení ide o budovy, ktoré obývajú najmä fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a seniori pričom prevažná časť sú fyzické osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 
V uvedených prípadoch ide taktiež o vyhradené stavby obdobné tým, ktoré sú uvedené 
v § 14 ods. 5 písm. m), t.j. budovy nemocníc a špecializovaných zdravotných ústavov. 
 
O 
A 
vo vyhláške 
MPSVR SR 
K čl. I K § 17 ods. 1 
Odporúčame v § 17 ods. 1 vložiť novú druhú vetu, ktorá znie: „Staveniskom je aj priestor podľa osobitného predpisu.“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa harmonizácia návrhu zákona s príslušným predpisom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – nariadením vlády Slovenskej republiky 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a s príslušnou smernicou EÚ transponovanou do tohto nariadenia vlády. 

 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 17  
Odporúčame v § 17 za odsek 4 vložiť nový odsek 5, ktorý znie: 
„(5) Ďalšie požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku a pri stavebných prácach vrátane oznámenia s údajmi o stavenisku ustanovujú osobitné predpisy.“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa harmonizácia návrhu zákona s príslušnými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – napríklad zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. a s príslušnými smernicami EÚ transponovanými do týchto právnych predpisov. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
K čl. I K § 17 ods. 5 písm. d) 
Odporúčame v § 17 ods. 5 písm. d) vypustiť slová „alebo odborného dozoru nad prevádzkou vyhradených technických zariadení“. 
Uvedené odporúčame aj v ďalších príslušných ustanoveniach návrhu zákona, napríklad v § 18 ods. 3. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa harmonizácia návrhu zákona so zákonom č. 125/2006 Z. z. 
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého len výkonom inšpekcie práce sa dozerá nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení, tzn. aj 
nad vyhradenými technickými zariadeniami. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K čl. I K § 17 ods. 5 písm. h) 
Odporúčame v § 17 ods. 5 písm. h) a v ďalších príslušných ustanoveniach návrhu zákona vypustiť slovo „projektovej“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa zosúladiť terminológiu návrhu zákona s termínom „koordinátor dokumentácie“, ktorý je ustanovený v § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky 
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
 
O 
ČA 
vo vyhláške 
MPSVR SR 
K čl. I K § 17 
Odporúčame v § 17 doplniť odsek 7, ktorý upraví vstup osôb na stavenisko, ak ide o inšpektorov práce, resp. štátny dozor podľa osobitných predpisov, ktorý napríklad znie: 
„(7) Ustanoveniami odsekov 5 a 6 nie sú dotknuté oprávnenia na vstup na stavenisko podľa osobitných predpisov.“. 
Osobitnými predpismi sú napríklad zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene 
a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K čl. I K § 18 ods. 3 
Odporúčame v § 18 ods. 3 vypustiť slová „a odborného dozoru nad prevádzkou vyhradených technických zariadení“. 
Odôvodnenie: Orgány inšpekcie práce v súlade so zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov svoje zistenia z výkonu inšpekcie práce uvádzajú v protokole alebo v zázname o výsledku inšpekcie práce. 
Navrhuje sa harmonizácia návrhu zákona so zákonom č. 125/2006 Z. z. 
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého len výkonom inšpekcie práce sa dozerá nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení, tzn. aj 
nad vyhradenými technickými zariadeniami. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
K čl. I K § 20 ods. 7 
Odporúčame v § 20 ods. 7 doplniť písmeno d), ktoré znie: 
„d) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zhotovovanie stavby a podklad podľa osobitného predpisu obsahujúci relevantné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pre práce vykonávané na stavbe počas jej prevádzky, údržby, opravách, rekonštrukcie a likvidácii, ak tieto dokumenty nebudú súčasťou vykonávacej projektovej dokumentácie podľa odseku 9.“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa, aby v súlade s osobitným predpisom (nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a príslušnou smernicou EÚ) boli uvedené dokumenty vždy súčasťou projektovej dokumentácie stavby. 
 
O 
A 
vo vyhláške 
MPSVR SR 
K čl. I K § 20 ods. 9 
Odporúčame v § 20 ods. 9 za písmeno d) vložiť nové písmeno e), ktoré znie: 
„e) podklad podľa osobitného predpisu obsahujúci informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácach vykonávaných na stavbe po jej uvedení do prevádzky“. 
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f). 
Odôvodnenie: Navrhuje sa zosúladiť návrh zákona s ustanovením § 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

 
O 
A 
vo vyhláške 
MPSVR SR 
K čl. I K § 20 ods. 11 
Odporúčame v § 20 ods. 11 doplniť písmeno d), ktoré znie: 
„d) podklad podľa osobitného predpisu obsahujúci informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prácach vykonávaných na stavbe po jej uvedení do prevádzky, ak na kolaudačné konanie nie je predložený ako súčasť vykonávacej projektovej dokumentácie podľa odseku 9.“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa zosúladiť návrh zákona s osobitným predpisom, ktorým je § 4 
ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
 
O 
A 
vo vyhláške 
MPSVR SR 
K čl. I K § 50 ods. 2 
Odporúčame v § 50 ods. 2 vypustiť slová „stavebných výrobkov“. 
Odôvodnenie: Návody výrobcov sa týkajú nielen stavebných výrobkov. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MPSVR SR 
Všeobecná pripomienka 
Všeobecná pripomienka 
Odporúčame, aby bol predkladaný návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) dôkladne prekonzultovaný s osobami so zdravotným postihnutím prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií tak, ako to určuje čl. 4 ods. 3 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z. z.). 
Odôvodnenie: V zmysle čl. 4 ods. 3 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pri vytváraní a uplatňovaní zákonodarstva a politiky zameraných na vykonávanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a pri rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, budú dôkladne konzultovať s osobami 
so zdravotným postihnutím vrátane detí so zdravotným postihnutím a budú s nimi aktívne spolupracovať prostredníctvom ich reprezentatívnych organizácií. 
Upozorňujeme, že pokiaľ predkladaný návrh zákona nebude prekonzultovaný s uvedenými organizáciami žiadame, aby nebol posunutý na ďalšie spracovanie v rámci legislatívneho procesu. 
Táto povinnosť konzultovať vychádza aj z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, z opatrenia č. 4.11.4. „Dôsledne konzultovať s reprezentatívnymi organizáciami osôb so zdravotným postihnutím pri vytváraní a uplatňovaní zákonodarstva a politík zameraných na vykonávanie Dohovoru 
OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a pri rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím a vytvárať podmienky pre kvalifikovanú účasť organizácií osôb so zdravotným postihnutím na tomto procese.“. Spolupracujúcim subjektom 
tohto opatrenia je aj Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. 
Zároveň upozorňujeme, že uznesenie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím 
č. 38 z 28. januára 2014 odporúčalo Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, aby do pracovných skupín na dopracovanie nového stavebného zákona, ako aj nových vyhlášok, prizvalo odborníkov z organizácií zastupujúcich záujmy osôb 
so zdravotným postihnutím. 
 
O 
A 
 
MPSVR SR 
Všeobecná pripomienka 
Odporúčame, aby bol predkladaný návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) prerokovaný na zasadnutí Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím. 
Odôvodnenie: Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím je stálym odborným orgánom Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorý je poradným orgánom vlády Slovenskej republiky. 
V zmysle čl. 4 ods. 2 Štatútu Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím dáva Výbor 
pre osoby so zdravotným postihnutím Rade vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť podnety na zvýšenie úrovne podpory, ochrany 
a dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím, spracúva pre Radu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť návrhy čiastkových 
a systémových opatrení pre zlepšenie dodržiavania ľudských práv zameriavajúc sa na oblasť práv osôb so zdravotným postihnutím. Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím spracúva pre Radu vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť návrhy stanovísk a uznesení k návrhom zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a interných právnych predpisov, ako aj vládnych, rezortných a ďalších opatrení nelegislatívnej povahy, ktoré môžu mať dosah na ochranu alebo dodržiavanie práv osôb 
so zdravotným postihnutím a zároveň spolupracuje s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy, mimovládnymi organizáciami, vedeckými pracoviskami a akademickými inštitúciami v oblasti práv osôb 
so zdravotným postihnutím. 
 
O 
A 
 
MF SR 
Všeobecne 
Nemožno súhlasiť s tvrdením, že návrh nepredpokladá negatívny finančný vplyv vzhľadom na zvýšené výdavky na poskytovanie dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí, zabezpečenie činnosti troch nových inšpektorátov Slovenskej stavebnej inšpekcie, posilnenie ústredia Slovenskej stavebnej inšpekcie, na zriadenie nového informačného systému, ako aj v súvislosti so zavedením povinnosti všetkým obciam na obstaranie územného plánu, vydávanie územnoplánovacích informácií, obstaranie zastavovacieho plánu, spracovanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie, obstaranie a schválenie smernice pre zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie, poskytovanie schválenej územnoplánovacej dokumentácie do registra územného plánovania, zriadenia útvarov hlavného architekta v mestách a pod. Je preto potrebné znenie predkladacej správy zosúladiť s doložkou vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“), kde je uvedený negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.  
Z 
A 
 
MF SR 
Všeobecne 
Doložku vplyvov žiadam dopracovať o kvantifikáciu všetkých výdavkov súvisiacich s realizáciou zákona v členení podľa jednotlivých subjektov verejnej správy a doplniť vplyv na územnú samosprávu v rozčlenení osobitne na rozpočet obcí a osobitne na rozpočet VÚC.  
Z 
A 
 
MF SR 
Všeobecne 
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy sú uvedené len zvýšené výdavky na program územného rozvoja miest a obcí a na zriadenie nových inšpektorátov, pričom tieto výdavky kvantifikované na rok 2015 vo výške 581 630 eur, na rok 2016 vo výške 500 630 eur a na rok 2017 vo výške 500 630 eur sú rozpočtovo nekryté. V návrhu na riešenie zvýšených výdavkov podľa § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) sa uvádza, že tieto výdavky sa budú uplatňovať pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017. Relevantné tabuľky analýzy vplyvov žiadam dopracovať o kvantifikáciu všetkých vplyvov súvisiacich s realizáciou návrhu. 
Z 
A 
 
MF SR 
Všeobecne 
K požiadavke na zvýšenie výdavkov v súvislosti s vytvorením troch nových inšpektorátov Slovenskej stavebnej inšpekcie a k posilneniu jej ústredia uvádzam, že zvýšený počet zamestnancov a zvýšenie výdavkov na mzdy a poistné žiadam realizovať v rámci stanoveného limitu počtu zamestnancov a výdavkov kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR stanovených v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017.  
Z 
A 
 
MF SR 
Všeobecne 
Výdavky územnej samosprávy uvedené v tabuľke č. 2 riadku „ostatné zdroje financovania“ je potrebné uviesť v riadku „financovanie zabezpečené v rozpočte“.  
Z 
A 
 
MF SR 
Všeobecne 
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy bode 2.3.4. sú v tabuľke na str. 7 uvedené plánované mzdové náklady spolu pre 12 osôb, pričom z tabuľky nie je zrejmé, k čomu uvedená kvantifikácia patrí (požiadavka na zvýšenie počtu zamestnancov je o 24 osôb, čo kapitola Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložila aj v komentári k návrhu rozpočtu na roky 2015 až 2017). Uvedené žiadam spresniť. 
Z 
A 
 
MF SR 
Všeobecne 
Všetky výdavky vyplývajúce z realizácie návrhu žiadam zabezpečiť v rámci schválených limitov výdavkov a počtu zamestnancov dotknutých subjektov na príslušný rozpočtový rok a doložku vplyvov žiadam upraviť tak, že z návrhu nevyplýva rozpočtovo nekrytý vplyv.  
Z 
A 
 
MF SR 
Všeobecne 
Odporúčam zosúladiť terminológiu návrhu s terminológiou uvedenou v zákone č. 523/2004 Z. z., pretože v návrhu sa ustanovuje pojem „verejný rozpočet“ (napr. v § 2 ods. 4, § 31 ods. 10, § 159 ods. 4, § 161), ktorý nie je zaužívaný a definovaný a ani nie je zrejmé, o aký rozpočet ide; zákon č. 523/2004 Z. z. používa pojem „rozpočet verejnej správy“ definovaný v § 4 a pojem „verejné prostriedky“, ktorý je definovaný v § 2 písm. a) ako finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy; verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii. 
O 
A 
 
MF SR 
Všeobecne 
Odporúčam zvážiť zachovanie pojmov používaných v zákone č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), a to z hľadiska ich názvu, ako aj obsahu. Vzhľadom na dĺžku platnosti a účinnosti tohto zákona (cca. 38 rokov) nahrádzanie pôvodných pojmov novými, resp. obsahová zmena terajších pojmov by mala za následok novelizáciu viacerých osobitných predpisov, ktoré počas dlhej platnosti a účinnosti stavebného zákona na neho odkazujú, resp. vychádzajú z pojmov tohto zákona.  
O 
A 
 
MF SR 
Všeobecne 
Návrh je potrebné zosúladiť s Legislatívnymi pravidlami vlády SR (ďalej len „LPV“) a s ich prílohami [napr. v čl. I § 2 ods. 6 slovo „vymedzenie“ nahradiť slovom „vymedzenia“, v § 5 ods. 1 a celom znení návrhu vypustiť slovo „najmä“ alebo ho nahradiť iným vhodným výrazom, v § 7 ods. 1 slová „nie je nepovolenou“ nahradiť slovami „je povolenou“ a v odseku 6 uvádzacej vete vypustiť slová „z dôvodu“ ako nadbytočné, v § 9 ods. 4 za slovo „úpravami“ vložiť slovo „sa“, v § 10 ods. 3, § 13 ods. 3, § 41 ods. 1, § 54 ods. 2, § 75 ods. 4, § 80, § 108 ods. 2, § 118 ods. 5, v čl. II bode 13 § 16b ods. 2, v čl. V bode 4 § 43db ods. 2 a 3, v čl. VIII bode 4 § 29c ods. 1 prvé zhodné slová z písmen uviesť v uvádzacej vete, v odseku 6 za slovo „ktorá“ vložiť slovo „je“ a v odseku 10 ako aj v celom znení návrhu nad slová osobitné predpisy umiestniť odkaz a doplniť poznámku pod čiarou k tomuto odkazu, v § 23 ods. 1 slovo „zachovanir“ nahradiť slovom „zachovania“, v § 27 ods. 1 ako aj v celom texte návrhu slová „v území“ nahradiť slovami „na území“, v § 28 ods. 5 slová „odseku 5“ nahradiť slovami „odseku 4“, v § 40 ods. 10 znenie písmena b) zosúladiť s uvádzacou vetou, § 42 ods. 6, § 93 písm. a), § 94 písm. a), § 112 ods. 5, § 125 ods. 1, § 131 ods. 3, § 144 ods. 1, § 153 ods. 4, § 159 ods. 1 a 2, § 163 ods. 4, čl. VIII body 9 až 14, 17 a 18 zosúladiť s bodom 55 prílohy č. 5 LPV, v § 44 ods.3 slovo „sídla“ nahradiť slovom „sídle“, v § 51 ods. 7 slovo „ma“ nahradiť slovom „na“, v § 59 ods. 2 písm. j) za slovo „zúčastňovať“ vložiť slovo „sa“, v § 89 písm. b) jedenástom bode ako aj v celom texte návrhu slová „v prípade, že“ nahradiť slovom „ak“, v § 93 písm. e) vypustiť slovo „ich“, v § 96 ods. 1 slovo „úrad“ nahradiť slovom „úradu“, v § 99 ods. 6 zosúladiť s bodom 6 prílohy č. 5 LPV, v § 104 ods. 4 slová „že nemožno“ nahradiť slovom „nemožno“, v § 107 ods. 2 písm. c) slovo „dozor“ nahradiť slovom „dozoru“, v odseku 5 písm. b), c) a e) slovo „neskontroloval“ nahradiť slovom „neskontrolovala“, v odseku 8 písm. d) slovo „navrhnutí“ nahradiť slovom „navrhnuté“, v § 108 ods. 1 znenie zosúladiť s bodom 21 ods. 6 prílohy č. 5 LPV, v § 109 ods. 4 slová „v akom tak“ nahradiť slovami „v akom to“ a v odseku 10 slová „uvedení v odsekoch“ nahradiť slovami „podľa odsekov“, v § 112 ods. 1 vypustiť slovo „len“ ako nadbytočné, v § 124 ods. 3, § 133 ods. 2 slová „z dôvodu“ vypustiť ako nadbytočné, v § 125 ods. 1 písm. b) slovo „chodníkmi“ nahradiť slovom „chodníkov“, v § 135 ods. 1 písm. c), e) a f) zosúladiť s uvádzacou vetou, v § 155 ods. 6 za slovo „lehote“ vložiť slovo „podal“, v § 157 ods. 2 písm. a) slová „na práce“ nahradiť slovom „práce“, v § 167 bode 1. uviesť správne všetky novely zákona, v čl. I osobitnej časti dôvodovej správy k § 95 slová „§ 164 ods. 2“ nahradiť slovami „§ 159 ods. 2“; v čl. II bodoch 2 a 4 uvádzaciu vetu zosúladiť s bodom 31 prílohy č. 5 LPV, v bode 11 uvádzaciu vetu zosúladiť s bodom 30 prílohy č. 5 LPV, v bode 13 § 16a ods. 5 vypustiť slovo „postačuje“ ako nadbytočné, v § 16b slovo „postačuje“ nahradiť iným vhodným výrazom, v bode 20 slová „písmenom j)“ nahradiť slovami „písmenom i)“, v bode 21 slová „písm. h)“ uviesť v úvodzovkách; v čl. III úvodnej vete uviesť všetky novely zákona; v čl. IV úvodnej vete uviesť všetky novely zákona a znenie bodu 2 uviesť v súlade s bodom 29 prílohy č. 5 LPV ako zmenu celého ustanovenia; v čl. V bodoch 1 a 2 uvádzaciu vetu zosúladiť s bodom 30 prílohy č. 5 LPV a bod 3 zosúladiť s bodom 31 prílohy č. 5 LPV; v čl. VI úvodnej vete uviesť správne všetky novely zákona; v čl. VIII uviesť všetky novely zákona, v bode 23 uvádzaciu vetu zosúladiť s bodom 30 prílohy č. 5 LPV a bod 24 zosúladiť s bodom 33 prílohy č. 5 LPV; v čl. IX bode 1 § 2 písm. a) a bode 14 slová „podlahovú plochu“ nahradiť slovami „podlahová plocha“; v čl. X správne uviesť novely zákona, v bode 1 uvádzaciu vetu zosúladiť s bodom 30 prílohy č. 5 LPV a bod 2 zosúladiť s bodom 33 prílohy č. 5 LPV; v čl. XII úvodnej vete uviesť všetky novely zákona a v bode 2 § 8 ods. 7 vypustiť poslednú vetu; čl. XIV bod 1 zosúladiť s bodom 37 prvou vetou prílohy č. 5 LPV]. 
O 
A 
 
MF SR 
K čl. I k § 9 
Navrhované znenie odporúčam upraviť, pretože z odseku 3 jednoznačne nevyplýva, či sa „zariadenie“ považuje za stavbu podľa odseku 1 a zo znenia odseku 4 je zrejmé, že terénne úpravy nie sú stavbou podľa odseku 1. Navyše znenie odseku 3 je nesúladné so znením odseku 1. Odporúčam preto v odseku 3 jednoznačne uviesť, či sa „zariadenie“ považuje za stavbu a znenie odseku 4 vypustiť, pretože obsahovo nepatrí do navrhovaného znenia § 9. 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MF SR 
K čl. I k § 10 
1. Vzhľadom na to, že podľa odseku 3 písm. a) bytovou budovou je aj bytový dom, odporúčam na účely tohto zákona definovať pojem „bytový dom“; definícia bytového domu je aj v súčasnom zákone. 

2. V odseku 6 odporúčam slovo „prevádzkareň“ nahradiť slovami „nebytové priestory“. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
MF SR 
K čl. I k § 22 
Znenie odseku 1 odporúčam uviesť takto: 
„(1) Informačný systém o územnom plánovaní a výstavbe je informačným systémom verejnej správy, ktorý slúži na informačnú podporu procesov územného plánovania a výstavby.“. 

Nie je potrebné uvádzať, že sú informácie v tomto informačnom systéme vedené elektronicky, keďže ide o informačný systém verejnej správy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
O 
ČA 
vypustené 
MF SR 
K čl. I k § 91 
V súlade s osobitnou časťou dôvodovej správy odporúčam v ustanovení jednoznačne uviesť, že stavebnú inšpekciu tvoria stavebné inšpektoráty a riaditeľstvo, tak ako je to v platnej právnej úprave. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MF SR 
K čl. I k § 92 
Znenie odseku 2 odporúčam precizovať, pretože z navrhovaného znenia, ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, akú pôsobnosť stavebného úradu z „obyčajného“ okresného úradu môže okresný úrad v sídle kraja preniesť na mesto, keď podľa § 95 ods. 1 stavebným úradom je obec a okresný úrad v sídle kraja a nie „obyčajný“ okresný úrad.  
O 
ČA 
text je upravený inak 
MF SR 
K čl. I k § 107 
Znenie odseku 17 žiadam upraviť v súlade so znením § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. tak, že „pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu“. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MF SR 
K čl. I k § 108 
Znenie odseku 1 odporúčam prehodnotiť. Je ním síce zavedená subsidiárna pôsobnosť správneho poriadku, ale táto myšlienka zdôraznená aj v dôvodovej správe k tomuto ustanoveniu, nie je v súvisiacich ustanoveniach dôsledne dodržiavaná, napr. niekde je uvedené len negatívne vymedzenie účastníka konania a niekde aj jeho pozitívne vymedzenie, t.j. duplicitné s § 14 správneho poriadku.  
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MF SR 
K čl. I k § 159 
V odseku 4 odporúčam vypustiť slová „po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky“, pretože Ministerstvo financií SR ako povinne pripomienkujúci subjekt sa vyjadruje k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci pripomienkového konania, a preto nie je potrebné mu ukladať túto kompetenciu osobitne.  
O 
A 
 
MF SR 
K čl. I k § 160 
1. V odseku 1 písm. a) odporúčam za slová „vlastnícke právo“ doplniť slová „k pozemku alebo stavbe“. 

2. Znenie odseku 1 žiadam doplniť o ďalšie ustanovenia, tak ako je to aj v platnej právnej úprave, podľa ktorých by sa oprávnením na uskutočnenie stavby rozumelo aj 

a) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov s odkazom na zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy s odkazom na zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahom vecného bremena, ktoré podľa tohto ustanovenia vzniklo zo zákona, je aj právo obce uskutočniť stavbu na zákonom vymedzených zastavaných pozemkoch, ktoré nie sú vlastníctvom obce. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MF SR 
K čl. II (novela zákona č. 135/1961 Zb.) k bodu 1 (§ 2) 
V odseku 4 je potrebné 

a) slová „colný priechod“ nahradiť slovami „colný priestor pohraničného colného úradu (ďalej len "colný priestor")“, pretože v § 2 ods. 3 je zavedená legislatívna skratka „colný priestor“ a ak by došlo k jej vypusteniu, mohlo by to spôsobiť aplikačné problémy ostatných ustanovení zákona, napr. § 3d ods. 1, 2 a 5, § 4a ods. 1; nad rámec návrhu odporúčam slová „pohraničnej colnice“ (§ 2 ods. 3 ) nahradiť slovami „pohraničného colného úradu“, v súlade s terminológiou zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) slová „orgány finančnej správy“ nahradiť slovami „colné orgány“, pretože v prípade nahradenia pôvodného výrazu „colné orgány“ výrazom „orgány finančnej správy“ by malo dôjsť k rovnakej zmene vo všetkých ustanoveniach v zákone, a teda napríklad aj v § 3d ods. 5 a § 8 ods. 8 a 15; navyše pojem „colné orgány“ je v súlade so zákonom č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý tento pojem definuje v § 2 písm. g). 
 
Z 
A 
 
MF SR 
K čl. II (novela zákona č. 135/1961 Zb.) k bodu 1 (§ 2) 
V osobitnej časti dôvodovej správy k predmetnému ustanoveniu je potrebné citáciu v šiestom odseku „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje Kódex schengenských hraníc, definuje najmä vnútorné hranice členských štátov Európskej únie a hraničný priechod, ktorý je určený na prekračovanie vonkajších hraníc Európskej únie. Colné orgány sú povinné plánovať, pripravovať a uskutočňovať výstavbu prejazdných úsekov ciest cez hraničné priechody vonkajších hraníc Európskej únie, vždy v súčinnosti s ministerstvom.“ nahradiť citáciou „Zákon č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje colný priechod ako miesto na colnej hranici určené na prestup osôb a prepravu tovaru cez colnú hranicu. Colné orgány sú povinné plánovať, pripravovať a uskutočňovať výstavbu prejazdných úsekov ciest cez colné priechody na colnej hranici vždy v súčinnosti s ministerstvom.“. 

Pôsobnosť colných orgánov, ktoré na účely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov plnia úlohy v oblasti výstavby, vlastníctva a správy prejazdných úsekov pozemných komunikácií cez colné priechody, upravujú colné predpisy, ktorými sú najmä nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva v znení neskorších zmien a doplnkov, nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva v znení neskorších zmien a doplnkov a zákon č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje Kódex schengenských hraníc upravuje najmä spoločné pravidlá pohybu osôb cez hranice, čo je pôsobnosť policajných orgánov a nie colných orgánov. 
 
O 
A 
 
MF SR 
K čl. VI (novela zákona NR SR č. 145/1995 Z. z.) 
1. V Sadzobníku správnych poplatkov je potrebné v 

a) bode 1 v V. časti Stavebná správa zosúladiť odkazy v položke 60 Oslobodenie v bode 3 , v položke 62a písmene e), položke 62a Oslobodenie v bode 3 v súlade s návrhom čl. I, 

b) bode 2 v VI. časti DOPRAVA podľa uvádzacej vety bodu uviesť celé znenie položky 85, pretože je uvedené len nové znenie písmena b) vrátane splnomocnenia, ktoré však prináleží k celej položke 85. 

2. Zároveň upozorňujem, že v návrhu absentuje vyjadrenie výšky správneho poplatku v súvislosti so žiadosťou o dodatočné povolenie stavby postavenej bez stavebného povolenia. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MF SR 
K čl. IX (novela zákona č. 608/2003 Z. z.) k bodu 1 (§ 1 a 2 ) 
1. Znenie § 2 písm. b) štvrtého bodu odporúčam spresniť, pretože z navrhovaného znenia nie je zrejmé, v akom prípade je potrebné vyjadrenie ministerstva pri prevode majetku štátu. Preto odporúčam upraviť štvrtý bod napr. takto: 
„4. sa pri prevode majetku štátu podľa osobitného predpisu (odkaz na zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov) vyjadruje, či sú splnené podmienky na vyvlastnenie.“. 

2. Číslovanie poznámok pod čiarou odporúčam začať od čísla 1 a následne upraviť znenie novelizačného bodu 2, resp. vypustenie nevhodných poznámok urobiť v bode 11. 
 
O 
A 
 
MF SR 
K čl. IX (novela zákona č. 608/2003 Z. z.) k bodu 1 (§ 1 a 2 ) 
V poznámke pod čiarou k odkazu 6a je potrebné citovať celý zákon o cenách, pretože citovaný zákon § 4 ods. 2 neobsahuje a cenovú reguláciu nie je vhodné obmedziť len na konkrétne ustanovenie.  
Z 
A 
 
MF SR 
K čl. I k § 47 
Znenie odseku 1 odporúčam zosúladiť so znením osobitnej časti dôvodovej správy, kde sa uvádza zavedenie predkupného práva k pozemkom určeným na zastavanie napr. stavbou občianskeho vybavenia alebo stavbou dopravnej infraštruktúry a inžinierskych sietí.  
O 
A 
 
MF SR 
K čl. I k § 48 
V odseku 1 uvádzacej vete odporúčam za slovo „dokumentácie“ vložiť slovo „dočasne“. 

Zriadenie vecného bremena rozhodnutím stavebného úradu by malo byť dočasným opatrením, pretože dôvody na vykonanie takéhoto opatrenia súvisia iba s umiestnením a realizáciou stavieb. Ak by malo ísť o trvalé obmedzenie vlastníckeho práva, napríklad z dôvodov uvádzaných v písmene b), mali by sa využiť inštitúty Občianskeho zákonníka, vrátane zriadenia vecného bremena rozhodnutím súdu, resp. tento problém by sa mal riešiť vyvlastnením. 
 
O 
A 
 
NS SR 
K čl. I  
Vo Štvrtej časti s názvom Verejná správa je definovaná vláda ako orgán verejnej správy, čo nezodpovedá skutočnosti ani systematickému rozdeleniu právomocí štátnych orgánov, v rámci ktorých vláda je orgánom moci výkonnej, nie je však orgánom verejnej správy a ani jej úlohy nemôže plniť. Ak by bola navrhnutá úprava schválená, potom by rozhodnutia vlády, vykonávajúcej úlohy orgánov verejnej správy mohol preskúmať súd v správnom súdnictve, čo zrejme nemal predkladateľ v úmysle. 
O 
A 
text sa vypúšťa 
NS SR 
K čl. I (§ 2 ods. 1)  
V § 2 ods. 1 návrhu sa ukladá povinnosť orgánom verejnej moci pri plnení svojich zákonných úloh rešpektovať priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia podľa územnoplánovacej dokumentácie, dbať o vyvážený udržateľný územný rozvoj v záujme územnej súdržnosti, sociálnej súdržnosti, šetrného využívania prírodných zdrojov a iných daností územia a o ochranu prírodného dedičstva a kultúrneho dedičstva. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy, programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja a koncepcie rozvoja územnej samosprávy musia byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou. 
Medzi orgány verejnej moci patria aj súdy, ktorých úlohou je preskúmavať aj rozhodnutia orgánov štátnej správy v uvedených veciach. Je preto potrebné ich Treba ich preto z definície povinných subjektov podľa uvedeného zákonného ustanovenia vylúčiť.  
O 
N 
Územnoplánovacia dokumentácia je vyhlasovaná nariadením vlády SR alebo VZN, ktoré je potrebné rešpektovať.  
MS SR 
K § 47 

Zásadne trváme na vypustení predkupného práva tak, ako ho konštituoval predkladateľ, keďže predstavuje neprípustný zásah do právneho režimu vlastníctva, pričom žiadnym spôsobom nerieši ani vzťah k iným inštitútom zákonného predkupného práva. Navrhovaný režim je netransparentný a zásadne nemôžeme súhlasiť s takouto formou obmedzovania ústavného práva na majetok. Ustanovenie § 47 žiadame vypustiť bez náhrady. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 

Odporúčame predkladateľovi formulovať text jednoznačne normatívne a vyhýbať sa nejasným termínom, ktoré nie sú právnymi termínmi, ako napr. „bezkolíznu“. Ustanovenie § 5 ods. 1 žiadame preformulovať ako normatívny text založený na regulácii konkrétnych právnych vzťahov; túto pripomienku uplatňujeme z pohľadu jednoznačnosti formulácie a jej normatívneho hľadiska pre celý text návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 3 ods. 2 

Odporúčame predkladateľovi znenie preformulovať tak, aby spĺňalo kritéria normatívneho jazyka (napr. v časti termínov „budúce generácie“). Odôvodnenie: terminologická pripomienka. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 48  

Zásadne nesúhlasíme s vymedzovaním akýchkoľvek vyvlastňovacích dôvodov v návrhu zákona, a teda mimo rámec zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, ktorý rovnako navrhuje predkladateľ. Ide o neprípustné rozšírenie dôvodov vyvlastnenia, dokonca aj na dôvody, ktorým svedčí iba titul zriadenia vecného bremena. Takúto právnu úpravu považujeme za neprípustnú, pričom zastávame názor, že uvádzané dôvody vyvlastnenia bez ďalšieho nemôžu obstáť. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
Riešenie dohodnuté na rozporovom knaní 12. 11. 2014. 
MS SR 
K § 97 ods. 6 písm. c) 

Odporúčame navrhovanú dikciu nahradiť dikciou „stratil spôsobilosť na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená“. Odôvodnenie: formulačná pripomienka. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 94 ods. 1 

Odporúčame v navrhovanej dikcii slová „odseku“ nahradiť slovom „ods.“. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 27 ods. 2  

Odporúčame slovo „spodrobnenie“ nahradiť vhodným normatívnym výrazom. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 28 ods. 3 

Odporúčame predkladateľovi slovo „napríklad“ nahradiť slovom „najmä“ a poslednú vetu z legislatívno-technických dôvodov žiadame preformulovať normatívnym spôsobom. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 44 ods. 2 

Odporúčame slovo „orgánov“ z dôvodu precizovania nahradiť slovom „orgánom“. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 42 ods. 6 

Odporúčame slovo „odsek“ nahradiť skratkou „ods.“; ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorá platí pre celý návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 41 ods. 12 

Zásadne trváme na jednoznačnom ustálení režimu práva verejnosti podať pripomienky do 30 dní od verejného prerokovania, a to v súvislosti s odborným výkladom spracovateľa. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 40 ods. 3 

Odporúčame prvú vetu aj súvisiace normy doplniť o subjekt zodpovednosti ku ktorému sa normy viažu. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 39 ods. 3 

Odporúčame ako nadbytočné vypustiť slovo „tomu“. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 23 ods. 2 písm. h) a i) 

Odporúčame predkladateľovi slová „utváranie“ nahradiť slovami „vytváranie“. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 25 ods. 2  

Odporúčame slovo „spolupracujúcich“ z dôvodu precizovania presunúť za slovo „iných“. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 26 ods. 4 

Zásadne trváme na tom, aby predkladateľ na konci pripojil bodkočiarku a uviedol slová „tým nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov“. Odôvodnenie: je potrebné jednoznačne vymedziť mieru zodpovednosti vo vzťahu k osobitným právnym režimom. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 28 ods. 4 

Slová „stavebné úrady“ odporúčame na konci vložiť ako samostatné písmeno. Odôvodnenie: precizovanie návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 28 ods. 6 

Zásadne žiadame, aby predkladateľ ustálil rozsah a právny rámec zodpovednosti dotknutých orgánov štátnej správy a iných osôb, s poukazom najmä na osobitné právne predpisy. Odôvodnenie: precizovanie návrhu zákona a jeho vzťahu k osobitným právnym režimom. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 29 ods. 1 

Odporúčame predkladateľovi obe vety vzájomne legislatívne prepojiť. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 30 ods. 4 

Odporúčame predkladateľovi slová „musí zabezpečiť“ nahradiť slovom „zabezpečuje“. Odôvodnenie: potreba normatívnej úpravy, ktorá musí byť obsiahnutá v celom texte zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 31 ods. 8 

Uvedené ustanovenie žiadame preformulovať spôsobom, ktorý nebude vzbudzovať dojem, že ide o prechodné ustanovenie. Odôvodnenie: precizovanie návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 38 ods. 3 

Odporúčame v uvedenom ustanovení a rovnako v obdobných ustanoveniach vypustiť ako nadbytočné slová „a jednotlivo“. Odôvodnenie: precizovanie návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 30 ods. 6 

Odporúčame predkladateľovi z dôvodu precizovania slová „inak len vtedy“ nahradiť slovom „alebo“. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 37 ods. 3 

Odporúčame v tretej vete doplniť subjekt, ku ktorému sa navrhovaná norma viaže. Odôvodnenie: precizovanie návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 34 ods. 6 

Odporúčame predkladateľovi slová „platnosť všeobecne záväzného nariadenia“ nahradiť slovami „všeobecne záväzné nariadenie“. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 32 ods. 3 

Odporúčame predkladateľovi slovo „územia“ vložiť za slovo „časti“. Odôvodnenie: precizovanie návrhu zákona . 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 35 ods. 5 

Odporúčame ustanovenie logicky preformulovať, aby z dôvodu jasnosti textu bol zrejmý právny režim návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 35 ods. 3 

Odporúčame slová „zákonných úloh“ nahradiť slovom „právomoci“. Odôvodnenie: precizovanie návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
Všeobecne 

Ministerstvo spravodlivosti SR víta rekodifikáciu stavebného práva v Slovenskej republike na strane druhej však predkladateľa upozorňuje, že návrh zákona musí byť vo všetkých jeho častiach koncipovaný terminologicky jasne a jednotne, zohľadňujúc a rešpektujúc pritom legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 2 ods. 4 

Žiadame, aby predkladateľ navrhovanú právnu úpravu zmenil a koncipoval tak, aby nedochádzalo k neodôvodnenému zaťažovaniu vlastníkov stavieb, a to hlavne s ohľadom na ústavnoprávny zákaz retroaktivity. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 7  

Vo vzťahu k celému ustanoveniu § 7 zásadne trváme na normatívnom preformulovaní textu tak, aby zohľadňoval kritéria regulácie právnych vzťahov a nebol len zostavou deklaratórnych noriem. V tomto zmysle žiadame, aby predkladateľ jednotlivé ustanovenia logicky upravil tak, aby nevznikali medzery právnej úpravy, ako je napr. tomu v druhej vete ods. 1 kde a contrario výkladom možno dospieť k záveru, že stavebným pozemkom nie je pozemok zastavaný nepovolenou stavbou. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 9 ods. 2 

Zásadne žiadame vyjasniť, alebo opustiť režim vztiahnutia stavby na stavebný výrobok, keďže nie je zrejmé, aké dôsledky uvedený režim vyvolá vo vzťahu k jednotlivým stavebným konaniam. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 9 ods. 3 a 4 a k celému textu návrhu zákona 

Zásadne trváme na tom, aby predkladateľ pri formuláciách „ak nie je ďalej ustanovené inak“ výslovne a na všetkých miestach návrhu zákona vypočítal ustanovenia, v ktorých sa uplatní odlišný režim ako je všeobecný režim les generalis. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 9 ods. 7 

Odporúčame predkladateľovi v súvislosti s definovaním novostavby precizovať aj časový aspekt jej posudzovania, a to z dôvodu jasnosti právnej úpravy. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MS SR 
K 10 ods. 3  

V úvodnej vete odporúčame za slovo „bytovou“ vložiť slovo „budovou“ a za slovo „to“ vložiť slovo „na“, pričom táto pripomienka platí v relevantných súvislostiach pre celý text právneho predpisu. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 10 ods. 4 

Odporúčame predkladateľovi za slovo „nebytovou“ vložiť slovo „budovou“. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MS SR 
K § 10 ods. 7 až 9 

Zásadne trváme na definičnom ustálení pojmu byt, obytná miestnosť a pobytová miestnosť, a to vrátane pojmu nebytový priestor spôsobom, ktorý bude súladný s už existujúcou úpravou uvedených pojmov v súkromnom práve. 
Táto pripomienka je zásadná 
 
Z 
ČA 
odseky sú vypustené 
MS SR 
K § 10 ods. 7 

Zásadne trváme na tom, aby predkladateľ na mieste, kde spomína osobitné predpisy vždy a v celom texte titulom legislatívnych pravidiel vlády SR vložil relevantný odkaz a príslušné poznámky pod čiarou. 
 
O 
ČA 
odsek je vypustený 
MS SR 
K § 11 ods. 4 

Z dôvodu jasnosti odporúčame, aby predkladateľ za slovo „prízemnou“ vložil slovo „budovou“. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 13 ods. 3 

Odporúčame predkladateľovi na konci úvodnej vety vložiť slovo „na“ a toto vypustiť z výpočtu jednotlivých písmen; táto pripomienka platí pre celý text návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 14 

Zásadne trváme na tom, aby predkladateľ ustálil aj právny režim tzv. ostatných stavieb, a to v súvislosti s definovaním pojmov iných kategórií stavieb, keďže napr. nie je zrejmé, akým právnym režimom sa bude spravovať oplotenie prevyšujúce dva metre výšky, ktoré bude tzv. ostatnou stavbou. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 14 ods. 6 

Odporúčame slová „sa rozumejú“ nahradiť slovom „sú“. Odôvodnenie: precizovanie dikcie. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MS SR 
K § 15 ods. 4 písm. a) a b) 

Odporúčame predkladateľovi v písm. a) slovo „starších“ nahradiť slovom „skorších“ a v písm. b) slovo „adaptácia“ vhodnejším termínom, ktorý bude spĺňať nároky legislatívneho jazyka. Odôvodnenie: precizovanie návrhu zákona. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
MS SR 
K § 16 ods. 2 písm. h) 

V zásade trváme na vypustení písm. h) resp. jeho precizovaní, tak aby bolo zrejmé, že ide len o to vnútorné zariadenie stavby, ktoré je jej súčasťou, resp. pevne spojeným príslušenstvom. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
MS SR 
K § 17 ods. 1 a 2 

V zásade trváme na zosúladení a zachovaní jednotnosti definície staveniska, keďže nie je zrejmé, čo sa staveniskom bude rozumieť, ak ods. 2 logicky vylučuje definíciu podľa ods. 1 resp. naopak. 
Táto pripomienka je zásadná 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 17 ods. 3 písm. e) 

Odporúčame slovo „racionálne“ nahradiť vhodným legislatívnym termínom. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MS SR 
K § 17 ods. 5 

Zásadne trváme na jednoznačnom ustálení terminológie „uskutočňovania dodávateľsky“ a „zmluvný dodávatelia“ z dôvodu, že uvedené termíny sú definované legislatívne neobvykle a nespĺňajú znaky normatívnej dikcie. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 18 ods. 5 

V súvislosti s predmetným režimom žiadame ustanovenie § 18 jednoznačne ustanoviť aj aký režim vedenia stavebnej dokumentácie bude platiť pre drobné a jednoduché stavby. Odôvodnenie: precizovanie návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 20 ods. 4 

Odporúčame predkladateľovi v ods. 4, 6 a ďalších ustanoveniach s ohľadom na zrozumiteľnosť, vety formulovať komplexne, tj. nezačínať slovesom „obsahuje“. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 20 ods. 12 

Odporúčame predkladateľovi odkazy zaraďovať za interpunkčné znamienka. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 21 ods. 1 

Odporúčame predkladateľovi časť vety za bodkočiarkou v celom texte návrhu zákona formulovať normatívne konzistentne s predvetím. Odôvodnenie: precizovanie zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 31 ods. 11 

Zásadne trváme na bližšom precizovaní právneho režimu uzatvárania dohôd, a to z pohľadu použitia súvisiacich ustanovení o územnom plánovaní. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K 51 ods. 1 

Odporúčame predkladateľovi poslednú vetu dikcie ako nadbytočnú vypustiť. Odôvodnenie: stavebníkom je každý, kto realizuje stavbu, a preto je uvedené rozlišovanie nadbytočné. 
 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú a zrozumiteľnú 
MS SR 
K § 51 ods. 4 písm. l) 

Zásadne žiadame navrhované znenie preformulovať, aby bolo zrejmé akej stavby sa ukladané povinnosti týkajú, pričom zároveň zásadne trváme na zúžení hypotézy reprobovaného konania. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 51 ods. 6 

Odporúčame predkladateľovi za slovo „dňa“ vložiť slová „vzniku jeho“ a na konci pripojiť slová „k stavbe“. Odôvodnenie: Precizovanie návrhu zákona 
 
O 
ČA 
predmetná problematika je upravená iným spôsobom 
MS SR 
K § 51 ods. 7 

Zásadne nesúhlasíme s navrhovanou právnou úpravou, ktorá predstavuje neprípustnú nepriamu novelizáciu občianskeho zákonníka a obchodného zákonníka. Iba uvedené kódexy môžu obsahovať právnu úpravu náležitosti zmluvy a neprípustné, aby stavebný zákon stanovoval nový zmluvný typ, ktorý sa od uvedených kódexov bude takýmto spôsobom odchyľovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 52 ods. 3 

Zásadne nesúhlasíme s navrhovanou úpravou a žiadame požiadavku kvalifikačného predpokladu rozšíriť aj na iné osoby ako je spoločník alebo konateľ, prípadne túto formulovať všeobecnejšie. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MS SR 
K § 52 ods. 7 písm. a) 

Zásadne žiadame, aby predkladateľ upravil dikciu spôsobom, ktorý bude rešpektovať rôznosť situácií povoľovania stavby vrátane jej úprav a udržiavacích prác. Koncipovanie predmetnej povinnosti je poňaté veľmi úzko a môže viesť k nemožnosti realizovať stavbu zhotoviteľom. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 54 ods. 2 

V úvodnej vete na konci odporúčame vložiť slovo „na“ a toto vypustiť z dikcie jednotlivých písmen. Odôvodnenie: Precizovanie dikcie. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 54 ods. 3 až 10 

Zásadne žiadame uvedené ustanovenia preformulovať a dikciu zjednodušiť prehľadným spôsobom vychádzajúc z prístupu kombinácie vysokoškolského vzdelania a kvalifikovanej praxe. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 58 ods. 2 písm. f), k § 59 ods. 2 písm. f) a k) § 60 ods. 3 písm. k) 

Zásadne žiadame, aby predkladateľ upresnil formu, režim a účinky okamžitého zastavenia stavebných prác v záujme, aby sa predišlo aplikačným problémom. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 67  

Všeobecne zásadne žiadame zjednodušiť proces povoľovania stavieb a to najmä jednoduchých stavieb určených na bývanie a drobných stavieb, vo vzťahu ku ktorým by malo byť jednoduchšie získať stavebné povolenie, či stavebný súhlas. Javí sa však, že v dôsledku početných podkladov predkladaných v stavebnom konaní sa proces povoľovania vo všeobecnosti sťaží. V súvislosti s ods. 3 predkladateľa upozorňujeme, že výpočet nemusí byť úplný, keďže napríklad do úvahy prichádzajú aj ďalšie oporné konštrukcie. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 69 ods. 2 písm. b) 

Odporúčame predkladateľovi termín „adaptáciu“ nahradiť vhodnejším termínom, ktorý bude korešpondovať s vymedzením dikcie písmena b. V súvislosti s ods. 2 ešte upozorňujeme predkladateľa, že do režimu stavebného súhlasu spadnú aj všetky drobné stavby, vo vzťahu ku ktorým sa nemení rozsah stavby, t. j. aj oplotenia aj podobne. Je otázne, či tento rozmer korešponduje s cieľom predkladateľa, ktorým je okrem iného zjednodušiť stavebné konanie. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 32 ods. 7 a k § 33 ods. 7  

Odporúčame predkladateľovi bližšie vymedziť, že ide o katastrálnu mapu konkrétnych častí územia. Odôvodnenie: precizovanie návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 50 ods. 4  

Odporúčame predkladateľovi slovo dodávateľsky nahradiť vhodnejším a predovšetkým normatívne spôsobilým termínom. Odôvodnenie: precizovanie dikcie zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 70 ods. 1 až 3 a 5 

Zásadne žiadame ods.1 v súvislosti s ods. 5 formulovať ako výnimku s poukazom na platnosť právnych noriem v čase uskutočňovania stavby, pričom ustanovenie ods. 5 sa javí ako vhodné zakotviť rovnako do prechodných ustanovení ako výnimku použitia novo navrhovaných právnych predpisov. K ods. 2 a 3 v súvislosti s povoľovaním stavieb zásadne trváme na tom, aby predkladateľ odlišne od správneho poriadku opatrenia proti nečestnosti až s dosahom na negatívny súhlas uskutočnenia stavby, keďže nie je možné na jednej strane požadovať prísne plnenie povinnosti od stavebníkov a na strane druhej neustanoviť náležité prostriedky proti nečinnosti stavebných úradov. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 71 ods. 4 a 5 

V ods. 4 odporúčame predkladateľovi nahradiť slovo „škára“ vhodnejším termínom a v ods. 5 odporúčame z dôvodu precizovania slová „v dosahu účinkov“ bližšie špecifikovať. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 72 ods. 7  

Zásadne trváme na vymedzení kritérií, ktoré musí stavebný úrad zohľadniť pri možnosti upustenia od vytýčenia stavieb, resp. žiadame uvedené pre niektoré kategórie stavieb stanoviť ex lege, ako nárokovateľnú normu. Uvedené je dôležité z dôvodu predvídateľnosti aplikačnej praxe stavebných úradov. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 76 ods. 2 

Odporúčame predkladateľovi slová „budúceho užívateľa“ nahradiť vhodnejším termínom prípadne uviesť popisne. Odôvodnenie: precizovanie návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 77 ods. 3 písm. c) 

Zásadne žiadame vymedziť kritéria pre upustenie od kolaudácie tak, aby sa predišlo nejednotnosti aplikačnej praxe. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K 77 ods. 3 písm. d) 

V uvedenom ustanovení zásadne žiadame vymedzenie intertemporality, resp. prenesenie uvedeného ustanovenia do prechodných ustanovení tak, aby bolo zrejmé, od ktorého momentu sa bude plnenie podmienky odvíjať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 78 ods. 2 písm. h) 

Odporúčame predkladateľovi slovo „legálne“ nahradiť vhodným normatívnym termínom, napr. „v súlade so zákonom“. Odôvodnenie: precizovanie dikcie. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 78 ods. 4 

Odporúčame predkladateľovi slovo „bezproblémovo“ nahradiť normatívnym termínom, ktorý bude vystihovať podstatu normy. Odôvodnenie: precizovanie dikcie. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 79 ods. 2 

Odporúčame predkladateľovi slová „nová“, „nové“ nahradiť vhodnejším termínom, ktorý bude korešpondovať s navrhovanou dikciou. Odôvodnenie: precizovanie dikcie. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MS SR 
K § 80 

Zásadne trváme na doplnení ods. 2, v ktorom sa uvedie, že právomocou stavebného úradu nie je dotknutá právomoc súdu pre okruh vzťahov, o ktorých rozhoduje príslušný súd. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 81 

Zásadne trváme na upresnení podmienok nevyhnutných stavebných úprav a to jednak v otázke kritéria, jednak v otázke rozsahu ich uloženia, pričom zásadne žiadame dikciu doplniť o podmienku, že nevyhnutné stavebné úpravy budú nariadené, potom ako ich bezúspešne nevykonal vlastník alebo stavebník. Zásadne trváme aj na doplnení opravného prostriedku na formu obrany, ktorú bude mať osoba pre prípad uloženia stavebných úprav. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 82 

Zásadne trváme na spresnení oboch ustanovení tak v časti podmienok, ako aj v časti rozsahu uloženia zabezpečovacích prác. Zásadne trváme na zachovaní práv vlastníka, ktorému musí byť umožnené prednostne, aby práce vykonal sám, resp. aby o nich bol prinajmenšom oboznámený. Rovnako zásadne trváme na vymedzení prostriedku obrany vlastníka, ktorý mu bude umožňovať presadiť jeho názor na potrebu vykonania zabezpečovacích prác. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 83 

Zásadne trváme na vypustení navrhovaného ustanovenia, resp. jeho prepracovaní, podľa ktorého o vyprataní bude rozhodovať výhradne súd, ktorý ako jediný nezávislý tribunál bude oprávnený usporiadať pomery užívateľov stavby, resp. aj pomerov s vlastníkom. Upozorňujeme, že otázka vypratania zasahuje do ústavných práv na obydlie, a preto musí byť zachovaná nestrannosť a nezávislosť rozhodovania, pričom uloženie povinnosti vypratania musí mať štatút výnimočnosti a ultima ratio. V danej súvislosti trváme aj na vypustení § 105 ods. 4 písm. c) návrhu zákona. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MS SR 
K § 84 

S navrhovaným znení právnej úpravy zásadne nesúhlasíme a žiadame právnu úpravu doplniť o zákonné podmienky jej uplatnenia, vrátane vymedzenia prác a rozsahu ingerencie do susedských práv a to s nevyhnutným prepojením na § 127 Občianskeho zákonníka. Upozorňujeme, že stavebný úrad nie je oprávnený rozhodovať a rozhodovaním priamo zasahovať do súkromnoprávnych pomerov účastníkov právnych vzťahov. V danom smere je tak potrebné reflektovať aj mieru ingerencie do súkromnoprávnych nárokov, a to v kontexte systematického pôsobenia noriem súkromného práva. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MS SR 
K § 85 písm. a) 

Zásadne trváme na precizovaní dôvodu odstránenia stavby, keďže nemožnosť stavbu hospodárne obnoviť svedčí konaniu vlastníka nie úsudku a správnej úvahe stavebného úradu. Z tohto dôvodu žiadame rozhodnutie o odstránení stavby podmieniť rozhodnutím o neobnoviteľnosti stavby a jej hrozbe pre život a zdravie osôb. V tejto súvislosti je rovnako potrebné používať namiesto slova „ľudí“ slovo „osoby“. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 85 písm. d) 

V súvislosti s odstránením nepovolenej stavby alebo jej nepovolenej časti zásadne žiadame zavedenie interpretačnej a aplikačnej zásady, podľa ktorej, ak je možné odstrániť nepovolenú časť stavby, neodstráni sa stavba ako táka. Zároveň v súvislosti so skôr zriadenými stavbami, teda stavbami zriadenými podľa doterajších predpisov žiadame zachovať pravidlo, podľa ktorého sa pri týchto stavbách použijú doterajšie právne predpisy, a to aj so zachovaním možno dodatočného povolenia stavby. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 86 ods. 1 

Žiadame, aby predkladateľ popri upovedomovaní stavebného úradu o prebiehajúcich prácach oboznámil aj dotknuté osoby, ktorým svedčia práva, ktoré sú konkrétnymi opatreniami dotknuté. Odôvodnenie: precizovanie dikcie. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MS SR 
K § 86 ods. 2 

Odporúčame predkladateľovi v poradí neskorší odsek 2 označiť správne ako odsek 3 a na konci úvodnej vety vložiť slovo rozhodnutí, aby bola zrejmá forma akou bude stavebný úrad konať. Odôvodnenie: precizovanie dikcie. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 92 ods. 2 

Zásadne trváme na vymedzení kritérií prenosu pôsobnosti stavebného úradu, a to v kontexte so všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má ustanoviť stavebné obvody a sídla stavebných úradov. V intenciách možného prieskumu prenesenia alebo zrušenia prenesenia pôsobnosti je nevyhnutné právu normu ustáliť na báze výpočtu konkrétnych zákonných podmienok. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 94 ods. 2  

Odporúčame slovo „použiť“ nahradiť slovom „podať“; uvedené platí pre celý návrh zákona (napr. § 112 ods. 6 návrhu). Zároveň však trváme na tom, aby protest prokurátora bolo možné podať aj proti ďalším rozhodnutiami a opatreniam, s ktorými operuje v navrhovanej dikcii zákonodarca. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 95 

Zásadne trváme na zavedení dohľadu nad stavebným úrad vykonávajúcim agendu v režime preneseného výkonu štátnej správy, a to zavedením a rozvinutím dohľadu nad výkonom právomocí zo strany orgánov štátnej správy vo vzťahu k obciam. Systém vnútornej kontroly je na tento účel nepostačujúci a je potrebné riešiť súčasne nedostatky formálnej inštančnej nadriadenosti a subordinácie orgánov príslušných na úseku stavebného poriadku. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 99 ods. 4  

Zásadne trváme na zvýšení požiadavky praxe zo šesť mesiacov na jeden rok, a to z dôvodu potreby zvyšovania kvalifikačných predpokladov a potreby vytvorenia podmienok pre kvalifikovaný výkon pôsobnosti na úseku stavebného poriadku. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 103 ods. 1  

Na konci odporúčame pripojiť slová „špeciálneho stavebného úradu“. Odôvodnenie: precizovanie dikcie. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MS SR 
K § 103 ods. 2 až 7 


Zásadne žiadame právnu úpravu doplniť o ústavnoprávne limity a prvky obmedzenia vlastníckeho práva, a to v súlade s čl. 20 ods. 4 Ústavy SR. Akékoľvek obmedzenie vlastníckeho práva musí ponímať náhradu a byť založené na nevyhnutnosti a primeranosti. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 104 

Zásadne trváme na zachovaní opraných prostriedkov pre prípad uloženia akýchkoľvek povinností stavebníkovi, bez ohľadu na to, či ide o opatrenia dočasnej alebo predbežnej povahy, Je nevyhnutné, aby osoba, ktorej boli uložené opatrenia mala právo dosiahnuť ich prieskum. V danej súvislosti zásadne nesúhlasíme aj s vylúčením odkladného účinku podaného opravného prostriedku. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 105 ods. 2 písm. d) 

Odporúčame predkladateľovi slovo „ohlásenia“ nahradiť slovom „súhlasu“. Odôvodnenie: precizovanie dikcie. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 105 ods. 2 písm. k) 

Zásadne trváme na vypustení písmena k), ktorým má byť sankcionovaný občianskoprávny spor pre prípad bránenia užívania stavby. Na uvedený prípad je založená právomoc súdov, ktorá titulom súkromnoprávneho sporu vylučuje administratívnoprávne sankcionovanie. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 105 ods. 10 

Odporúčame doplniť rámec definovanej príslušnosti. Odôvodnenie: precizovanie návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 108 ods. 2 písm. f)  

Zásadne žiadame právnu úpravu doplniť o relevantné kritéria, ktoré budú rozhodujúce pre rozhodovanie podľa cit. ustanovenia, a to z dôvodu možnosti posúdenia opodstatnenosti zmeny príslušnosti aj v kontexte možného súdneho prieskumu. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MS SR 
K § 108 ods. 3  

Zásadne trváme na dopracovaní následku prerušenia plynutia lehoty, keďže nie je zrejmé, či lehota bude pokračovať alebo začne plynúť nová lehota. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 105 ods. 12  

Odporúčame predkladateľovi v úvode dikcie vložiť slová „Ak tento zákon v § ... neustanovuje inak,“. Odôvodnenie: je potrebné ustáliť prioritu lex specialis pred lex generalis úpravou. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MS SR 
K § 107 ods. 5 písm. b), c) a e) 

Odporúčame predkladateľovi v navrhovanej dikcii vložiť správny tvar slovies s ohľadom na osobu subjektu. Odôvodnenie: gramatická pripomienka. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 108 ods. 2  

Odporúčame na konci úvodnej vety pripojiť slovo „na“ a toto vypustiť v jednotlivých písmenách. Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
MS SR 
K § 109 ods. 8 

Z hľadiska závažnosti dosahov predmetného ustanovenia zásadne trváme na jeho prepracovaní, a to najmä v smere jeho aplikačného zúženia. Uvedená norma sa vo všeobecnosti nemôže presadiť, keďže môže viesť k poškodeniu práv iných účastníkov konania. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MS SR 
K § 109 ods. 9  

Zásadne žiadame z navrhovanej dikcie vypustiť slová „, ak sa týka fyzickej osoby-podnikateľa, ani ak ide o účastníkov podľa odsekov 2 až 4“ z dôvodu, že administratívno-právna zodpovednosť je osobnou zodpovednosťou a jedinú prípadnú výnimku môže predstavovať správny delikt právnickej osoby a jej prípadných právnych nástupcov. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 114 ods. 4 
Zásadne nemožno súhlasiť s konceptom občianskoprávnej námietky, podľa ktorého by v zásade všetky spory zasahujúce čo i len okrajovo do občianskoprávnych vzťahov mali byť presmerované na súdy, a to pod hrozbou zastavenia konania. Vyjadrujeme presvedčenie, že námietky, ktoré nemajú priamy vzťah k stavebnému konaniu, či už svojou povahou alebo relevanciou musí vyriešiť stavebný úrad. V uvedenom zmysle žiadame dikciu preformulovať, resp. zachovať stav de lege lata. Zároveň žiadame do procesu riešenia námietok zapojiť aj inštitút mediátora, ktorého služby môže stavebný úrad využívať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 117  

Vzhľadom na konanie, od ktorého sa odvíja právny režim zastavenia konania, nemožno súhlasiť s jeho skončením, keďže nečinnosť účastníka nie je dôvodom procesného zastavenia konania, ale môže byť dôvodom meritórneho skončenia konania. Uvedená norma nereflektuje ani na aspekt zastúpenia a ani na skutočnosť, že nie v každom konaní sa požaduje osobná účasť účastníka konania.Zásadne trváme preto na jej úprave. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 118 ods. 2 a 3 
Zásadne nesúhlasíme so zužujúcim koncipovaním lex specialis inštitútu notoriety, ktorou môže byť aj iná skutočnosť, ako vypočítava predkladateľ. Uvedené ustanovenie preto žiadame upraviť. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 118 ods. 5 písm. c) 
Vzhľadom na závažnosť možnej ingerencie do práv účastníkov konania zásadne trváme na vypustení písmena c), ktoré je založené na normatívne nedefinovanom a teoretickom pojme verejných subjektívnych práv, pričom na účely ochrany účastníkov konania nezakladá relevantné kritéria rozhodovania a právneho posúdenia stavebného úradu. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 118 ods. 7 
Zásadne žiadame ustanovenie doplniť v tom zmysle, že ním nie je dotknutá vyšetrovacia zásada a povinnosť zistiť objektívny stav veci, pričom zároveň konštrukciu bez zavinenia žiadame rozšíriť aj na účastníka konania, ktorý odvolanie podáva. Uvedená úprava je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MS SR 
K § 119 ods. 3  
Zásadne žiadame lehotu na rozhodnutie limitovať hornou hranicou a ustanovenie doplniť o účinné ustanovenia o opatreniach proti nečinnosti. Uvedená úprava je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MS SR 
K § 124 ods. 4 písm. f), § 128 ods. 4 písm. d) 
Zásadne trváme na vypustení slova „dôležité“, ako nelegislatívne, výkladovo nejasného pojmu, ktorým sa zužuje priestor pre ochranu práv účastníkov konania. Žiadame, aby nový stavebný zákon poskytoval súčasne vysokú ochranu práv dotknutých osôb, ktoré neraz trpia realizáciou stavebnej činnosti. Uvedená úprava je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 136 ods. 4 
Zásadne nesúhlasíme s takto široko koncipovanými právomocami stavebného úradu, ktoré pri absencii akýchkoľvek kritérií rozhodovania pre každý jeden zákonný dôvod vytvárajú priestor pre značnú mieru svojvôle a až priestor na potenciálne šikanovanie účastníkov konania. Niektoré podmienky navyše zásadným spôsobom presahujú rámec návrhového stavebného konania, v rámci ktorého je stavebný úrad viazaný návrhom. Úprava predmetných noriem smerom k ústavnoprávnym limitom je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. Normy žiadame zásadne prepracovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 144  
V súvislosti s povoľovaním stavieb a celým režimom stavebné konania žiadame zásadne zakotviť účinné opatrenia proti nečinnosti, založené aj na atrahovaní pôsobnosti a právomoci stavebného úradu. . Úprava predmetných noriem smerom k ústavnoprávnym limitom je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. Normy žiadame zásadne prepracovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 130  
Zásadne trváme na jednoznačnom vymedzení účastníctva v stavebnom konaní, a to vo väzbe na odvodené práva a ostatné časti návrhu zákona. Zároveň nesúhlasíme s dikciou odseku 2, ktorý je nejednoznačný a pôsobí zmätočne. Uvedená úprava navrhovaných noriem je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 147 ods. 4; celý návrh zákona 
Zásadne žiadame, aby predkladateľ v celom texte, kde používa pojem „primeraná lehota“ ustanovil aj dikciu „v lehote nie kratšej ako ... dní“. . Úprava predmetných noriem smerom k ústavnoprávnym limitom je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. Normy žiadame zásadne prepracovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 154 os. 3 
Zásadne žiadame navrhované ustanovenie prepracovať tak, aby zohľadňovalo rozpor záujmov. V súvislosti so zamestnancom obce žiadame normu koncipovať obdobne ako je tomu v Občianskom súdnom poriadku pri zamestnancovi súdu. Úprava predmetných noriem smerom k ústavnoprávnym limitom je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. Normy žiadame zásadne prepracovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 155 ods. 1 písm. c) 
Zásadne trváme na bližšom rozpracovaní a ujasnení režimu kaucie, ktorý na jednej strane vítame, na strane druhej navrhovanú úpravu nepovažujeme za jasnú a vykonateľnú. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 155 ods. 2 

Zásadne žiadame ustanoviť opravný prostriedok pre stavebníka, resp. inú povinnú osobu, ktorá ešte predtým ako sa naplní predmet konania bude zaťažená závažnými právnymi povinnosťami, pričom nie je zrejmé ako sa bude postupovať napríklad v prípade, ak sa konanie o odstránenie stavby skončí zastavením. Úprava predmetných noriem smerom k ústavnoprávnym limitom je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. Normy žiadame zásadne prepracovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 155 ods. 3  
Odporúčame slová „exekúcie exekútorom“ nahradiť slovami „súdnej exekúcie súdnym exekútorom podľa osobitného predpisu“. Slovo „súdny“ odporúčame doplniť aj v odseku 4 písm. a). Odôvodnenie: precizovanie dikcie. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MS SR 
K § 155 ods. 6 a 7 
Navrhované znenie zásadne žiadame doplniť o opravné prostriedky, ktoré budú stavebníkovi svedčiť. V odseku 6 zároveň zásadne Žiadame dôvody neodstránenia rozšíriť a uvedenú právnu úpravu je nevyhnutné pomerovať aj rámcom konania stavebného úradu. Úprava predmetných noriem smerom k ústavnoprávnym limitom je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. Normy žiadame zásadne prepracovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
vypustené 
MS SR 
K § 157 ods. 1 a 3 
Zásadne žiadame doplniť navrhované ustanovenia o výpočet opatrení vo verejnom záujme a o rozšírenie okruhu účastníkov aj o dotknuté osoby, pričom zároveň navrhovaná dikcia by mala súčasne vymedziť regulatív pre minimálny zásah do právnych pomerov dotknutých osôb, resp. do súkromnoprávnych pomerov ako takých. Úprava predmetných noriem smerom k ústavnoprávnym limitom je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. Normy žiadame zásadne prepracovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 158 ods. 4 a 8 
Zásadne v súvislosti s odsekom 4 žiadame doplniť o opravné prostriedky, ktoré budú stavebníkovi svedčiť. Odsek 8 žiadame vypustiť, resp. upraviť spôsobom, že odvolanie odkladný účinok má. Úprava predmetných noriem smerom k ústavnoprávnym limitom je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. Normy žiadame zásadne prepracovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 159 
Predkladateľ k návrhu zákona nepredložil návrhy vykonávacích predpisov. Z uvedeného dôvodu zásadne žiadame v legislatívnom procese pokračovať po ich dopracovaní. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 160 ods. 1 

Zásadne trváme na bližšom špecifikovaní oprávnení na uskutočňovanie stavby, a to prinajmenšom v limitoch stavu de lege lata, aby sa predišlo aplikačným a výkladovým problémom. Úprava predmetných noriem smerom k ústavnoprávnym limitom je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. Normy žiadame zásadne prepracovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MS SR 
K § 163 ods. 1 a 3 
Zásadne žiadame prechodné ustanovenie ustáliť v súlade s aretroaktívnymi štandardami prechodných ustanovení hmotnoprávneho charakteru, pričom použitie procesných noriem žiadame nastaviť na konania, ktoré začali pred účinnosťou s cieľom, aby sa tieto vo všeobecnosti dokončili podľa doterajších predpisov. Úprava predmetných noriem smerom k ústavnoprávnym limitom je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. Normy žiadame zásadne prepracovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K § 165  
Zásadne žiadame zachovať štandardný režim povoľovania stavby založený na princípe použitia právnych predpisov v čase zriadenia stavby. Nemožno z ústavnoprávnych dôvodov ani odobriť postup, kedy predkladateľ v prechodných ustanoveniach dôvody nepovolenia stavby vymedzuje retrospektívne, t.j. aj pre stavby zriadené podľa doterajších predpisov. Úprava predmetných noriem smerom k ústavnoprávnym limitom je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. Normy žiadame zásadne prepracovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MS SR 
K čl. X 
Zásadne trváme na vypustení celého novelizačného článku, ktorý je vo vzťahu k existujúcim trestom a sankciám mätúci. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MS SR 
K § 155 os. 5 
Navrhované dôvody žiadame v súvislosti s otázkou opatrení proti nečinnosti zásadne rozšíriť, resp. náležite upraviť povinnosť konať včas zo strany stavebného úradu. Úprava predmetných noriem smerom k ústavnoprávnym limitom je podstatná pre zachovanie procesných práv v stavebnom konaní. Normy žiadame zásadne prepracovať. 
Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
NBÚ 
2. K čl. I, § 140 ods. 3 

V § 140 ods. 3 sa nad slovami „utajované skutočnosti“ umiestňuje odkaz xy). 

Poznámka pod čiarou k odkazu XY) znie: „XY) § 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 

Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k nim sa primerane prečíslujú. 

Odôvodnenie k pripomienke č. 1 a 2: Navrhované odkazy na všeobecne záväzné právne predpisy v pôsobnosti Národného bezpečnostného úradu a poznámky pod čiarou k nim precizujú navrhovanú právnu úpravu a majú informatívnu hodnotu pre aplikačnú prax. 
 
O 
N 
Ustanovenie je vypustené. 
NBÚ 
1. K čl. I, § 116 ods. 1 

V § 116 ods. 1 sa nad slovami „zaručeným elektronickým podpisom“ umiestňuje odkaz x). 

Poznámka pod čiarou k odkazu X) znie: „X) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k nim sa primerane prečíslujú. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
ÚPV SR 
Čl. V, bod 4 
V § 43dc v odseku 3 odporúčame opraviť označenie písmen. 
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. I, § 28 ods. 5 
V odseku 5 je uvedený nesprávny vnútorný odkaz na odsek 5 (zrejme má byť odkaz na odsek 4). Odporúčame opraviť. 
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. I, § 44 ods. 1 
V odseku 1 je uvedený nesprávny vnútorný odkaz na § 5 ods. 4 (zrejme má byť § 5 ods. 3). Odporúčame opraviť. 
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. I, všeobecne 
V celom texte návrhu stavebného zákona odporúčame uvádzať základné číslovky od 1 do 10 slovom (bod 6 legislatívnotechnických pokynov), resp. jednotne. Na niektorých miestach návrhu zákona používa predkladateľ čísla (napr. § 47 ods. 2 - 6 mesiacov; § 97 ods. 5 - 10 rokov; § 99 ods. 6 - 5 rokov) a na niektorých slová (napr. § 97 ods. 4 - tri mesiace).  
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. I, § 55 ods. 8 
V odseku 8 odporúčame skontrolovať správnosť vnútorného odkazu na odsek 5. 
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. I, § 86 
Odporúčame opraviť označenie posledného odseku § 86 (3). 
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. I, § 129 ods. 2 
V druhej vete na konci odporúčame vypustiť slová "novým rozhodnutím" pre nadbytočnosť.  
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. I, § 136 ods. 2 
V odseku 2 je uvedený nesprávny vnútorný odkaz na odsek 2 (zrejme má byť odsek 1). Odporúčame opraviť. 
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. I, § 141 ods. 4 
V odseku 4 je uvedený odkaz na odsek 5, ktorý však nie je obsahom § 141. Odporúčame skontrolovať a opraviť. 
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. I, § 144 ods. 1 
Za označením písmen odporúčame nahradiť bodky zátvorkami. 
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. I, § 156 ods. 3 a 4 
V odsekoch 3 a 4 je uvedený nesprávny vnútorný odkaz na odsek 3 (zrejme má byť odkaz na odsek 2). Odporúčame opraviť. 
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. I, § 163 ods. 9 
V odseku 9 je zrejme uvedený nesprávny vnútorný odkaz na § 48 ods. 2 (zrejme má byť § 48 ods. 1). Odporúčame skontrolovať. 
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. III 
V čl. III je nesprávne uvedené označenie novelizačných bodov (za novelizačným bodom 7 nasleduje bod 10). Odporúčame opraviť. 
O 
A 
 
ÚPV SR 
Čl. V, bod 3 
Na záver novelizačného bodu 3 odporúčame doplniť ustanovenie o zmene v označení (resp. v znení) súčasného odseku 6 v § 5.  
O 
A 
 
MŽP SR 
 
K osobitnej časti dôvodovej správy k § 7: V druhom odseku zhora je uvedené „Tým sa prispieva k ochrane sídelného prostredia a k úbytku poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred silným tlakom investorov, ktorému musia čeliť obce.” Zvýraznený text navrhujeme preformulovať nasledovne “a k ochrane poľnohospodárskej a lesnej pôdy“. Odôvodnenie: Domnievame sa, že sa nepodporuje úbytok, ale naopak ochrana poľnohospodárskej a lesnej pôdy. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 33 ods. 3 v písm. d) za slovo „zdravie“ vložiť slová: “a majetok“ . 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 31 ods. 4 stavebného zákona na konci druhej vety navrhujeme bodku nahradiť bodkočiarkou a doplniť: „obytné územie sa vymedzí mimo chránených území.x)“. Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: „x) § 17 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Uvedené obytné územie sa podľa návrhu vyčlení aj vtedy, ak to bude v rozpore so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a tvorby krajiny v znení neskorších predpisov. V prípade schválenia uvedeného vyčlenenia územia obce dôjde k stretu právnych režimov obytného územia a chráneného územia. Obytné územie bude preto v rozpore so zvýšeným stupňom obmedzenia ľudskej činnosti na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny. 
O 
N 
Riešenie prípadných rozporov medzi umiestnením obytného územia a ochrany prírody je úlohou obstarávania územného plánu, ktorý nemôže byť v rozpore s osobitnými predpismi. 
MŽP SR 
 
V § 31 ods. 3 písm. i) slová „minimalizácie vplyvu klimatických zmien“ nahradiť slovami „minimalizácie vplyvov zmien klímy“. Odôvodnenie: Klimatické zmeny je nesprávny výraz. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 31 ods. 3 písm. f) návrhu zákona navrhujeme slová „ochrany prírody a krajiny“ nahradiť slovami „ochrany prírody a ochrany a tvorby krajiny“. 

Odôvodnenie: Navrhujeme, aby urbanistická koncepcia rozvoja územia obce a regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia obce boli v územnom pláne obce určené aj z hľadiska „tvorby krajiny“, tak ako je tomu aj v súčasnosti. 
 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 31 ods. 3 písm. f) za slová „pozemkov a“ vložiť slová: “ochrany a“.  
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 30 ods. 3 písm. e) za slová „pozemkov a“ vložiť slová: “ochrany a“.  
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 28 ods. 4 písm. a) vložiť nad slovom “predpisov,“ odkaz „xxx)“. Poznámka pod čiarou k odkazu xxx) znie: „xxx) napr. zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov“. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná.  
MŽP SR 
 
V § 26 ods. 3 písm. c) vložiť nad slovom “činnosti,“ odkaz „xx)“ 
Poznámka pod čiarou k odkazu xx znie: „xx) napr. § 9 ods.2 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná.  
MŽP SR 
 
V § 23 ods. 2 vypustiť písm. l).  
O 
N 
Ide o dôležitú úlohu územného plánovania a nie je dôvod túto úlohu vypustiť.  
MŽP SR 
 
V § 23 ods. 2 písm. f) vypustiť slová: „vrátane využívania prírodných zdrojov“. 
O 
N 
Nie je uvedený dôvod na úpravu ustanovenia.  
MŽP SR 
 
V § 23 ods. 2 písm. e) odporúčame za slovo „estetických“ vložiť slovo „environmentálnych“. Odôvodnenie: Environmentálne požiadavky a ich určovanie sú jednoznačne jednými z kľúčových úloh orgánov územného plánovania. 
O 
N 
Ide o úlohy orgánov územného plánovania a požiadavky sa určujú na základe environmentálnych podmienok.  
MŽP SR 
 
V § 23 ods. 1 návrhu zákona navrhujeme nahradiť slová „ochrany a tvorby krajiny“ slovami „ochrany prírody a ochrany a tvorby krajiny“. 

Odôvodnenie: V súvislosti s vymedzením základných úloh územného plánovania považujeme za potrebné osobitne zdôrazniť, že usmerňovanie územného rozvoja a riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia by malo popri ochrane iných verejných záujmoch vytvárať podmienky aj pre ochranu prírody. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná.  
MŽP SR 
 
V § 89 písm. a) bod 10 a § 89 písm. b) bod 11 návrhu zákona navrhujeme slovo „prerokovaní“ nahradiť slovom „dohode“. 

Odôvodnenie: Nedoriešené rozpory v rámci prerokovávania územnoplánovacej dokumentácie a v konaniach podľa stavebného zákona by mali byť riešené dohodou ústredných orgánov štátnej správy obzvlášť v prípade, ak jedným z týchto orgánov je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane ekologických aspektov územného plánovania. 
 
O 
N 
Postup odstraňovania rozporov je upravený v osobitných ustanoveniach.  
MŽP SR 
 
V § 5 ods. 3 - z ustanovenia nie zrejmé, či vždy ide o územie samosprávneho kraja alebo či to môže byť aj len časť samosprávneho kraja. Odôvodnenie: Štylistická pripomienka 
O 
ČA 
Upravené v § 30. 
MŽP SR 
 
V § 8 ods. 2 písm. m) za slovo „zdravie“ vložiť slovo „ a majetok“ a nahradiť slová: „klimatické podmienky“ slovami: „životné prostredie.“ 
O 
N 
Navrhované úpravy nie sú odôvodnené a nepovažujeme ich za nevyhnutné.  
MŽP SR 
 
V § 7 ods. 6 písm. b) na slovami „ochrany prírody“ vložiť odkaz xx). Poznámka pod čiarou k odkazu xx), znie: „xx) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Doplnenie odkazu na zákon, upravujúci záležitosti týkajúce sa ochrany prírody.  
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je navyhnutná.  
MŽP SR 
 
Znenie §3 ods. 2 zmeniť nasledovne: 
„(2)Trvalo udržateľný územný rozvoj je taký územný rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov“. 
alebo do navrhované znenie upraviť po doplnení nasledovne: 
„(2) Trvalo udržateľným územným rozvojom sa utvárajú podmienky na vyvážený vzťah kvalitného životného prostredia a územných podmienok na sídelné prostredie, ktoré uspokojujú potreby súčasnej generácie bez toho, aby ohrozovali podmienky života budúcich generácií a zároveň neznižujú rozmanitosť prírody a zachovávajú prirodzené funkcie ekosystémov.“. 
Odôvodnenie: Obidve navrhované definície boli upravené v súlade so všeobecne platnou definíciou pojmu „trvalo udržateľný rozvoj“ podľa § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov. 
 
O 
N 
Ide o udržateľný územný územný rozvoj a nie trvalo udržateľný rozvoj podľa zákona č. 17/1992 Zb.  
MŽP SR 
 
V § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1 vložiť slovo „trvalo“ pred slovo „udržateľný“ . Odôvodnenie: Terminologické upresnenie v zmysle § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov. Uvedené ustanovenie definuje pojem „trvalo udržateľný rozvoj“ nie pre potreby zákona č. 17/1992 Zb., ale všeobecne. 
O 
N 
Ide o definovanie v súlade s medzinárodnými dokumentmi bez slova "trvalo". 
MŽP SR 
 
V § 7 ods. 5 písm. c) vložiť za slovo: “území,“ odkaz pod čiarou: „x)“. Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: „x) zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov“. 
O 
N 
Odsek bol vypustený.  
MŽP SR 
 
V § 2 ods. 1 návrhu, v druhej vete odporúčame slová „programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja“ nahradiť slovami „programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja“. 
Odôvodnenie: Navrhovanú úpravu odporúčame vykonať z dôvodu zosúladenia s terminológiou používanou v zákone č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja. 
 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 32 ods. 5 za písm. f) vložiť písmeno g), ktoré znie: „g) zložitej geologickej stavby a nepriaznivých inžinierskogeologických pomerov“ 

Odôvodnenie: 
Svahové pohyby negatívne ovplyvňujú využitie územia zóny pre stavebné účely. Z tohto dôvodu je nevyhnutné prieskumom overiť ich rozsah, charakter a aktivitu a navrhnúť podmienky a opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu územia zóny pred ich negatívnymi účinkami. 
 
Z 
N 
Rozpor bol odstránený na rozporovom konaní 26. 11. a27. 11. 2014.  
MŽP SR 
 
§ 31 ods. 7 navrhujeme v poslednej vete vypustiť slovné spojenie „chránené územia“. 

Odôvodnenie: 
Chránené územia nespadajú pod definíciu verejného priestoru ako ju chápe dôvodová správa k § 31 a znenie návrhu stavebného zákona. Chránené územie je prostriedkom územnej ochrany prírody, ktorá znamená: starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy,10) nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o vzhľad a využívanie krajiny (§ 2 ods. 1 zákona 543/2002 Z. z.). Chránené územia s 3. a vyšším stupňom sú prístupné pešej verejnosti len na vyznačených turistických alebo náučných chodníkoch. Vyhláseným chráneným územia sa preto sleduje ochrana rastlín a živočíchov tým, že sa obmedzí prístup verejnosti v danom priestore. 
Z praktického hľadiska uvádzané vypustenie uľahčí v územnom pláne rozlíšenie medzi verejnými priestormi podľa § 31 ods. 3 písm. d) a chráneným územím podľa § 31 ods. 3 písm. f). 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 31 ods. 3 písm. i) doplniť na konci slová „a nežiaducich geodynamických procesov“. 

Odôvodnenie: 
Nežiaduce geodynamické procesy, ako svahové pohyby, erózia, zvetrávanie, objemové zmeny zemín a ďalšie, negatívne ovplyvňujú využitie územia pre stavebné účely. Z tohto dôvodu je nevyhnutné geologickým prieskumom overiť ich rozsah, charakter a aktivitu a navrhnúť podmienky a opatrenia, ktoré zabezpečia ochranu územia obce pred ich negatívnymi účinkami. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
24. Do § 31 ods. 3 písm. f) žiadame doplniť slová „prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí a životné prostredie“. 

Odôvodnenie pripomienok č. 23 a 24: 
Čl. 13 smernice 2012/18/EÚ o kontrole nebezpečenstiev závažných priemyselných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica rady 96/82/ES (ďalej len „smernica“) ustanovuje požiadavku pre členské štáty zabezpečiť, aby sa v ich politikách územného plánovania alebo iných súvisiacich politikách zohľadnili ciele prevencie závažných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí a životné prostredie. Tieto ciele sa majú zohľadňovať pri umiestňovaní nových podnikov, pri zmenách v už existujúcich podnikoch a pri novom rozvoji vrátane dopravných trás, verejných priestranstiev a obývaných oblastí v blízkosti podnikov, keď umiestnenie alebo rozvoj môžu byť zdrojom závažnej priemyselnej havárie alebo zvýšiť jej riziko, či zhoršiť následky. Ide podniky, v ktorých sa nachádzajú väčšie množstvá nebezpečných látok, takže aj prípadné havárie v takýchto podnikoch majú závažné následky na životoch a zdraví ľudí, životnom prostredí a majetku. 
Doterajšia prax pri uplatňovaní v súčasnosti platného zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ktorý transponoval pôvodnú smernicu 96/82/ES) poukázala na to, že záujmy prevencie závažných priemyselných havárií sa v rámci územného plánovania a povoľovania stavieb najmä v okolí už existujúcich podnikov, na ktoré sa vzťahoval zákon č. 261/2002 Z. z., nezohľadňovali dostatočne a stávalo sa, že v ich okolí sa povoľovala výstavba, ktorá závažne ovplyvňovala riziko závažnej priemyselnej havárie vrátane jej následkov. 
Priame doplnenie odkazov na prevenciu závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí a životné prostredie do ustanovení týkajúcich sa územného plánu regiónu a územného plánu obce budú zárukou, že otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a životného prostredia v okolí priemyselných podnikov s prítomnosťou nebezpečných látok nebudú v procesoch prípravy územných plánov opomenuté. Následne nadväznosť § 35 a § 111 návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a ustanovenia nového zákona o haváriách (v príprave) posilnia zohľadňovanie záujmov prevencie závažných priemyselných havárií a tým aj požiadaviek vyplývajúcich zo smernice. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
23. Do § 30 ods. 3 písm. e) na konci žiadame doplniť slová „prevencie závažných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov na zdravie ľudí a životné prostredie“. 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 26. 11. a 27. 11. 2014.  
MŽP SR 
 
V § 35 ods. 1 vypustiť slovo „využívania“ a za slová „nerastného bohatstva“ vložiť slová “a iných prírodných zdrojov“. Za slovo „odpadov“ vložiť slová „environmentálnych záťaží“ a za slovo „povodňami“ vložiť slová „ochrany pred svahovými deformáciami“. 

Odôvodnenie: 
Ministerstvo životného prostredia SR je dotknutým orgánom vo veciach ochrany iných prírodných zdrojov (podzemná voda, geotermálna energia), ochrany pred svahovými deformáciami a vo veci environmentálnych záťaží podľa § 20 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
§ 28 ods. 5 je potrebné upraviť tak, aby bol zosúladený s § 5 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. 
Odôvodnenie: 
V zmysle rozsahu povinností vymedzených zákonom č. 3/2010 (§ 5 a nasledujúce) je zabezpečené poskytovanie aktuálnych informácií prostredníctvom priestorových údajov a služieb. Vyššie uvedená požiadavka vytvára duplicitnú povinnosť pri poskytnutí údajov s nižšou aktuálnosťou. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 26. 11. a 27. 11. 2014.  
MŽP SR 
 
V § 26 ods. 3 navrhujeme upraviť znenie ods. 3 nasledovne: 
„d) využívať územnoplánovacie podklady a iné dostupné schválené dokumenty a údaje o území , súbory a služby priestorových informácií, vrátane ich metaúdajov, ktoré obsahujú informácie o území,1)“. 

Odôvodnenie: 
Využívanie služieb v zmysle zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa zabezpečí aktuálnosť údajov a zamedzí sa duplicite. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 44 žiadame doplniť nový odsek, podľa ktorého smernica na obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie bude predmetom prerokovania s dotknutými orgánmi štátnej správy, pri zohľadnení § 35 o prerokovaní s dotknutými orgánmi, a taktiež obdobne ako je tomu v prípade zadania územnoplánovacej dokumentácie (§ 37 ods. 3). 

Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že smernica na obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie obsahuje vymedzenie požiadaviek, ktoré sa majú riešiť v zmenách a doplnkoch územnoplánovacej dokumentácie, ako aj podrobné požiadavky na obsah, formu a rozsah zmien v schválenej územnoplánovacej dokumentácii, považujeme za potrebné, aby sa dotknuté orgány mohli k jej obsahu vyjadriť z hľadiska ochrany verejných záujmov podľa osobitných predpisov. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 26. 11. a 27. 11. 2014.  
MŽP SR 
 
K § 23 ods. 4 – medzi povinnosti orgánu územného plánovania doplniť aj povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 24/2006 Z. z. 

Odôvodnenie: 
Ide o doplnenie tých povinností, ktoré súvisia s problematikou strategického environmentálneho hodnotenia. Všetky povinnosti príslušného orgánu uvedené v zákone č. 24/2006 Z. z. vo vzťahu k strategickým dokumentom je potrebné premietnuť do ustanovení navrhovaného zákona. Ide najmä o zaslanie a vypracovanie oznámenia, zámeru, oznámenia o zmene a správy o hodnotení. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 26. 11. a 27. 11. 2014.  
MŽP SR 
 
V § 23 ods. 2 písm. i) vypustiť za slovami „urbanizovanom prostredí“ spojku „a“ a za slovo: „krajine“ vložiť slová: „a opatrení na ochranu pred geodynamickými procesmi,“. 

Odôvodnenie: 
Je nevyhnutné, aby orgány územného plánovania sledovali a oboznamovali sa s aktuálnymi informáciami o území, najmä v nestabilných územiach s výskytom geodynamických procesov napr. svahových deformácií a na ich základe stanovovali a upravovali podmienky a opatrenia na ochranu a využívanie územia. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
Okrem doplnenia povinností podľa pripomienky č. 18 navrhujeme upraviť znenie § 24 ods. 4 písm. d) nasledovne: 
„d) využívať existujúce dokumenty orgánov verejnej správy, súbory a služby priestorových informácií, vrátane ich metaúdajov, týkajúce sa údajov o území na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a jej zmien a doplnkov,1)“. 

Odôvodnenie: 
Využívanie služieb v zmysle zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie sa zabezpečí aktuálnosť údajov a zamedzí sa duplicite. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
§ 22 ods. 3 navrhujeme upraviť nasledovne: 
„(3) Tvorbu, využívanie a poskytovanie priestorových informácií a služieb, vrátane ich metaúdajov tvoriacich grafickú formu územnoplánovacej dokumentácie v rámci Informačného systému o územnom plánovaní a výstavbe upravuje osobitný zákon.1)“. 

Odôvodnenie: 
Informačný systém musí byť budovaný v zmysle zákona č. 3/2010 Z. z. a teda musí obsahovať metaúdaje, priestorové údaje a služby. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 26. 11. a 27. 11. 2014.  
MŽP SR 
 
V § 30 až 33 navrhujeme doplniť odsek, ktorý znie: 
„(xy) Výstupom (text podľa príslušného paragrafu) sú súbory alebo služby priestorových informácií, vrátane ich metainformácií. xyz)“. 
Poznámka pod čiarou k odkazu xyz znie: „xyz) Príloha č. 3 k zákonu č. 3/2010 Z. z. Témy priestorových údajov III, o národnej infraštruktúre priestorových informácií.“. 

Odôvodnenie: 
Zadefinovaním priestorových informácií ako súčasti výstupov územnoplánovacej dokumentácie sa zabezpečí plnenie povinností povinných osôb podľa požiadaviek zákona č. 3/2010 o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 26. 11. a 27. 11. 2014.  
MŽP SR 
 
Proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie podľa druhej hlavy druhej časti návrhu zákona je potrebné v návrhu zosúladiť so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“); chýba previazanosť na zákon č. 24/2006 Z. z. 

Odôvodnenie: Všetky procesné postupy pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie, ktorá podlieha procesu posudzovania strategického dokumentu (SEA) je potrebné zosúladiť so znením zákona č. 24/2006 Z. z. a to tak, aby mala verejnosť totožné práva ako pri ostatných prípadoch strategického posudzovania a taktiež, aby všetky dotknuté orgány mali zabezpečené rovnaké procesné práva a lehoty aké požaduje príslušná smernica aj zákon č. 24/2006 Z. z. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 5 ods. 2 žiadame na konci doplniť vetu „Grafická forma je v súlade s požiadavkami podľa osobitého predpisu.1)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre priestorových informácií“. 

Odôvodnenie: 
Výstupom územnoplánovacej dokumentácie v grafickej časti sú aj mapové prílohy (tematické mapové diela) a priestorové údaje, ktoré vznikajú na základných kartografických podkladoch v zmysle vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov č. 300/2009 Z. z. (§ 8 ods. 3 vyhlášky). 
Vzhľadom na ich povahu patria tematické informácie obsiahnuté v týchto dielach do prílohy III. Využitie územia v zákone o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie č. 3/2010 Z. z. (Príloha č. 3 k zákonu č. 3/2010 Z. z. Témy priestorových údajov III, o národnej infraštruktúre priestorových informácií). 
Následne platia pre tieto informácie povinnosti plynúce zo zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie č. 3/2010 Z. z. 
Navrhujeme preto zadefinovať pojem „grafická forma“ s prihliadnutím na relevantné legislatívne predpisy. V tomto zmysle postupovať v znení jednotlivých paragrafov, tak aby bola jednoznačne definovaná náležitá väzba výstupu územných plánov vo forme požadovanej zákonom o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie č. 3/2010 Z. z. (§ 3 zákona č. 3/2010 Z. z.). 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 6 žiadame doplniť odstavec (3) v nasledovnom znení: 
„(3) Grafickú časť územnoplánovacích podkladov predstavujú existujúce súbory a služby priestorových údajov povinných osôb, vrátane ich metaúdajov, ktoré obsahujú informácie o území.1)“. 
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre priestorových informácií“. 

Odôvodnenie: 
Návrhu predkladaného zákona absentuje jednoznačnosť definovania výstupov „grafická časť“. 
Spresnenie pojmu jednoznačne zadefinuje povinnosť používať zdrojové evidencie povinných osôb v zmysle zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre priestorových informácií v procese územného plánovania. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 26. 11. a 27. 11. 2014.  
MŽP SR 
 
V celom predloženom dokumente definovať pojem a rozsah grafickej formy a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov. 

Odôvodnenie: 
Pojem „grafická forma“ a „grafická časť“ v kontexte predkladaného návrhu je veľmi všeobecná a umožňuje ľubovoľnú interpretáciu. Jednoznačné vymedzenie a väzba na zákon 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie vymedzí priestor a definuje vstupy a výstupy územného plánovania. Všetky novo zhromaždené a vo výraznej miere reštrukturalizované súbory priestorových údajov musia byť sprístupnené v zmysle vyhlášky č. 352/2011 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 7 ods. 5 písm. a) vložiť za slovo: “lavín,“ slová „alebo antropogénnych vplyvov najmä v území s výskytom environmentálnych záťaží,“ 

Odôvodnenie: 
Na pozemkoch s výskytom environmentálnych záťaží možno umiestniť len stavby podľa ods. 6 písm. a). 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 26. 11. a 27. 11. 2014.  
MŽP SR 
 
V § 7 ods. 5 písm. b) žiadame nahradiť slová „v záplavovom“ slovami „v inundačnom“. Nad slovo „území“ na konci písmena b) navrhujeme vložiť nový odkaz x), pričom poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: 
„x) § 61 písm. i) druhý bod a § 63 ods. 4 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z.“. 

Odôvodnenie: 
V právnom poriadku Slovenskej republiky nie je ustanovený pojem „záplavové územie“, hoci ide o všeobecne zaužívaný termín a kodifikačné slovníky slovenského jazyka pojem „záplava“ definujú ako zaplavenie, zátopa, povodeň (Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vydanie Bratislava, Veda 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X) alebo ako zátopu spôsobenú stúpnutím vodnej hladiny nad brehy toku, veľkú povodeň, potopu (Slovník slovenského jazyka, Vydavateľstvo SAV 1959 – 1968). Z textu návrhu zákona je zrejmé, že ide o pozemok ohrozovaný povodňami a preto má byť vylúčená možnosť jeho zastavania. Pri praktickej aplikácii zákona by mohli vzniknúť problémy zo skutočnosti, že rozsah „záplavového“ pozemku nie je žiadnym spôsobom vymedzený a samotný pojem nie je v navrhovanom zákone bližšie vysvetlený. Naproti tomu je rozsah inundačného územia jednoznačne definovaný v § 20 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2010 Z. z. a súčasne je v § 61 písm. i) druhý bod a § 64 ods. 4 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. ustanovuje orgány, ktoré sú príslušné na určenie inundačného územia a tiež spôsob, akým sa inundačné územie určuje (vyhláška alebo všeobecne záväzné nariadenie obce). 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 5 ods. 8 nahradiť slová „skládky odpadu a zariadenia na nakladanie s odpadom“ slovami výraz „skládky odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadmi“. 

Odôvodnenie: 
Ide o zosúladenie terminológie so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 12 ods. 3 slová „zvody kanalizácie“ žiadame nahradiť slovami „kanalizačné potrubia“. 

Odôvodnenie : 
Pojem zvody kanalizácie nie je používaný v platných predpisoch v oblasti vôd, ani v STN pre predmetnú oblasť. 
 
Z 
A 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 12 ods. 4 písm. b) nahradiť slová „spaľovne odpadu“ slovami „spaľovne odpadov“. 

Odôvodnenie: 
Ide o zosúladenie terminológie so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 20 ods. 7 vložiť nové písmeno c), ktoré znie: 
„c) správa z inžinierskogeologického prieskumu staveniska a jeho okolia alebo inžinierskogeologický posudok, ak ide o územie so zložitou geologickou stavbou alebo s nepriaznivými inžinierskogeologickými pomermi,“. 
Doterajšie písmeno c) sa označí ako písmeno d). 

Odôvodnenie: 
V územiach so zložitou geologickou stavbou alebo s nepriaznivými inžinierskogeologickými pomermi je nevyhnutné realizovať inžinierskogeologický prieskum, ktorým sa overia základové pomery staveniska. Výsledky prieskumu sú zhodnotené v záverečnej správe alebo v inžinierskogeologickom posudku, v ktorom sú na základe zistených geologických, hydrogeologických a geotechnických parametrov určené podmienky realizácie projektovanej stavby. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 20 ods. 9 vložiť za písmeno c) nové písmeno d), ktoré znie: 
„d) projekt sanačných prác v území s hrozbou negatívnych prírodných vplyvov, najmä v území geologickej nestability svahov a v území ohrozenom pádom skál alebo lavín alebo ak ide o pozemok v záplavovom území alebo o pozemok s výskytom environmentálnej záťaže,“. 
Doterajšie písmená d) až e) sa označia ako písmeno e) až f). 

Odôvodnenie: 
V územiach s hrozbou negatívnych prírodných vplyvov, najmä v území geologickej nestability svahov a v území ohrozenom pádom skál alebo lavín alebo ak ide o pozemok v záplavovom území alebo o pozemok s výskytom environmentálnej záťaže, je možné umiestniť stavby uvedené v § 7 ods. 6 písm. a) len po realizácii sanačných prác, na ktoré je potrebné vypracovať projekt sanačných prác. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
K § 20 ods. 12 – vetu „Súčasťou projektovej dokumentácie podľa odsekov 3, 5 a 6 je aj záverečné stanovisko z posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie (ďalej len „záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov“), ak ide o stavbu podliehajúcu takémuto posudzovaniu povinne alebo na základe výsledku zisťovacieho konania )“ nahradiť vetou: „Súčasťou projektovej dokumentácie podľa odsekov 3, 5 a 6 je aj rozhodnutie, ak ide o zisťovacie konanie, vyjadrenie, ak ide o oznámenie o zmene pri zmene stavby, záverečné stanovisko ako výsledok posudzovania na podnet, záverečné stanovisko, ak ide o výsledok posudzovania na základe stanoviska orgánu ochrany prírody a krajiny. (ďalej len „výsledok hodnotenia vplyvov“)“. 

Odôvodnenie: 
Na základe zákona č. 24/2006 Z. z. v súvislosti so zákonom č. 543/2002 Z. z. sú možné viaceré možné výstupy procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, nielen záverečné stanovisko. V navrhovanom znení navrhujeme zmeniť aj znenie pôvodne zavedenej legislatívnej skratky, pričom táto v sebe bude zahŕňať všetky možné formy výsledku posudzovania vplyvov a bude použitá všade tam, kde sa doteraz používal výraz „záverečné stanovisko“. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 21 ods. 2 žiadame doplniť nové písmeno c), ktoré znie : 
„c) povodňový plán, pokiaľ stavba zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie“. 

Odôvodnenie: 
Podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. je zhotoviteľ pri stavbách zasahujúcich do vodného toku alebo na inundačné územie povinný vykonávať opatrenia, ktorými chráni uskutočňovanú stavbu a zariadenie staveniska pred nepriaznivými účinkami povodne a obmedzí nepriaznivé účinky uskutočňovanej stavby a zariadenia staveniska na prúdenie vody vo vodnom toku a na území pri vodnom toku. Podrobnosti o opatreniach vykonávaných zhotoviteľom sú predmetom povodňového plánu stavby a tento dokument musí byť schválený orgánom štátnej vodnej správy ešte pred začiatkom výstavby a počas celej doby výstavby musí byť dostupný na stavbe. 
 
Z 
N 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
MŽP SR 
 
V § 52 ods. 7 žiadame doplniť ďalšie písmeno j), ktoré znie: 
„j) pre stavbu, ktorá zasahuje do vodného toku alebo na inundačné územie vypracovať povodňový plán na celé obdobie od začatia uskutočňovania stavby do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby a po prerokovaní so správcom vodného toku predložiť na schválenie okresnému úradu,“ 

Odôvodnenie: 
Cieľom pripomienky je zosúladiť znenie § 21 ods. 2 so znením § 52 ods. 7 návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Z 
N 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
MŽP SR 
 
V § 67 navrhujeme doterajší text označiť ako odsek 1 a doplniť odsekom 2, ktorý znie: „(2) Povoľujúci orgán pri stavbách, ktoré podliehajú konaniu podľa osobitného predpisu, x) môže vydať stavebné povolenie až po predložení výstupu z takéhoto konania (rozhodnutie, odborné stanovisko, záverečné stanovisko). 
Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: „x) zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

Odôvodnenie: 
Ide o prepojenie návrhu zákona so zákonom č. 24/2006 Z. z. a o zabezpečenie skutočnosti, aby neboli vydávané stavebné povolenia na stavby, ktoré podliehajú povinnému posudzovaniu vplyvov, pričom k týmto stavbám nebolo vydané žiadne rozhodnutie, prípadne odborné stanovisko príslušného orgánu vo vzťahu k posudzovaniu vplyvov stavby na životné prostredie. 
 
Z 
ČA 
upravené v § 121 
MŽP SR 
 
V § 14 ods. 4 za písm. f) žiadame doplniť nové písmeno g), ktoré znie: „g) vodné stavby“. 

Odôvodnenie : 
Pri vodných stavbách orgán štátnej vodnej správy postupuje v zmysle osobitosti vodného zákona. Ide o špecifické posudzovanie vodných stavieb, vzhľadom na ich účel využitia, ktoré sa spája s osobitným užívaním vôd. 
 
Z 
N 
odsúpili od zzásadnej pripomienky 
MŽP SR 
 
V § 14 ods. 5 písm. f) žiadame nahradiť text písmena f) nasledujúcim znením: 
„f) vodné stavby, ktoré vzdúvajú a zadržiavajú vodu zaradené do I. a II. kategórie podľa osobitného predpisu, y)“ 

„y) § 56 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“ 

Odôvodnenie: 
Pojem „vodná stavba“ ustanovuje § 52 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z., pričom priehrada je len jednou z mnohých druhov vodných stavieb. Priradiť parameter výšky (výška najmenej 3 m) k vodným stavbám je vecne nesprávne, pretože vodnými stavbami sú napríklad aj vodovodné a kanalizačné prípojky. Cieľom predmetného ustanovenia navrhovaného zákona je ustanoviť vyhradené stavby, ktoré predstavujú zvýšené riziko. Otázka rizík vyplývajúcich z vodných stavieb vzdúvajúcich a zadržiavajúcich vodu je vyriešená v zákone č. 364/2004 Z. z. kategorizáciou vodných stavieb a ustanovením povinnosti rizikové stavby podrobiť technicko-bezpečnostnému dohľadu. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 17 ods. 5 na koniec písm. g) doplniť čiarku a slová: „geológ a geotechnik,“. 

Odôvodnenie: V § 18 ods. 4 pís. l) je uvedené, že do stavebného denníka sú oprávnení robiť zápisy geológ a geotechnik, preto uvedené osoby musia byť oprávnené vstupovať na stavenisko. 
 
Z 
ČA 
upravéné v ods. 5 
MŽP SR 
 
V § 67 ods. 3 za písm. o) vložiť písmeno p), ktoré znie: „p) na terénne úpravy a sanačné objekty realizované pri geologických prácach xxxx)“ 

Odôvodnenie: 
Geologické práce (inžinierskogeologický prieskum, sanácia geologického prostredia a sanácia environmentálnej záťaže), ktorých súčasťou sú terénne práce a sanačné objekty, sú podľa § 2 geologického zákona práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde a ich cieľom je zistiť, odstrániť, znížiť alebo obmedziť nepriaznivé účinky geodynamických procesov alebo kontaminácie na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia. 
 
Z 
ČA 
upravené v § 50 
MŽP SR 
 
V § 72 ods. 2 žiadame vypustiť časť vety po bodkočiarke. 

Odôvodnenie : 
V prípade, že nebude vydané stavebné povolenie, bude problém uviesť zemné práce a výkopy do pôvodného stavu. Takáto etapa prác nie je spôsobilá samostatného užívania. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
K § 76 ods. 3 – v ustanovení je uvedená nejednotná terminológia v porovnaní s odsekom 2 (v odseku 2 sa určí čas trvania skúšobnej prevádzky, v odseku 3 je uvedená dĺžka trvania skúšobnej prevádzky). Nejednotné pojmy je potrebné terminologicky zjednotiť, čo platí pre celý text návrhu zákona. Odsek 3 je významovo nejasný. Najmä nie je jasné, v akom režime bude prevádzka počas času nevyhnutného na uskutočnenie meraní. V predpisoch o ovzduší sú ustanovené výnimky, ktoré sa uplatňujú iba počas skúšobnej prevádzky a preto navrhujeme, aby sa znenie ustanovenia upravilo tak, že merania sa budú uskutočňovať aj počas skúšobnej prevádzky, keď platia uvedené výnimky. V opačnom prípade, keby pri meraniach počas skúšobnej prevádzky neplatilo, že ide o výnimky umožnené predpismi v oblasti ovzdušia, budú prevádzkovatelia vystavení hrozbe sankcií. 

Odôvodnenie: 
V zákone používané pojmy označujúce tú istú skutočnosť by mali mať rovnaké pomenovanie. Z tohto dôvodu navrhujeme zjednotenie pojmov v § 76 ods. 2 a 3, pričom konkrétne znenie je v kompetencii navrhovateľa. Zároveň upozorňujeme na potrebu jednoznačnej úpravy vykonania (uskutočnenia) meraní, aby bolo jasné, v akom režime sa meranie uskutočňuje. Navrhujeme zosúladenie tohto režimu s režimom upraveným v predpisoch týkajúcich sa kvality ovzdušia (napr. § 18 ods. 5 a § 32 ods. 5 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, podľa ktorej sa výnimky z emisných limitov vzťahujú len na prevádzky v skúšobnom režime) tak, aby sa počas skúšobnej prevádzky uskutočnili aj merania, pretože inak by prevádzkovateľom v prípade nedodržania stanovených limitov hrozili sankcie. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 77 ods. 3 žiadame na konci bodku nahradiť čiarkou a doplniť slová “ okrem vodných stavieb, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd“. 

Odôvodnenie : 
V zmysle vodného zákona vodné stavby, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd, nie je možné užívať bez povolenia na osobitné užívanie vôd, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určuje účel, rozsah, čas povolenia, povinnosti a podmienky, za ktorých sa povolenie vydáva. 
 
Z 
N 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
MŽP SR 
 
V § 79 ods. 3 nahradiť nasledujúcim znením: 
„(3) Povoľujúci orgán môže povoliť zmenu dokončenej stavby až po predložení výstupu z konania podľa osobitného predpisux) (rozhodnutie, vyjadrenie, záverečné stanovisko). 
Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: „x) zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 
Rovnaké znenie poznámky pod čiarou navrhujeme vo všetkých pripomienkach týkajúcich sa vzťahu stavebného zákona a posudzovania vplyvu stavieb na životné prostredie. 

Odôvodnenie: 
Zabezpečenie skutočnosti aby tie zmeny stavby, ktoré môžu nastať v priebehu povoľovacieho konania a ktoré by mohli mať pravdepodobne významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a z tohto hľadiska by mohli byť potencionálne predmetom povinného hodnotenia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. neboli povolené bez toho aby neprešli posúdením zo strany príslušného orgánu posudzovania vplyvov. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
K § 121 ods. 2 písm. d) – navrhujeme uviesť v poznámke pod čiarou, o ktoré konkrétne záväzné stanoviská ide. Žiadame doplniť túto poznámku pod čiarou o nasledujúcim znením: „xy) § 17 ods. 1. písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, § 16 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 103 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 73 ods. 18 zákona č. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 8 zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 

Odôvodnenie: 
Domnievame sa, že z hľadiska prehľadnosti a určitej návodnosti pre užívateľov zákona by bolo vhodnejšie, aby jednotlivé záväzné stanoviská boli vymenované formou poznámky pod čiarou. 
 
Z 
N 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
MŽP SR 
 
§ 85 navrhujeme upraviť tak, aby sa v ňom odzrkadlili povinnosti zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Podľa tejto smernice sa posudzuje i likvidácia stavieb a taktiež zákon č. 24/2006 Z. z. uvádza v § 19, že „Posudzuje sa obdobie prípravy a uskutočňovania navrhovanej činnosti, a ak to odôvodňuje povaha navrhovanej činnosti, aj obdobie jej likvidácie, sanácie“. Uvedená povinnosť pre vlastníka by sa mala premietnuť aj do znenia nového stavebného zákona. 

Odôvodnenie: Súlad so zákonom č. 24/2006 Z. z. a so smernicou. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 53 ods. 2 za písm. i) vložiť písmeno j), ktoré znie: „j) geologické práce xxxx)“ Poznámka pod čiarou k odkazu znie: 
„xxxx) § 2 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov“ 

Odôvodnenie: 
Geologické práce (inžinierskogeologický prieskum a odborný geologický dohľad § 2 a § 3 písm. v) bod 2 geologického zákona) majú obzvlášť v územiach so zložitou geologickou stavbou alebo s nepriaznivými inžinierskogeologickými pomermi rozhodujúci vplyv na základné požiadavky na stavby. Z tohto dôvodu požadujeme o ich zaradenie medzi vyhradené činnosti vo výstavbe. 
 
Z 
N 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
MŽP SR 
 
V § 64 písm. k) za slovo „prostredia“ vložiť slová: “pred seizmicitou, proti svahovým deformáciám a iným geodynamickým procesom, “. 

Odôvodnenie: 
Uvedená požiadavka je v súlade s vyššie uvedenými zásadnými pripomienkami, týkajúcimi sa geológie. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
§ 85 navrhujeme upraviť tak, aby sa v ňom odzrkadlili povinnosti zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie. Podľa tejto smernice sa posudzuje i likvidácia stavieb a taktiež zákon č. 24/2006 Z. z. uvádza v § 19, že „Posudzuje sa obdobie prípravy a uskutočňovania navrhovanej činnosti, a ak to odôvodňuje povaha navrhovanej činnosti, aj obdobie jej likvidácie, sanácie“. Uvedená povinnosť pre vlastníka by sa mala premietnuť aj do znenia nového stavebného zákona. 

Odôvodnenie: Súlad so zákonom č. 24/2006 Z. z. a so smernicou. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V §§ 89 – 96 nemá žiadny subjekt uvedené povinnosti vo vzťahu k zákonu č. 24/2006 Z. z. Navrhujeme doplniť v zmysle novely stavebného zákona, ktorá bola schválená vládou a následne predložená do NRSR. 
Odôvodnenie: Zosúladenie stavebného zákona so zákonom č. 24/2006 Z. z. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
V § 96 ods.1 písm. c)žiadame doplniť na konci písmena c) slová „a ich súčastiach,„. 

Odôvodnenie : 
Ide o zosúladenie s § 52 vodného zákona. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
K § 96 ods. 5 – doplniť nové písmeno c) „c) predloženia výstupu z konania podľa osobitného predpisu x) (rozhodnutie, vyjadrenie, záverečné stanovisko), pokiaľ ide o povoľovanie stavby, ktorá podlieha konaniu podľa osobitného predpisu, x)“. 

Odôvodnenie: 
Zabezpečenie skutočnosti, aby špeciálne stavebné úrady neopomínali a nemohli opomenúť výstupy z procesu posudzovania vplyvov v tých prípadoch, ak ide o stavby podliehajúce posudzovaniu. 
 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŽP SR 
 
V § 109 ods. 4 je potrebné uviesť odkazy pod čiarou. Zároveň je potrebné uviesť, kto všetko sú účastníci konania. V aktuálne pripravovanej novele zákona č. 24/2006 Z. z. sa zavádza pojem „dotknutá verejnosť“, zatiaľ čo v návrhu nového stavebného zákona sa používa termín „zainteresovaná verejnosť“ a „zúčastnená osoba“. Pojmy je nevyhnutné zjednotiť. Navrhujeme zvážiť pojem „zúčastnená osoba“. 

Odôvodnenie: 
Kvôli pojmu „zúčastnená osoba“ v povoľovacích konaniach čelila Slovenská republika v nedávnej minulosti zo strany Európskej komisie tzv. infringementovému konaniu. Zváženie použitia pojmu „zúčastnená osoba“ vo vzťahu k životnému prostrediu navrhujeme preto, že hoci sa tento pojem zaviedol z hľadiska oprávnených záujmov osôb zúčastniť sa v správnom konaní z hľadiska ochrany a tvorby životného prostredia, časom sa tento pojem z hľadiska naplnenia všetkých deklarovaných práv verejnosti vo vzťahu ku konaniam týkajúcich sa životného prostredia ukázal ako nedostatočný z hľadiska garantovaných procesných práv zúčastnenej verejnosti, na čo poukázali v odborných článkoch aj viacerí právni teoretici. 
 
Z 
ČA 
bez odkazu pod čiarou 
MŽP SR 
 
V § 110 v úvodnej vete navrhujeme vypustiť slovné spojenie „v zastavanom území“ za časťou vety. 

Odôvodnenie: 
Súčasné znenie návrhu stavebného zákona obmedzuje účasť zainteresovanej verejnosti v konaní zastúpenou občianskymi združeniami alebo petičnými výbormi len na zastavané územie. To neumožňuje prístup občianskeho združenia, ktoré sa zaoberá ochranou prírody a krajiny z dôvodu, že záujmy ochrany prírody a krajiny sú prevažne mimo zastavaného územia obce. Preto vypustením slovného spojenia sa očakáva splnenie požiadavky verejnosti aj na konania týkajúce sa umiestnenia, povolenia, zmeny alebo odstránenia vyhradenej stavby alebo inej stavby v nezastavanom území. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 111 ods. 1 písm. d) – doplniť na konci slová podľa osobitného predpisu x) . 

Odôvodnenie: Upresnenie na súvisiaci zákon upravujúci posudzovanie vplyvov na životné prostredie prostredníctvom poznámky pod čiarou. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
V § 112 ods. 7 navrhujeme preformulovať podľa toho, aký výstup (typy výstupov) sa má (majú) v tomto ustanovení upraviť. 

Odôvodnenie: 
Orgán posudzovania vplyvov vydáva viacero typov výstupov, nielen záverečné stanovisko (rozhodnutie, vyjadrenie, záverečné stanovisko). 
 
Z 
A 
vypustené 
MŽP SR 
 
V § 116 žiadame upraviť znenie odseku 5. 

Odôvodnenie: 
Výstup z posudzovania vplyvov je aj rozhodnutie, vyjadrenie a záverečné stanovisko. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
K §118 ods. 6 – za slová „a vyzve stavebníka, aby obstaral nové“, vložiť slová „rozhodnutie, vyjadrenie alebo“. 
Odôvodnenie: 
Orgán posudzovania vplyvov vydáva viacero typov výstupov, nielen záverečné stanovisko. Okrem záverečného stanoviska to môže byť rozhodnutie zo zisťovacieho konania, rozhodnutie z konania o podnete alebo odborné stanovisko štátneho orgánu ochrany prírody vydané podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. 
 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŽP SR 
 
K § 122 ods. 3 písm. b) - za slová „dotknutých orgánov a zo“, vložiť slová „rozhodnutia, vyjadrenia alebo“. 
Odôvodnenie: 
Orgán posudzovania vplyvov vydáva viacero typov výstupov, nielen záverečné stanovisko. Okrem záverečného stanoviska to môže byť rozhodnutie zo zisťovacieho konania, rozhodnutie z konania o podnete alebo odborné stanovisko štátneho orgánu ochrany prírody vydané podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
K § 123 ods. 2 písm. f) - za slová „vyplývajúce zo“, vložiť slová „rozhodnutia, vyjadrenia alebo“ a slovo „vyjadrenia“ nahradiť slovami „záväzného stanoviska“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme doplniť všetky existujúce spôsoby, ktorými môže končiť proces posudzovania vplyvov; nahradenie pojmov súvisí so skutočnosťou, že príslušný orgán v zmysle novely zákona EIA bude vydávať vo vzťahu k podkladu konania záväzné stanovisko. 
 
Z 
N 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
V §123 ods. 4 písm. c) – za slovo „odporuje“, vložiť slová „rozhodnutiu, vyjadreniu alebo“. 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 123 ods. 8 žiadame nasledovné znenie : „(8) Ak ide o jednoduchú stavbu alebo jej zmenu, alebo o inžiniersku stavbu, ktorá má doplnkovú funkciu k hlavnej jednoduchej stavbe a podmienky umiestnenia stavby sú jednoznačné, stavebný úrad spojí konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním; s týmto konaním môže špeciálny stavebný úrad po dohode so stavebným úradom uskutočniť konanie podľa osobitných predpisov. Zastavovacie podmienky sú súčasťou rozhodnutia o umiestnení stavby. 

Odôvodnenie : 
Ide o prípad napr. studne, malej domovej čistiarne odpadových vôd, ktoré sú inžinierskymi stavbami a budú plniť doplnkovú funkciu. Aby nebolo treba vydávať samostatné rozhodnutie o umiestnení stavby, v spojenom konaní sa vydá územné rozhodnutie pre všetky objekty a súčasne stavebný úrad vydá stavebné povolenie. Zjednodušenie je v tom, že nie je potrebné viac ÚR na tieto doplnkové stavby a súčasne v spojenom konaní sa môžu prerokovať s účastníkmi a dotknutými orgánmi všetky otázky z územného konania, stavebného konania, ako aj konania napr. vodoprávneho, cestného a pod. Špeciálne stavebné úrady však vydajú svoje povolenia v rozsahu pôsobnosti. 
 
Z 
N 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
MŽP SR 
 
V § 126 ods. 2 písm. e) - vložiť slová „rozhodnutie, vyjadrenie alebo“. 
Odôvodnenie k pripomienkam obsahujúcim návrh na vloženie slov „rozhodnutie, vyjadrenie alebo“: 
Navrhujeme doplniť všetky existujúce spôsoby, ktorými môže končiť proces posudzovania vplyvov. Pokiaľ však bude akceptovaný návrh k § 20 ods. 12, stačí použitie nami navrhnutej legislatívnej skratky v ďalších ustanoveniach, ktorá bude v sebe zahrňovať všetky možné typy ukončenia posudzovania vplyvov. Podľa existujúcej právnej úpravy je to záverečné stanovisko, vyjadrenie, rozhodnutie (o podnete) a odborné stanovisko (podľa zákona č. 543/2002 Z. z.). V prípade, ak medzičasom bude v NRSR schválená novela zákona č. 24/2006 Z. z., ktorá bola do parlamentu predložená na rokovanie ako vládny návrh zákona, bude potrebné navrhované znenie poopraviť s ohľadom na znenie novely tak, že vyjadrenie sa nahradí aktuálnym znením: „záverečné stanovisko, rozhodnutie zo zisťovacieho konania, rozhodnutie z konania o podnete, odborné stanovisko štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny“. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
V § 127 ods. 1 písm. d) predložku so na „s“ a následne vložiť slová „rozhodnutím, vyjadrením alebo“. 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
60. K § 128 ods. 1 písm. h) - za slovo „dotknutých orgánov a zo“, vložiť slová „rozhodnutie, vyjadrenie alebo“. 

K § 128 ods. 4 písm. b) - za slovo „odporuje“, vložiť slová „rozhodnutie, vyjadrenie alebo“. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
K § 131 ods. 2 písm. f) – navrhujeme na konci písmena doplniť rovnaký text ako v § 121 ods. 2 písm. d) „zabezpečené navrhovateľom pred začatím konania“. Zároveň žiadame aspoň príkladom uviesť v poznámke pod čiarou, o ktoré rozhodnutia a záväzné stanoviská ide - konkrétny návrh je uvedený v pripomienke č. 40. 

Odôvodnenie: 
Orgány ochrany ovzdušia vydávajú súhlasy (záväzné stanoviská), ktoré si zabezpečuje navrhovateľ pred začatím príslušného konania stavebným úradom. Tieto súhlasy sú podľa zákona o ovzduší nevyhnutne potrebné pre vydanie územných, stavebných a kolaudačných rozhodnutí stavebných úradov. (§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov). Záväzné stanoviská sa však v oblasti životného prostredia vydávajú aj v iných oblastiach a spravidla vždy v čase pred začatím konania. Takýto trend je aj v novele zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predloženej do NRSR (príkladom je záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie) Skúsenosti z doterajšej praxe však poukazujú na to, že veľa uvádzaných rozhodnutí stavebných úradov je vydávaných bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, čo je v rozpore s uvedeným ustanovením zákona o ovzduší. Dôvodom sú nejednoznačné ustanovenia stavebného zákona, ktoré nevymedzujú obligatórne záväzné stanoviská, ktoré musia byť súčasťou žiadosti o to ktoré rozhodnutie stavebného úradu. Z hľadiska jednotnej úpravy a taktiež z hľadiska časovej úspory odporúčame rovnakú úpravu v prípade stavebného konania ako je to v prípade konania o umiestnení stavby, konkrétne aby si navrhovateľ všetky potrebné rozhodnutia a záväzné stanoviská zabezpečil v čase pred podaním návrhu na začatie konania. Domnievame sa tiež, že z hľadiska prehľadnosti a určitého návodu pre užívateľov zákona by bolo vhodnejšie, aby jednotlivé rozhodnutia a záväzné stanoviská boli vymenované formou poznámky pod čiarou už priamo v zákone. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 131 ods.7 nesúhlasíme s takto formulovaným ustanovením, ktorým sa integrujú stavebné povolenia do pôsobnosti stavebného úradu. Žiadame vypustiť. 

Odôvodnenie : 
Takto formulované ustanovenie nie je aplikovateľné pri povoľovaní vodnej stavby, nakoľko špeciálny stavebný úrad pri stavebnom povoľovaní musí súčasne povoliť aj nakladanie s vodami, čo je zákonným predpokladom, že ide o vodnú stavbu. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
K § 132 ods. 1 písm. c) - za slovo „orgánov,“, vložiť slová „rozhodnutie, vyjadrenie alebo“. 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
V § 134 písm. g) za slovom „vplyvov“ vložiť slová podľa osobitného predpisu,x) hoci mala byť, alebo“. 

Odôvodnenie: 
Navrhujeme doplniť odkaz na zákon upravujúci problematiku posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
K § 135 ods. 1 písm. d) za slovo „stanovisko“ vložiť slová „rozhodnutie, vyjadrenie alebo“. 
Z 
ČA 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
V § 135 ods. 3 písm. c) za slovo „s obsahom“ vložiť slová „rozhodnutie, vyjadrenie alebo“. 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
V § 135 ods. 4 písm. a) za slová „územného zámeru alebo v“, vložiť slová „rozhodnutí, vyjadrení alebo“. 
Z 
ČA 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
K § 135 ods. 1 písm. d) navrhujeme upraviť nasledovne: „d) rozhodnutie, vyjadrenie alebo záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov, ak ide o stavbu, ktorá bola predmetom konania podľa osobitného predpisu.x)“. 
Z 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
V § 135 ods. 5 písm. f) na konci vety doplniť „alebo bola hodnotená zmena stavby a bolo vydané záverečné stanovisko, rozhodnutie zo zisťovacieho konania alebo vyjadrenie podľa osobitného predpisu.x).“. 

Odôvodnenie: 
Považujeme za potrebné zdôrazniť, že rovnako dôležité je aj hodnotenie zmien stavieb, nakoľko tie môžu mať pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie. Práve skutočnosť, že počas stavebného, územného alebo kolaudačného konania dochádza k takýmto typom zmien, ktoré zároveň nie sú posúdené a hodnotené z hľadiska životného prostredia bola príčinou posledného formálneho oznámenia Európskej komisie voči SR. Jedným z cieľov tohto upozornenia bolo zabezpečiť, aby každá takáto zmena, ktorá sa udeje počas stavebného konania bola zhodnotená príslušným orgánom, z hľadiska toho, či ide o takú zmenu, ktorá by mala byť predmetom posudzovania alebo nie. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
MŽP SR 
 
K § 136 ods. 3 – na konci vety pridať „a podmienky určené v rozhodnutí, vyjadrení alebo v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov“. 

Odôvodnenie: 
Podľa smernice EIA by mali byť všetky tieto podmienky súčasťou výsledného povolenia. 
 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŽP SR 
 
K § 138 písm. b) - za slová „podmienkami alebo s“, vložiť slová „rozhodnutím, vyjadrením alebo“. 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŽP SR 
 
K § 146 ods. 2 – navrhujeme doplniť nové písmeno g), ktoré znie : „g) záväzné stanoviská zabezpečené navrhovateľom pred začatím konania.xy)“ a aspoň príkladom uviesť v poznámke pod čiarou, o ktoré a záväzné stanoviská ide - konkrétny návrh je uvedený v pripomienke č. 40. 

Odôvodnenie: 
Pretože orgány ochrany ovzdušia vydávajú súhlasy navrhovateľom aj ku kolaudácii stavieb, požadujeme doplniť do § 146 ods. 2 záväzné stanoviská dotknutých orgánov zabezpečované navrhovateľom pred začatím konania, ktoré v tomto návrhu ustanovenia absentujú. Ide aj o iné záväzné stanoviská v oblasti životného prostredia. Ako návodná pomôcka pre každého užívateľa zákona by slúžila poznámka pod čiarou, ktorá by čo možno najúplnejšie uviedla všetky potrebné záväzné stanoviská, ktoré by mal mať navrhovateľ k dispozícii v čase podania návrhu na začatie kolaudačného konania. 
 
Z 
ČA 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 147 ods. 3 písm. žiadame upraviť znenie v písm. f) nasledovne „f) stavba je pripojená na verejnú elektrickú rozvodnú sieť a ak je v obci verejný vodovod a verejná kanalizácia, či je stavba na ne pripojená“. 

Odôvodnenie: 
Nie vo všetkých obciach Slovenska, resp. vo všetkých častiach obcí je vybudovaný verejný vodovod, avšak stavba môže byť zásobovaná aj z individuálneho zdroja vody (napr. domovej studne, verejnej studne, neverejnej studne a pod.). 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
K § 150 ods. 3 písm. a) – žiadame na konci písmena a) doplniť text „zabezpečené navrhovateľom pred začatím konania“. Zároveň príkladom uviesť v poznámke pod čiarou, o ktoré záväzné stanoviská ide – konkrétny návrh je uvedený v pripomienke č. 40  
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
V § 150 ods. 3 písm. c) vložiť za slovo „stanovisko“ slová „rozhodnutí, vyjadrení alebo“. 
Z 
ČA 
dohoda 
MŽP SR 
 
V § 165 ods. 4 písm. i) nahradiť nasledujúcim znením „i) stavba nemá podľa výsledku z posudzovania vplyvov podľa osobitného predpisux) závažný vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme terminologické spresnenie písmena v súlade s platným znením zákona o EIA. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
K Čl. II – K bodu 14 - V § 16c ods. 4 písm. f) navrhujeme nasledujúce znenie písmena f): „f) výstup z konania podľa osobitného predpisux) (rozhodnutie, vyjadrenie, záverečné stanovisko),“. 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
V celom texte návrhu zákona nahradiť slová „odvoz odpadu“, „likvidácia odpadu“, „odstraňovania odpadu“, „iný spôsob zneškodňovania odpadu“, odstránenie odpadu“, „odstraňovanie odpadu“ slovami „nakladanie s odpadom v súlade s osobitným zákonom x)“, pričom poznámka pod čiarou k odkazu x) bude znieť: 
„x) zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 
Odôvodnenie: Ide o zosúladenie terminológie so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
Postupy podľa návrhu zákona zosúladiť so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a so Smernicou 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie. 

Odôvodnenie: Všetky procesné postupy súvisiace s konaniami podľa stavebného zákona, týkajúce sa umiestňovania, povoľovania, zmeny alebo kolaudácie stavby, ktorej predchádzal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, je potrebné zosúladiť so znením zákona č. 24/2006 Z. z. a to tak, aby mala verejnosť totožné práva a lehoty ako pri ostatných prípadoch povoľovania činností podľa iných právnych predpisov a taktiež, aby všetky orgány mali zabezpečené rovnaké procesné práva a lehoty aké požaduje príslušná smernica aj zákon č. 24/2006 Z. z. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
V návrhu zákona všeobecne chýbajú odkazy na zákon č. 24/2006 Z. z. Žiadame doplniť tieto odkazy v zodpovedajúcom rozsahu všade tam, kde sa proces posudzovania vplyvov, resp. zisťovacieho konania prelína s procesmi podľa stavebného zákona. 

Odôvodnenie: Vzhľadom na prepojenosť a previazanosť obidvoch procesov, ktorú konštatovala aj Európska komisia vo viacerých svojich oficiálnych listoch vo vzťahu k Slovenskej republike považujeme aj vnútroštátne prepojenie obidvoch zákonov za veľmi dôležité, obzvlášť, ak takéto prepojenie prostredníctvom poznámok pod čiarou alebo textu zákona existovalo aj doteraz. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
Upozorňujeme na skutočnosť, že zákon č. 24/2006 Z. z. bude značne pozmenený aktuálne pripravovanou novelou, ktorej účinnosť sa očakáva od 01. 12. 2014. Táto novela upravuje aktuálne platné znenie stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že je možné očakávať, že nový stavebný zákon nadobudne účinnosť po novele zákona č. 24/2006 Z. z., mali by byť v ňom zohľadnené úpravy vyplývajúce z novely zákona č. 24/2006 Z. z. (zosúladiť terminológiu a procesy podľa jednotlivých ustanovení obidvoch zákonov). 

Odôvodnenie: Uvedené prepojenie by sa malo zabezpečiť nadväzne na proces prijímania novely zákona č. 24/2006 Z. z. takým spôsobom, aby boli zabezpečené všetky požiadavky Európskej komisie, ktorá vyjadrila s navrhnutými úpravami stavebného zákona v novele zákona č. 24/2006 Z. z. spokojnosť. Žiadame komplexné zabezpečenie prepojenia obidvoch procesov v takej podobe, ako ich schválila vláda Slovenskej republiky, Tripartita aj Legislatívna rada vlády SR. Zároveň žiadame osobitné rokovanie k tomuto bodu, aby boli doslovne zabezpečené všetky požiadavky vo vzťahu k stavebnému zákonu a prepojeniu posudzovania stavby a jej následného povoľovania, ktoré vyplývajú zo všetkých doterajších formálnych oznámení. Na tejto pripomienke trváme, pokiaľ nebudú všetky požiadavky všetkých formálnych oznámení úplne a jednoznačne prevzaté aj do obsahu návrhu predkladaného zákona. 
 
Z 
A 
 
MŽP SR 
 
K doložke zlučiteľnosti – Vzhľadom ku konaniam podľa návrhu zákona je v rámci doložky zlučiteľnosti potrebné uviesť v doložke kodifikované znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie a Smernicu 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie. 
Odôvodnenie: 
Ide o transpozičnú povinnosť, na ktorú upozornila viackrát aj Európska komisia. Všetky predpisy, ktoré súvisia s procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie by mali byť súčasťou jednak transpozičného ustanovenia a prílohy a následne by mali byť uvedené aj v doložke zlučiteľnosti. 
 
Z 
N 
problematika je upravená iným spôsobom 
MŽP SR 
 
V § 7 ods. 1 je na konci vety uvedené: “ ktorá nie je nepovolenou stavbou podľa tohto zákona“. Znamená to, že je povolenou stavbou? Odporúčame upraviť z dôvodu, že takto formulovaný text nie je jednoznačný, ani nie je vysvetlený v dôvodovej správe. Odôvodnenie: Štylistická pripomienka. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
Do § 9 ods. 2 doplniť slová “domové čistiarne odpadových vôd, odlučovače ropných látok“. Odôvodnenie: Doplnenie relevantných pojmov medzi vymenované príklady. 
O 
ČA 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 9 ods. 4 vypustiť slová: „navážky, výsypky, skládky, odvaly, odkaliská“. 
Odôvodnenie: Ide o stavby podľa osobitných predpisov. Napríklad odkaliská: Podľa § 52 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) odkaliská vytvorené hrádzovým systémom sú vodnými stavbami, na ktoré sa vyžaduje vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona. Špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb nevydáva povolenia na terénne úpravy, iba ak súvisia s povoľovanou vodnou stavbou. 
 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 9 ods. 6 slovo „podpery“ nahradiť slovom „piliere“. Odôvodnenie: Gramaticko-štylistická pripomienka. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 9 ods. 8 za slovo „Dočasnou“ navrhujeme doplniť slovo „stavbou“. „Dočasnou stavbou je stavba, ktorej čas trvania“. Odôvodnenie: Štylistická pripomienka. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 11 ods. 4 navrhujeme za slovo „Prízemnou“ doplniť slovo „budovou“. Odôvodnenie: Štylistická pripomienka. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
Do § 12 ods. 5 písm. b) navrhujeme zaradiť aj vodné stavby na technické vybavenie územia a na ochranu pred povodňami a to všetky úpravy vodných tokov, vodné diela – priehrady, vodné nádrže, rybníky, hate, hrádze, atď. Odôvodnenie: Doplnenie dôležitých stavieb z pohľadu vodných stavieb a protipovodňovej ochrany územia. 
O 
ČA 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 14 ods. 2 odporúčame definovať slová „podstatný vplyv na okolie“. Odôvodnenie: Požiadavka na definovanie pojmu.  
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŽP SR 
 
V § 14 ods. 2 písm. c) vypustiť slovo žumpy. Odôvodnenie: Podľa § 69 na uskutočnenie drobnej stavby sa vyžaduje len súhlas stavebného úradu. Podľa názoru špeciálneho stavebného úradu, žumpa by mala podliehať stavebnému konaniu a kolaudácii s dokladovaním najmä skúšok tesnosti z hľadiska ochrany podzemných vôd. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
Do § 14 bod 4 vložiť vodné stavby, ak sa súčasne povoľuje aj nakladanie s vodami. 
Odôvodnenie: Doplnenie relevantných druhov stavieb do odseku 4. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 14 ods. 5 za písm. q) doplniť na konci písmena čiarku a slová: „úložiská ťažobných odpadov.“. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 15 ods. 3 písm. c) vypustiť slová „ak sa zachováva konštrukčná a prevádzková jednota stavby nejde o nadstavbu ani prístavbu a nemení sa ani spôsob užívania“. 
Odôvodnenie: Navrhovanú úpravu odporúčame z dôvodu precizovania textu a vzájomného zosúladenia jednotlivých písmen predmetného ustanovenia. Prípadne je možné doplniť negatívnu definíciu nadstavby, prístavby, prestavby a zmeny účelového určenia a spôsobu užívania stavby. 
 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 15 ods. 4 písm. c) doplniť za slovom „technického“ slová „ a technologického“. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V paragrafe 17 ods. 3 písm. g) slová „likvidáciu alebo odvoz odpadu“ nahradiť slovami „zneškodnenie odpadov a ich odvoz“; na konci písmena vložiť slová „v súlade s osobitnými predpismi xxx)“ s odkazom na zákon o odpadoch. Odôvodnenie: Legislatíva v odpadovom hospodárstve nepozná pojem „likvidácia odpadu“. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 17 ods. 5 vypustiť písm. e). Doterajšie písmená f ) až j) sa označia ako písmená e) až i).  
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
V § 18 ods. 3 prvej vete vložiť za slová „overovacou položkou“ slová „do 15 dní po výbere dodávateľa, ak sa stavba realizuje dodávateľsky a pri povoľovaní stavby nie je známy dodávateľ“. Odôvodnenie: Doplnenie lehoty v špecifickom prípade. 
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
V § 18 ods. 4 vypustiť písm. k). Doterajšie písmeno l ) sa označuje ako písmeno k). 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V paragrafe 20 ods. 11 navrhujeme doplniť písm. d), ktoré znie „d) doklady o spôsobe nakladania s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby.“. Odôvodnenie: Prepojenie so zákonom o odpadoch.  
O 
A 
vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 51 ods. 5 doplniť za slová „stavebnému úradu“ slová „a orgánu posudzovania vplyvov“. Odôvodnenie: Doplnenie oboznamovania príslušného orgánu v oblasti posudzovania vplyvov so všetkými návrhmi na začatie konania, týkajúceho sa povinne posudzovaných činností. 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
V § 55 do poznámky pod čiarou k odkazu 6) doplniť „§ 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov“. 
O 
N 
úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
V § 55 ods. 2 slová „projektanta, ktorý“ nahradiť slovami „osobu s odbornou spôsobilosťou, ktorá“ . 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŽP SR 
 
V § 111 ods. 2 žiadame pred slovo „vôd“ doplniť slovo „ochrany“. 
Odôvodnenie: 
Ide o zosúladenie s § 52 vodného zákona. 
 
Z 
N 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
MŽP SR 
 
V § 58 – 60 – odporúčame explicitne uviesť, kto bude kontrolovať napĺňanie opatrení týkajúcich sa životného prostredia, ktoré napr. budú uvedené vo výstupoch z procesu posudzovania vplyvov. Odôvodnenie: Požiadavka na dozor nad dodržiavaním zákonom ustanovených povinností. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 64 písm. a) za slovo „krajiny“ vložiť čiarku a slová: “ochrany nerastného bohatstva a iných prírodných zdrojov“.  
O 
ČA 
upraví sa vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 64 písmeno m) za slová „minimalizovali emisie“ vložiť slová „pachových látok,“. Odôvodnenie: Už pri projektovaní stavby alebo jej zmeny by sa mala konštrukčne riešiť stavba tak, aby neprodukovala nadmerné emisie pachových látok. Veľké problémy spôsobujú najmä bioplynové stanice. 
O 
ČA 
upraví sa vo vyhláške 
MŽP SR 
 
§ 64 písm. m) – záver ustanovenia je formulačne nejasný a nepresný, odporúčame jeho nasledovné znenie „zabezpečovali ochranu životného prostredia v súlade s aktuálnym stavom najlepších dostupných techník9)“. Odôvodnenie: Upresnenie a spresnenie. 
O 
ČA 
upraví sa vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 64 písm. n) nahradiť slová „prietoku definovanému ako storočná voda“ slovami „prietoku, ktorý sa v profile vodného toku pod mostnou konštrukciou dosiahne alebo prekročí priemerne raz za sto rokov“ a slová „definovanému ako tisícročná voda“ nahradiť slovami „definovanému ako prietok, ktorý sa dosiahne alebo prekročí priemerne raz za tisíc rokov“. 

Odôvodnenie: Ide o zosúladenie textu navrhovaného zákona s kodifikovanou terminológiou hydrológie. 
 
O 
ČA 
upraví sa vo vyhláške 
MŽP SR 
 
V § 79 ods. 1 vypustiť slovo „podstatná“. Odôvodnenie: Existujú rôzne výklad tohto pojmu. Každá zmena, ktorá by mohla ohroziť život alebo zdravie osôb – mala by sa uskutočniť len na základe povolenia. 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
Odporúčame dopracovať ustanovenia § 85 a 152 v súvislosti so skutočnosťou, že nie je celkom jasné, kto bude znášať náklady na odstránenie nepovolenej stavby, keď to stavebník odmietne aj po prípadnom súdnom rozhodnutí až po exekučné konanie. V tejto súvislosti odporúčame zvážiť tvrdenie v predkladacej správe, že návrh zákona nebude mať dopad na rozpočty obcí, VÚC ani štátu. Odôvodnenie: Ide o návrh na dopracovanie nejednoznačnej záležitosti. Obec, resp. štát môžu mať v súvislosti s odstránením čiastkové náklady, ktoré sa síce spätne môžu uhradiť na základe výsledku exekučného konania, no nemusí ísť vždy o úplnú úhradu. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 95 ods. 5 odporúčame zvážiť menovanie prednostu prednostom okresného úradu a nie starostom obce a taktiež to, že by prednosta aj zamestnanci stavebného úradu mali byť v štátnej službe. Odôvodnenie: Prednosta stavebného úradu zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Osobitné kvalifikačné predpoklady zabezpečuje ministerstvo. Zamestnanci špeciálnych stavebných úradov sú v štátnej správe. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 96 ods. 1 písm. e) – odporúčame nasledovné znenie ustanovenia „stavbách podliehajúcich integrovanému povoľovaniu10) 
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: 
„§ 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z.“. 
Odôvodnenie: Terminológia použitá v návrhu zákona „stavby v režime integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania životného prostredia“ sa v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia nepoužíva a preto môže dôjsť k nejasnostiam. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
V texte dôvodovej správy na strane 3 je zrejme chyba v slove „obalonmentálne zásady“. Odôvodnenie: Štylistická pripomienka. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V texte zákona sa uvádza orgán posudzovania vplyvov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v rôznych termínoch. Bolo by vhodné pre orgán posudzovania vplyvov zaviesť termín a tento používať v celom zákone. Odôvodnenie: Štylistická pripomienka. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 71 ods. 6 v druhej vete slovo „musí“ nahradiť slovom „musia“. Odôvodnenie: Gramatická úprava. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
§ 76 je potrebné Zosúladiť so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, a to v súvislosti s prílohou č. II, bodom 13, písm. b) Projekty v prílohe I realizované výnimočne alebo na rozvoj a testovanie nových metód alebo výrobkov a ktoré sa nepoužívali dlhšie ako dva roky.  
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŽP SR 
 
V § 94 ods. 1 písm. a) bod 3 za slovom „obstaráva“ vypustiť spojku „a“; v bode 6 upraviť slovosled. Odôvodnenie: Štylistická pripomienka. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
Pokiaľ má byť projektová dokumentácia v elektronickej forme prílohou stavebného povolenia, ktoré sa budú vkladať do registrov výstavby podľa § 100, súčasťou žiadosti musí byť projektová dokumentácia nielen v papierovej forme ale aj v elektronickej forme.  
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 103 ods. 4 slovo „projekt“ nahradiť slovom“ projektu“. Odôvodnenie: gramatická pripomienka. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 105 odporúčame určiť dolnú hranicu pokuty. Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že výška pokuty môže dosiahnuť až 150 000 eur považujeme za vhodné stanoviť aspoň v týchto prípadoch dolnú hranicu výšky pokuty. 
O 
N 
navrhovaná úprava je dostatočná 
MŽP SR 
 
V § 105 ods. 6 sú uvedené skutkové podstaty priestupkov za nelegálne umiestnenie reklamnej stavby. Pokuty za ich spáchanie sú neprimerane nízke (predovšetkým reklamná stavba s informačnou plochou nad 20 m2. Rovnako sú neprimerane nízke pokuty v § 107 ods. 4. 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úorava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
V § 106 ods. 1 zmeniť predvetie nasledovne: „Stavebný úrad alebo inšpekcia na návrh oprávneného zamestnanca na výkon štátneho stavebného dohľadu je oprávnený uložiť poriadkovú pokutu do 500 eur stavebníkovi, ktorý uskutočňuje stavbu svojpomocou, ak“. Odôvodnenie: Navrhujeme aby sa rozhodovanie o poriadkovej pokute prenieslo na stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát, ktorých oprávnení zamestnanci vykonajú dohľad a nie aby pokutu ukladal oprávnený zamestnanec. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŽP SR 
 
V § 107 ods. 2, 3 odporúčame uložiť pokutu vo výške preinvestovaných rozpočtových nákladov, aj za každý začatý mesiac užívania stavby bez kolaudácie uložiť pokutu a určiť pevnú sadzbu, aby nebola motivácia stavať na čierno. Odôvodnenie: Snaha zaviesť čo najúčinnejšie opatrenia proti čiernym stavbám. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŽP SR 
 
V § 107 ods. 6 vypustiť písmená b) a c). Odôvodnenie: Obsah kontroly vo veci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci patrí do pôsobnosti inšpektorátov práce, obsah kontroly vo veci nezhôd s projektantom a škôd nie je v pôsobnosti stavebného úradu. 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
V § 107 ods. 7 vypustiť písmená b) a c). Odôvodnenie: Následky vzniku škôd na stavbe v dôsledku zanedbania povinností podľa písm. b) a c) nie sú v pôsobnosti stavebného úradu. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŽP SR 
 
V § 107 ods. 8 vypustiť písmená a), b), d) a e). Odôvodnenie: Uvedené skutočnosti nie sú v pôsobnosti stavebného úradu, ale iných orgánov. 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
V § 107 ods. 9 vypustiť písmená a), b), c), d), e) a h). Odôvodnenie: Obsah kontroly stavbyvedúceho podľa písm. a) až e) a h) podľa uvedených formulácií nie je v pôsobnosti stavebného úradu. 
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
V § 107 ods. 10 vypustiť písmeno d). Odôvodnenie: Obsah kontroly stavbyvedúceho podľa písm. d) podľa navrhovanej formulácie nie je v pôsobnosti stavebného úradu. 
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
K § 109 ods. 1 - z formulácie tohto ustanovenia nie sú jasní účastníci konania – v následných §§ niekde sú jednoznačne určení, niekde nie (viď stavebné konanie). Odporúčame presne stanoviť okruh účastníkov konania v jednotlivých konaniach. Odôvodnenie: Požiadavka smeruje k jednoznačnosti ustanovení a právnej istoty vyplývajúcej z presného vymedzenia okruhu účastníkov konania v jednotlivých konaniach. 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú a zrozumieľnú 
MŽP SR 
 
V § 110 ods. 2 v prvej vete slová „do troch pracovných dní“ nahradiť slovami „do siedmich pracovných dní“. Odôvodnenie: Navrhuje sa reálna 7 – dňová lehota od úplného podania návrhu na vydanie rozhodnutia. Trojdňovú lehotu považujeme za veľmi krátku a pri zaťaženosti stavebných úradov je nemožné ju vždy dodržať. Odporúčame tiež zvážiť špecifikáciu, ktorých stavieb sa táto povinnosť bude týkať. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŽP SR 
 
V § 111 ods. 2 doplniť aj ochranu pred povodňami a environmentálne záťaže. Odôvodnenie: Na úseku starostlivosti o životné prostredie je potrebné sa v určitých prípadoch vyjadrovať aj týchto hľadísk. 
O 
N 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 
V § 112 ods. 3 doplniť za slová „lehota na vydanie záväzného stanoviska je 15“ slovo „pracovných“, prípadne číslicu „15“ nahradiť číslicou „30“. Odôvodnenie: 15 dní v niektorých komplikovanejších prípadoch nepostačuje. 

 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú a zrozumieľnú 
MŽP SR 
 
V § 115 ods. 5 odporúčame rozlíšiť slová „posudzovaný zámer“, ktorý sa používa pre účely stavebného zákona v zmysle „projekt“ od „zámeru“, čo je názov dokumentácie v prvom kroku posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. V tomto odseku by to mohlo viesť k omylu, kedy a komu zaslať upovedomenie o začatí konania. Odôvodnenie: terminologická a štylistická pripomienka. 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú a zrozumieľnú 
MŽP SR 
 
V §116 ods. 2 – nie je nám jasné doručovanie do vlastných rúk organizácii. Odporúčame upraviť tak, aby znenie bolo jednoznačné. Odôvodnenie: Nie je jasné, či veta za bodkočiarkou vyjadruje výnimku z doručovania ako takého alebo sa v týchto prípadoch korešpondencia doručuje e-mailom, tiež nie je jasný vzťah k zaručenému elektronickému podpisu. 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú a zrozumieľnú 
MŽP SR 
 
V § 116 ods. 2 prvá veta slovo „oznámenia“ nahradiť slovom „upovedomenia“. 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú a zrozumieľnú 
MŽP SR 
 
V § 121 ods. 2 navrhujeme doplniť nové písmeno e), ktoré znie: „e) záväzné stanovisko z posúdenia vplyvov na životné prostredie, ak ide o stavbu, ktorá podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie.“ Odôvodnenie: Takto podaný návrh by sa mal považovať za úplný. 
O 
N 
text je upravený inak 
MŽP SR 
 

V § 122 ods. 2 a § 127 ods. 1 odporúčame explicitne uviesť aj posúdenie súladu návrhu so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov. 
Odôvodnenie: V predmetných ustanoveniach sa uvádza len posudzovanie súladu návrhu so stanoviskami a vyjadreniami dotknutých orgánov, avšak vzhľadom na charakter záväzných stanovísk dotknutých orgánov je potrebné posúdiť najmä súlad návrhu s obsahom záväzných stanovísk. 
 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú a zrozumieľnú 
MŽP SR 
 
Za § 130 Príslušnosť vložiť nový § s názvom Účastníci konania, pričom v tomto paragrafe budú presne vymenovaní všetci potencionálni účastníci stavebného konania. Pri vložení nového paragrafu zvážiť vypustenie odsekov 2 a 3 v § 130, ktoré by mali byť súčasťou novovytvoreného ustanovenia. Odôvodnenie: V návrhu zákona chýba náhrada § 59 teraz platného stavebného zákona, § 109 v návrhu stavebného zákona rieši okruh účastníkov konania len čiastočne. 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú a zrozumieľnú 
MŽP SR 
 
V § 131 ods. 2 písm. b), c) a 160 ods. 2 vypustiť slová „to neplatí, ak oprávnenie na uskutočnenie stavby vyplýva z katastra nehnuteľností a stavebný úrad má elektronický prístup do katastra nehnuteľností“ Odôvodnenie: Výpis z katastra nehnuteľností vytvorený cez katastrálny portál je informatívny, nie je určený na právne účely.  
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
 
MŽP SR 
 
V § 131 ods. 2 žiadame v písmene d) za slová umiestnení stavby,“ vložiť slová „a doklad o splnení podmienok z rozhodnutia o umiestnení stavby“ Odôvodnenie: Precizovanie návrhu o potrebné náležitosti. 
O 
A 
upraví vyhláška 
MŽP SR 
 
Znenie § 134 Zastavenie konania doplniť o písmená i) a j), ktoré znejú: 
„i) stavebník nedoplnil žiadosť v stanovenej lehote, 
j) stavebník vzal žiadosť o stavebné povolenie späť.“. 
Odôvodnenie: Doplnenie dvoch relevantných dôvodov zastavenia konania. Prvý sa týka skutočnosti, že stavebník nedoplnil žiadosť stanovenými údajmi ani po výzve na doplnenie v určitej lehote a druhý sa týka prípadu, kedy stavebník sa rozhodol neuskutočniť stavbu a žiadosť o stavebné povolenie vzal späť. 
 
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
MŽP SR 
 
V § 135 ods. 5 písm. c) odporúčame prehodnotiť, či namiesto slov „základné požiadavky“ nie je vhodnejšie použiť „všeobecné technické požiadavky“. Odôvodnenie: Štylistika, terminológia. 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú a zrozumieľnú 
MŽP SR 
 
V § 136 ods. 2 slová „podľa ods. 2 písm. b)“ nahradiť slovami „podľa odseku 1 písm. b)“. Odôvodnenie: § 136 ods. 2 nemá písmeno b). 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 141 ods. 4 upraviť text „podľa odseku 5“,. Odôvodnenie: § 141 nemá odsek 5. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 143 ods. 5 odporúčame za slová „zastavovacími podmienkami“ doplniť slová „a so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov“. 
Odôvodnenie: Je vhodné precizovať text. 

 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 147 Kolaudačná obhliadka stavby v ods. (1) na konci odseku doplniť vetu „V kolaudačnom konaní s vyšším počtom účastníkov konania ako 50 sa upovedomenie o začatí kolaudačného konania doručuje verejnou vyhláškou.“ Odôvodnenie: Účastníkom kolaudačného konania je najmä vlastník pozemku. Pri niektorých stavbách je veľký počet účastníkov konania (ide o stavby vodovodov a kanalizácii, ktoré prechádzajú viacerými pozemkami a kde na jednej parcele figuruje veľa vlastníkov). 
 
O 
ČA 
upavené iným spôsobom 
MŽP SR 
 
V § 148 navrhujeme za odsek 4 doplniť nový odsek 5, ktorý znie: „(5) Prílohou kolaudačného rozhodnutia je projekt skutočného vyhotovenia stavby (vykonávací projekt) overený stavebným úradom“. Odôvodnenie: Uvedené doplnenie je dôležité z hľadiska posilnenia kvality kolaudácie. 
O 
ČA 
upraví vyhláška 
MŽP SR 
 
V § 151 ods. 1 a 153 ods. 1 vložiť za slovom „siedmich“ slovo „pracovných“. Odôvodnenie: Doplnenie primeranej lehoty zohľadňujúcej kumuláciu sviatkov a dní pracovného pokoja. 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú a zrozumieľnú 
MŽP SR 
 
K § 152 a 153 – chýba prepojenie na zákon č. 24/2006 Z. z. Odporúčame doplniť. Odôvodnenie: 
Za určitých okolností aj odstránenie stavby môže mať negatívny vplyv na životné prostredie, napríklad v prípadoch ak ide o stavbu, ktorá životnému prostrediu pomáhala (čistiarne odpadových vôd, environmentálne centrá, merače úrovne znečistenia, hydrometeorologické stavby a pod.). 
 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú a zrozumieľnú 
MŽP SR 
 
V § 155 ods. 1 písm. c) zvážiť doplniť kritériá, na základe ktorých sa bude určovať výška kaucie. Odôvodnenie: Požiadavka smeruje k určeniu základnej transparentnosti postupu pri určovaní výšky kaucie, ktorá bude súčasťou rozhodnutia. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 156 ods. 3 upraviť text „ podľa ods. 3)“, v ods. 4 upraviť slová „podľa ods. 3 písm. b) až e)“ Odôvodnenie: ods. 3 nemá písmená „b) až d)“. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 157 ods. 2 písm. a) vypustiť slovo „na“ pred slovom „ práce“. Odôvodnenie: Štylistická pripomienka. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 158 ods. 8 doplniť za slovom „zabezpečovacích“ slovo „prác“. Zároveň slovo „prác“ vypustiť za slovami „vypratať stavbu“. Odôvodnenie: Štylistika. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 163 ods. 3 písm. b) za slová “ak ide“ doplniť spojku „o“. Odôvodnenie: Gramatika. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
V § 163 ods. 4 slovo „učiť“ nahradiť slovom „určiť“. Odôvodnenie: Gramatika. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
Navrhujeme v zákone doplniť ustanovenia o: 
• nevyhnutných stavebných úpravách, 
• zabezpečovacích prácach, 
• opatreniach vyplývajúcich z výkonu štátneho stavebného dohľadu, 
• opatreniach na susedných pozemkoch a stavbách, 
• nariadení odstránenia stavby. 
Odôvodnenie: Chýbajú podrobnejšie ustanovenia o priebehu konania a obsahu rozhodnutí v osobitostiach ďalších konaní podľa stavebného zákona. 
 
O 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
MŽP SR 
 
K článku VI. Sadzobník správnych poplatkov: 
- Pri položke 60 je v oslobodení pod bodom 3. uvedené, že od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena c) štvrtého bodu tejto položky je oslobodená NDS a ŽSR, pričom položka c) nemá bod 4. 
- Pri položke 62 je v oslobodení pod bodom 3. uvedené, že od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena c) štvrtého bodu tejto položky je oslobodená NDS a ŽSR, pričom položka c) nemá bod 4. 
 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
Všeobecne k textu návrhu: Hoci zákonodarca v dôvodovej správe vysvetľuje, že záväzné stanovisko je formalizovaný úkon dotknutého orgánu, ktorý má v konaní stavebného úradu silu blízku právoplatnému rozhodnutiu a ktorý je odlišný od neformalizovaných vyjadrení, pripomienok, stanovísk a návrhov dotknutých orgánov, s ktorými stavebný úrad nakladá podľa všeobecných pravidiel dokazovania, v konečnom dôsledku navrhovaná právna úprava pôsobí vzhľadom na používanie viacerých slovných spojení „záväzné stanoviská dotknutých orgánov“, „rozhodnutia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov“, „stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov“ nekonzistentne. Vzhľadom na uvedené odporúčame v návrhu zaviesť jednotnú terminológiu, napr. explicitným subsumovaním pojmu rozhodnutie dotknutého orgánu pod pojem záväzné stanovisko dotknutého orgánu ako aj doplnením všeobecného procesného ustanovenia ohľadne spôsobu vyhodnocovania obsahu neformalizovaných vyjadrení, pripomienok, stanovísk a návrhov dotknutých orgánov zo strany stavebného úradu. 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú a zrozumieľnú 
MŽP SR 
 
K doložke vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť, vo verejnej správe a financovanie majetku: 
• V tabuľke č. 1 navrhujeme neoddeľovať Výdavky verejnej správy celkom na dva samostatné pre výdavky v ktorých je zahrnuté financovanie územných plánov a v druhých pravdepodobne financovanie SSI, tabuľka v tomto prípade stráca prehľadnosť a zrozumiteľnosť. V tabuľke č. 2 sú nesprávne prepočítané celkové vplyvy na štátny rozpočet na roky 2015 – 2017. 
• Tabuľkovú časť (tabuľky č. 2.1 a 2.2, tabuľky č. 5 a 6) vypracovať v súlade s platným Metodickým postupom pre analýzu vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu. Odôvodnenie: Vplyvy na rozpočet nie sú zosúladené s financovaním návrhu a celkovými dopadmi. 
• V tabuľke č. 2.1 by bolo vhodnejšie výdavky stavebnej inšpekcie neuvádzať samostatne, ale začleniť ich pod výdavky MDVRR SR ako ďalší prvok programovej štruktúry kapitoly. 
• Zosúladiť textovú časť 2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie s tabuľkovou časťou tabuliek č. 2.1 a 2.2 a tabuľky č. 6. 
• V časti 2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie sú vo výpočte plánovaných mzdových nákladov chybne zosumarizované mzdy, započítané sú aj číselné údaje označujúce tarifné triedy, rozpísaný je výpočet na mzdy zamestnancov v počte 12, ale v texte je uvádzaný nárast o 18 zamestnancov. 
• Časť 2.3.4 je potrebné prepracovať z dôvodu nejasnosti uvádzaných údajov a prepočtov, ktoré by sa následne mali zobraziť v tabuľke č.1. Taktiež navrhujeme využiť tabuľkové zobrazenia, ktoré bližšie priblížia prepočty z ktorých sa vychádza pri prerátavaní vplyvu na ŠR. 
• Vzhľadom na to, že účinnosť zákona sa predpokladá až od 1. júla 2015 a v doložke vplyvov nie sú uvedené termíny zriadenia nových stavebných inšpektorátov ako aj personálneho posilnenia ústredia Slovenskej stavebnej inšpekcie, nie je možné posúdiť správnosť vykazovaného objemu finančných prostriedkov na mzdy a poistné a odvody do poisťovní (tieto sú vyčíslené už od roku 2014). 
• Odporúčame prepracovať časť „Vplyv na rozpočet verejnej správy“ z dôvodu nejasnosti a následne aj chybných údajov. 

Odôvodnenie: Doložka vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu je vypracovaná veľmi neprehľadne, s číselnými údajmi v tabuľkových častiach, ktoré nie sú spracované v súlade s predpísanou metodikou. Odporúčame doložku komplexne prepracovať. 
 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
K osobitnej časti dôvodovej správy k § 130 je uvedené, že „Okruh účastníkov konania je vymedzený ako doteraz a nadväzuje na § 14 správneho poriadku“. Uvedené nekorešponduje s návrhom zákona, v ktorom nie je vymedzený okruh účastníkov stavebného konania. Napr. tak ako je vymedzený v súčasne platnom stavebnom zákone v § 59. Odôvodnenie: Upozornenie na potrebu odstránenia nezrovnalostí v osobitnej časti dôvodovej správy s textom návrhu zákona. 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
Osobitná časť dôvodovej správy k § 164 ods. 1 nekorešponduje s dôvodovou správou – navzájom s návrhom zákona v tomto paragrafe a nasledujúcich paragrafoch. Odporúčame upraviť znenie dôvodovej správy. Odôvodnenie: Upozornenie na zjavné nezrovnalosti. 

 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
K tézam k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a osobitných technických požiadavkách na bezbariérový prístup: K bodu 1) Vymedzenie pojmov z oblasti týkajúcej sa životného prostredia (životné prostredie, vplyv na kvalitu životného prostredia – bezpečné životné prostredie, vnútorná klíma budov a vplyv vonkajšieho prostredia, vrátane špecifických funkčných požiadaviek na výstavbu) navrhujeme v časti Vymedzenie základných požiadaviek na stavby z hľadiska* životného prostredia počas prípravy stavieb – projektovanie stavieb, výstavby a po skolaudovaní stavieb zaoberať sa nakladaním s odpadmi, ktoré vnikajú ( má sa na mysli počas výstavby, aby sa vznikajúci odpad triedil, zhromažďoval na vyhradenom mieste stavby, aby nedochádzalo k jeho únikom mimo vyhradené miesta, jedným slovom, aby už počas výstavby bol na stavbe poriadok). 

V časti Vymedzenie požiadaviek na technické zariadenia budov pri projektovaní obytných stavieb by podľa nášho názoru mal byť navrhnutý najvhodnejší spôsob umiestnenia nádob na zber a zhromažďovanie vznikajúcich komunálnych odpadov a vyseparovaných zložiek z nich. 
 
O 
A 
 
MŽP SR 
 
K tézam k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o náležitostiach jednotlivých druhov podaní účastníkov konaní a rozhodnutí stavebného úradu: Navrhujeme, aby bol do zoznamu zahrnutý aj návrh na vydanie rozhodnutia o terénnych úpravách, pri ktorých budú využité odpady. 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú úpravu za jednoznačnú a zrozumieľnú 
MŽP SR 
 
V § 69 ods. 1 odporúčame za slová „nevyžaduje stavebné povolenie“ vložiť slová „alebo rozhodnutie o zmene nedokončenej stavby“. 

Odôvodnenie: Navrhovanú úpravu odporúčame vykonať z dôvodu precizovania právnej úpravy. Stavebný súhlas je možné vydať aj v prípade zmeny nedokončenej stavby podľa § 68 návrhu, pričom zmenu nedokončenej stavby stavebný úrad schvaľuje v konaní o povolenie zmeny nedokončenej stavby ako v osobitnom type konania podľa § 143 návrhu, ktorého výsledkom je rozhodnutie o zmene nedokončenej stavby, prípadne schválenie podľa ods. 7 predmetného ustanovenia. 
 
O 
N 
predmetná problematika je upravená iným spôsobom 
MŽP SR 
 
§ 71 ods. 10 – ustanovenie je formulačne nepresné, odporúčame jeho nasledovné znenie „Komíny a výduchy musia bezpečne odvádzať odpadové plyny do vonkajšieho ovzdušia a odolávať ich účinkom. Komíny sa musia konštrukčne postaviť tak, aby ich bolo možné čistiť“. Odôvodnenie: Upresnenie a spresnenie. 
O 
ČA 
upraví sa vo vyhláške 
MV SR 
V čl. I § 7 ods. 6 písm. a) 
V čl. I § 7 ods. 6 písm. a) prvom bode za slová „ochranné stavby“ vložiť slová „okrem zariadení civilnej ochrany obyvateľstva“. 

Odôvodnenie: Predmetné ustanovenie je žiaduce spresniť, aby sa vylúčili prípadné interpretačné problémy, keďže ochranné stavby upravuje aj § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MV SR 
V čl. I § 5 ods. 8 
V čl. I § 5 ods. 8 na konci pripojiť slová „a zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva“. 

Odôvodnenie: Z hľadiska významu chráneného záujmu, ktorým je najmä ochrana života a zdravia ľudí, je potrebné medzi relevantnú technickú infraštruktúru zaradiť aj zariadenia civilnej ochrany obyvateľstva. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MV SR 
V čl. I § 8 ods. 2 písm. m) 
V čl. I § 8 ods. 2 písm. m) za slová „na požiarnu ochranu“ vložiť „čiarku“ a slová „civilnú ochranu obyvateľstva“. 

Odôvodnenie: Medzi relevantné zastavovacie podmienky je potrebné zaradiť taktiež ustanovenie podmienok minimalizácie negatívnych vplyvov stavieb a využívania územia aj na systém civilnej ochrany obyvateľstva. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MV SR 
Z návrhu zákona vypustiť čl. III 
Z návrhu zákona vypustiť čl. III. 

Odôvodnenie: V bode 1 navrhovaná úprava nie je potrebná, pretože sledovaný účel možno dosiahnuť v rámci platného znenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona o obecnom zriadení. Bod 2 je nadbytočný vzhľadom na skutočnosť, že predmetnú problematiku upravuje § 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov; navyše navrhované zaradenie do zákona o obecnom zriadení je nesystematické, pretože § 5 ods. 5 bezprostredne nadväzuje na odseky 3 a 4, ktoré sa týkajú len nečinnosti obce. V bode 3 nie je žiaduce ani nevyhnutné, najmä z hľadiska právnej istoty, ustanoviť odchylnú úpravu účinnosti všeobecne záväzného nariadenia obce od všeobecnej úpravy. Bod 4 vecne nepatrí do zákona o obecnom zriadení, ale do návrhu zákona. Bod 5 je zbytočný a navrhovanou odchylnou úpravou od § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení aj nekoncepčný; okrem toho organizáciu obcí ako stavebných úradov možno upraviť aj bez inštitútu prednostu stavebného úradu (bod 27 tohto stanoviska) a ďalej navrhované riešenie nie je úplne kompatibilné s § 95 ods. 5 druhou vetou a odsekom 6 návrhu zákona. Bod 6 je nadbytočný a nelogický, nakoľko § 20a ods. 3 a 4 zákona o obecnom zriadení sa týkajú zriadenia spoločného obecného úradu, čo je úplne iný inštitút upravený na základe dobrovoľnosti (verejnoprávna zmluva) ako nová štruktúra obcí v postavení stavebných úradov ustanovená právnym predpisom, a teda túto všeobecne zrozumiteľnú skutočnosť nie je potrebné osobitne zvýrazňovať. V bode 7 a v nesprávne označenom bode 10 nie je dôvodné ustanoviť povinnosť mestám v sídlach krajov zriadiť útvar hlavného architekta, a teda vhodnejším riešením je ponechať toto rozhodnutie na uvážení obce či mesta tak ako doteraz. Okrem toho o zriadení uvedeného útvaru nemá rozhodovať mestské zastupiteľstvo, ale primátor mesta, ktorý podľa § 13 ods. 4 písm. d) zákona o obecnom zriadení vydáva organizačný poriadok mestského úradu; ďalej prijatie navrhovaného riešenia by malo negatívny vplyv na rozpočty príslušných miest, čo sa nezohľadňuje v doložke vybraných vplyvov. Nesprávne označený bod 11 nie je potrebný, keďže príloha B k zákonu o obecnom zriadení bola už zrušená v celom rozsahu. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 14. 11. 2014. 
MV SR 
V čl. IV bode 3 
V čl. IV bode 3 je nesúlad medzi obsahom textu uvedeným v stĺpci Poznámka a v stĺpci Preukaz spôsobilosti. Pri tejto živnosti je navyše rozpor v ustanovení podmienky praxe; podmienka praxe absentuje v stĺpci Preukaz spôsobilosti, odkaz na ňu sa uvádza v stĺpci Poznámka. Na odstránenie tohto nesúladu je potrebné vypustiť v stĺpci Poznámka odkaz na § 54 ods. 3 a 5 návrhu zákona. 
O 
A 
 
MV SR 
V čl. I § 55 ods. 2 
V čl. I § 55 ods. 2 prvej vete za slovo „projektant“ vložiť slová „a špecialista požiarnej ochrany“ a slovo „vykonáva“ nahradiť slovom „vykonávajú“. 

Odôvodnenie: Navrhovaná úprava bezprostredne súvisí s pripomienkou uvedenou v bode 17 tohto stanoviska. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
N 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
MV SR 
V čl. I § 55 
V čl. I § 55 doplniť nový odsek 9, ktorý znie: 
„(9) Špecialista požiarnej ochrany je oprávnený 
a) vykonávať dohľad nad uskutočňovaním stavby z hľadiska overeného riešenia protipožiarnej bezpečnosti, 
b) vstupovať na stavenisko a na stavbu a zapisovať zistenia do stavebného denníka, 
c) požadovať od stavebníka a stavbyvedúceho odstránenie zistených odchýlok od overeného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby.“. 

Odôvodnenie: Navrhovaná úprava má priamu súvislosť s pripomienkami uvedenými v bodoch 18 a 19 tohto stanoviska. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
N 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
MV SR 
V čl. I § 56 ods. 1 
V čl. I § 56 ods. 1 slová „odolnosť pri požiari“ nahradiť slovami „požiarnej odolnosti“. 

Odôvodnenie: Ide o zabezpečenie súladu právnej terminológie návrhu zákona so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, napríklad s vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MV SR 
V čl. I § 64 za písmeno h) 
V čl. I § 64 za písmeno h) vložiť nové písmeno i), ktoré znie: 
„i) budova svojim požiarne nebezpečným priestorom nezasahovala na susedný stavebný pozemok,“. Doterajšie písmená i) až p) označiť ako písmená j) až r). 

Odôvodnenie: Požiarne nebezpečný priestor výrazne obmedzuje možnosti realizácie stavby. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
vo vyhláške 
MV SR 
V čl. I § 92 ods. 1 písm. b) 
V čl. I § 92 ods. 1 písm. b) prvom bode pripojiť slová „uvedený v § 95 ods. 1 písm. a)“. 

Odôvodnenie: Účelom navrhovaného spresnenia je zamedziť situácii, aby v rovnakej veci rozhodoval v správnom konaní v prvom i druhom stupni ten istý orgán štátnej správy (okresný úrad v sídle kraja). Tento postup, ktorý narúša zásadu dvojinštančnosti správneho konania a devolutívneho účinku odvolania, umožňuje síce zákon o organizácii miestnej štátnej správy, ale má ísť len o ojedinelé výnimočné prípady, ak problematiku nemožno riešiť napríklad prostredníctvom najbližšie vyššieho orgánu štátnej správy, prípadne iným spôsobom, čo však zrejme nie je tento prípad. 

Táto pripomienka je zásadná. 

 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
MV SR 
V čl. I § 92 ods. 2 
V čl. I § 92 ods. 2 vypustiť. 

Odôvodnenie: Navrhované riešenie nie je v súlade s čl. 71 ods. 1 prvou vetou ústavy, podľa ktorého na obec možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Z uvedeného vyplýva, že prenesenie pôsobnosti možno uskutočniť len priamo zákonom, a nie delegovaním pôsobnosti individuálnym správnym aktom vydaným na základe zákona orgánom štátnej správy. 

Táto pripomienka je zásadná. 

 
Z 
A 
 
MV SR 
V čl. I § 94 ods. 2 a § 112 ods. 6 
V čl. I § 94 ods. 2 a § 112 ods. 6 vypustiť. 

Odôvodnenie: Uvedené ustanovenia nepatria do stavebného zákona, pretože podmienky podania protestu prokurátora ustanovuje zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, najmä § 21 a 22. Navyše slová „možno použiť protest prokurátora“ nie sú kompatibilné s terminológiou spomenutého zákona. 
 
O 
A 
 
MV SR 
V čl. I § 95 
V čl. I § 95 je v navrhovanom znení nezrozumiteľný, a teda neumožňuje utvorenie jednoznačnej predstavy o novej organizácii obcí ako stavebných úradov. Preto predmetná problematika vyžaduje prepracovanie v podstate na princípe ustanovenia vybraných obcí ako stavebných úradov v návrhu zákona (napríklad v jeho prílohe) s vymedzením ich územných obvodov prostredníctvom obcí, ktoré nebudú stavebnými úradmi, a to v návrhu zákona, prípadne vo vykonávacom predpise ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Zároveň je vhodné navrhovanú úpravu zjednodušiť bez stavebných obvodov a prednostu stavebného úradu. 

Odôvodnenie: Navrhované ustanovenia § 95 sú nejasné, pričom ide o ťažiskovú problematiku, keďže ako sa uvádza aj v dôvodovej správe, bez stavebného úradu sa navrhovaný zákon nemôže uviesť do praxe, pretože je jedným z nevyhnutných subjektov právnych vzťahov k stavebníkom i k verejnosti. Z predloženého návrhu nemožno najmä zistiť základnú konštrukciu navrhovaného modelu, a to či všetky obce majú mať postavenie stavebného úradu alebo len obce, ktoré sú sídlom stavebného obvodu (vzťah odsekov 1 a 3 v § 95) ani čo sa rozumie „stavebným úradom v stavebnom obvode“ (§ 95 ods. 4). V neposlednom rade, podľa § 95 ods. 5 na čele stavebného úradu je prednosta, ktorého vymenúva starosta obce, pričom sa nezohľadňuje, že stavebným úradom je aj okresný úrad v sídle kraja, a teda podľa uvedeného návrhu starosta obce by vymenúval aj prednostu okresného úradu v sídle kraja. 
Existujúce pochybnosti nevyjasňuje ani dôvodová správa, podľa ktorej na jednej strane sa zachováva prenesený výkon štátnej správy na všetky obce, na strane druhej sa tento výkon má zabezpečiť v stavebných obvodoch podľa vzoru napríklad matričných obvodov, čo znamená len právnym predpisom vymedzenými niektorými obcami. 
V súvislosti s plnením prenesených úloh štátnej správy obcami z uznesenia vlády č. 226/2014 k Súhrnnému auditu výkonu kompetencií verejnej správy - segmentu územnej samosprávy a návrhu na zabezpečenie financovania kompetencií verejnej správy vyplýva úloha revidovať, aktualizovať a prípadne rozšíriť na súčasné potreby jednotlivé úlohy z prílohy k uzneseniu vlády č. 52/2010 k návrhu postupu realizácie úloh vyplývajúcich z Koncepcie modernizácie územnej samosprávy v SR. Koncepcia požaduje utvorenie podmienok, v ktorých budú môcť obce jednoduchšie, efektívnejšie a kvalitnejšie vykonávať prenesený výkon štátnej správy. Zavedenie siete s pracovným označením „spoločné obecné úradovne“ má zabezpečiť jednotnú aplikáciu právnych predpisov, zvýšiť kvalitu rozhodovania, zlepšiť metodické riadenie a kontrolu, umožniť zriadenie jednotnej elektronickej komunikácie, a pod. Tieto úlohy sa týkajú aj výkonu štátnej stavebnej správy a jej racionálneho inštitucionálneho usporiadania na miestnej úrovni. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MV SR 
V čl. I § 163 ods. 17 
V čl. I § 163 ods. 17 primárne upraviť druhú vetu v tom zmysle, že osoba, ktorá získala živnostenské oprávnenie v predmete podnikania „uskutočňovanie stavieb“ do nadobudnutia účinnosti návrhu zákona za podmienok ustanovených zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, je povinná v lehote do 31. decembra 2016 ohlásiť miestne príslušnému živnostenskému (okresnému) úradu živnosť v predmete podnikania „zhotovovanie stavieb“ podľa osobitného predpisu s odkazom na živnostenský zákon. Alternatívne v záujme vecnej a administratívnej racionality a ekonomiky postupu dotknutej osoby a konania dotknutého úradu uvážiť iba ustanovenie povinnosti dotknutej osoby predložiť (preukázať) v uvedenej lehote splnenie (platnej) podmienky odbornej spôsobilosti. Zároveň v tejto súvislosti prehodnotiť úpravu prvej vety, so súčasným uvedením úpravy, podľa ktorej márnym uplynutím určenej lehoty živnostenské oprávnenie zanikne. 

Odôvodnenie: Prechodné ustanovenia týkajúce sa vzťahu navrhovanej právnej úpravy k živnostenskému zákonu je žiaduce spresniť v uvedených intenciách. 
 
O 
A 
 
MV SR 
V doložke zlučiteľnosti 
V doložke zlučiteľnosti sa nemožno stotožniť s názorom, že ide o vnútroštátny charakter navrhovanej právnej úpravy. Návrh zákona úzko súvisí so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (smernica EIA), keďže ide o úpravu povoľovacieho konania, ktoré tvorí neoddeliteľnú súčasť posudzovania vplyvov na životné prostredie ako celku. Ohľadom pochybností o náležitom vykonávaní smernice EIA v súčasnosti prebieha konanie Komisie o porušení Zmluvy Slovenskou republikou č. 2013/2034. V rámci formálneho oznámenia sa Komisia vyjadrila, že stavebné povolenie chápe ako povolenie v zmysle čl. 2 písm. c) smernice EIA a územné rozhodnutie síce samo o sebe neoprávňuje navrhovateľa projekt zrealizovať, takže nemôže ísť o povolenie v zmysle smernice, avšak chápe ho ako neoddeliteľnú súčasť povoľovacieho konania, na ktoré sa v plnej miere vzťahuje smernica o EIA. V snahe o nápravu vzniknutého nesúladu slovenského právneho poriadku s danou smernicou bol do legislatívneho procesu predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z návrhu stavebného zákona je zrejmé, že smernica EIA je v texte premietnutá, napríklad § 20 ods. 12, § 43, § 44, § 51 ods. 5, § 79 ods. 3, § 111, § 112 ods. 7, § 113 ods. 7, § 115 ods. 5, § 116 ods. 5, § 118 ods. 5, § 122 ods. 3 písm. b), § 123 ods. 2 písm. f), § 126 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. c), § 134 písm. g), § 135 písm. d), § 150 ods. 3 písm. c) a predkladateľ sa snaží o jeho prepojenie so zákonom č. 24/2006 Z. z. Na posúdenie náležitej transpozície je však nevyhnutné doplniť doložku zlučiteľnosti a vypracovať tabuľku zhody k tým ustanoveniam návrhu zákona, ktoré sa týkajú smernice EIA. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MV SR 
V čl. IV 
V čl. IV úvodnej vete doplniť zákon č. 182/2014 Z. z. V bode 2 v stĺpci Poznámka je uvedený odkaz na § 54 ods. 2 písm. a) a odseky 3 a 4 návrhu zákona, ktorá nie je v súlade s obsahom textu uvedeného v stĺpci Preukaz spôsobilosti, podľa ktorého podmienkou odbornej spôsobilosti na získanie živnostenského oprávnenia je (iba) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa architektonického alebo stavebného zamerania podľa druhu stavby a (iba) dva roky praxe v projektovej činnosti. Na odstránenie uvedeného nesúladu a aplikačných pochybností v praxi živnostenských úradov je potrebné spresniť v stĺpci Poznámka odkaz na § 54 ods. 3 písm. a), prípadne písmeno b), alebo uvážiť vypustenie odkazu na § 54 ods. 3 a 4. 
O 
A 
 
MV SR 
V čl. IV bode 4  
V čl. IV bode 4 v stĺpci Poznámka je uvedený odkaz na § 97 ods. 1 návrhu zákona, ktorá nie je v súlade s obsahom ponechanej (doposiaľ platnej) podmienky odbornej spôsobilosti v stĺpci Preukaz spôsobilosti. Platnou (i ponechanou) podmienkou odbornej spôsobilosti v súlade s platným stavebným zákonom je osvedčenie o odbornej spôsobilosti, pričom úprava § 97 ods. 1 reguluje podmienky zápisu odborne spôsobilých osôb do registra odborne spôsobilých osôb. Podmienkou zápisu do registra odborne spôsobilých osôb podľa § 97 ods. 1 sú aj (všeobecné) podmienky osobitnej morálnej spôsobilosti (bezúhonnosti) a spôsobilosti na právne úkony, ktorých splnenie je predmetom konania živnostenského úradu v právnom rámci § 6 ods. 1 písm. b) a c) v spojitosti s novelizovanou úpravou § 6 ods. 2 živnostenského zákona. Navrhovaným riešením by došlo k duplicitnej a byrokratizujúcej právnej úprave nezlučiteľnej s racionalizáciou a administratívnym zjednodušovaním výkonu štátnej správy. Na odstránenie uvedeného nesúladu je potrebné novo upraviť nielen znenie v stĺpci Poznámka, ale aj znenie v stĺpci Preukaz spôsobilosti v súlade s novo koncipovanou úpravou odbornej spôsobilosti v § 97 ods. 1 písm. c) a d) návrhu zákona. Za predpokladu, že podmienkou účasti na skúške bude preukázanie požadovaného vzdelania a praxe, je možné v stĺpci Preukaz spôsobilosti nahradiť terajšie znenie preukazu odbornej spôsobilosti (osvedčenie o odbornej spôsobilosti) novým označením preukazu odbornej spôsobilosti (osvedčenie o úspešne vykonanej skúške alebo inak označený doklad o tejto skutočnosti) a v stĺpci Poznámka spresniť odkaz na § 97 ods. 1 písm. d) návrhu zákona. 
O 
A 
 
MV SR 
V čl. I § 55 ods. 2 
V čl. I § 55 ods. 2 pripojiť túto novú vetu: „Na vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je projektant povinný zabezpečiť špecialistu požiarnej ochrany.“. 

Odôvodnenie: Odborná úroveň špecialistu požiarnej ochrany sa pravidelne overuje skúšobnou komisiou ministerstva vnútra a špecialistovi požiarnej ochrany sa vydáva oprávnenie na vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany na päť rokov. Navrhovaná zmena súvisí s navrhovanými zmenami v bodoch 17 a 18 tohto stanoviska. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
N 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
MV SR 
V čl. I § 14 ods. 3 písm. c) a e)  
V čl. I § 14 ods. 3 písm. c) a e) upraviť tak, aby z nich bolo zrejmé, že počty osôb v predmetných jednoduchých stavbách určuje príslušná technická norma. 

Odôvodnenie: Pri určovaní počtu osôb je potrebné vychádzať z požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami, a to obdobne ako v § 139b ods. 2 platného stavebného zákona. 

Táto pripomienka je zásadná. 

 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
MV SR 
V čl. I § 14 ods. 4 písmeno a) 
V čl. I § 14 ods. 4 písmeno a) upraviť takto: 
„a) zariadenia civilnej ochrany, najmä ochranné stavby a stavby alebo ich časti a technologické súčasti, ktoré sú určené na plnenie úloh civilnej ochrany obyvateľstva,“. 

Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie sa dáva do súladu s terminológiou § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
MV SR 
V čl. I § 14 ods. 4 písmeno b)  
V čl. I § 14 ods. 4 písmeno b) upraviť takto: 
„b) stavby požiarnej ochrany, najmä hasičské stanice, hasičské zbrojnice a výcvikové stavby pre hasičov,“. 


Odôvodnenie: Ide o zosúladenia právnej terminológie so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, najmä s § 2 ods. 1 písm. d) a e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ktorý vymedzuje tieto pojmy na účel celého právneho poriadku. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
MV SR 
V čl. I § 14 ods. 5  
V čl. I § 14 ods. 5 uvádzacej vete slová „požiarnej bezpečnosti“ nahradiť slovami „protipožiarnej bezpečnosti“. 

Odôvodnenie: Z dôvodu zosúladenia právnej terminológie so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi, predovšetkým so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MV SR 
V čl. I § 14 ods. 5 písm. j)  
V čl. I § 14 ods. 5 písm. j) slová „na zhromaždenie“ nahradiť slovom „pre“. 

Odôvodnenie: Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v § 92 ods. 1 vymedzuje pojmové znaky zhromažďovacieho priestoru s ohľadom na počet osôb a m2 na osobu v nevýrobnej stavbe. Navrhovaná zmena môže zabrániť prípadnej mylnej interpretácii a aplikácii týkajúcej sa obidvoch právnych inštitútov. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MV SR 
V čl. I § 14 ods. 5 písm. o) 
V čl. I § 14 ods. 5 písm. o) slová „so zvýšeným rizikom požiaru“ nahradiť slovami „s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru“. 

Odôvodnenie: Zabezpečenie súladu s § 1 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
vo vyhláške 
MV SR 
V čl. I § 15 ods. 3  
V čl. I § 15 ods. 3 doplniť novým písmeno h), ktoré znie: 
„h) výmena alebo nahradenie pôvodného požiarnotechnického zariadeniaX) novým, najmä ak ide o zariadenie elektrickej požiarnej signalizácie, stabilné a polostabilné hasiace zariadenie a zariadenie na odvod tepla a splodín horenia.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu x znie: 
„x) § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.“. 

Odôvodnenie: Vybavenie stavby požiarnotechnickým zariadením má zásadný vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavby. 

Táto pripomienka je zásadná. 

 
Z 
A 
vo vyhláške 
MV SR 
V čl. I § 16 ods. 1 
V čl. I § 16 ods. 1 na konci vety pripojiť tieto slová: „a ktorými nedochádza k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby.“. 

Odôvodnenie: Ak sa stavba nachádza v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby, je z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti dôležité, aby strešná krytina spĺňala požiadavku nehorľavosti. Pri prestavbe vnútorných priečok môže zväčšením miestnosti dôjsť k zmene podmienok evakuácie osôb. Materiálové vyhotovenie obkladov stien a podláh má vplyv na požiarne riziko (horľavosť = trieda reakcie na oheň), ktoré je základným kritériom na určenie požiarnej odolnosti konštrukcie. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
vo vyhláške 
MV SR 
V čl. I § 20 ods. 9 
V čl. I § 20 ods. 9 uvádzacej vete vypustiť slová „spravidla aj“. 

Odôvodnenie: Slovo „spravidla“ je v normotvorbe nežiaduce, pretože v podstate neguje zmysel navrhovaného riešenia, v danom prípade vymedzenie súčastí vykonávacej projektovej dokumentácie. 
 
O 
A 
vo vyhláške 
MV SR 
V čl. I § 20 ods. 9 písm. c)  
V čl. I § 20 ods. 9 písm. c) slová „projekt požiarnej ochrany“ nahradiť slovami „riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby,“. 

Odôvodnenie: Z dôvodu zosúladenia právnej terminológie so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany pred požiarmi. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
vo vyhláške 
MV SR 
V čl. I § 20 ods. 11  
V čl. I § 20 ods. 11 doplniť nové písmeno d), ktoré znie: 
„d) doklady preukazujúce osvedčenie požiarnych konštrukcií podľa osobitného predpisu.“. 

Odôvodnenie: Ide o spresnenie požiadaviek vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred požiarmi. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
vo vyhláške 
MV SR 
V čl. I § 53 ods. 4 
V čl. I § 53 ods. 4 vypustiť slová „požiarnej bezpečnosti stavby“ a za slovo „mechanickej“ vložiť slová „a požiarnej“. 

Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie vyžaduje spresnenie, pretože požiarna bezpečnosť stavby je pre túto vyhradenú činnosť veľmi všeobecný pojem, ktorý okrem požiadaviek na konštrukcie zahŕňa napríklad aj požiadavky na členenie stavby na požiarne úseky, požiadavky na únikové cesty, odstupové vzdialenosti a požiadavky na zásah hasičských jednotiek. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
A 
 
MV SR 
V čl. I § 54 ods. 3 
V čl. I § 54 ods. 3 za slová „Projektovú dokumentáciu“ vložiť slová „okrem riešenia protipožiarnej bezpečnosti“. 

Odôvodnenie: Požiadavku na vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti špecialistom požiarnej ochrany pre právnickú osobu a fyzickú osobu ustanovuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi bez ohľadu na typ stavby alebo kategóriu stavby. 

Táto pripomienka je zásadná. 
 
Z 
ČA 
upravené inak 
MV SR 
V čl. I § 55 ods. 1 
V čl. I § 55 ods. 1 pripojiť túto novú vetu: „Špecialistovi požiarnej ochrany je vyhradené vypracovanie projektu v časti riešenia protipožiarnej bezpečnosti.“. 

Odôvodnenie: Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov ustanovuje rozsah oprávnení pre príslušných projektantov okrem profesie špecialistu požiarnej ochrany. Úlohy špecialistu požiarnej ochrany upravuje zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

Táto pripomienka je zásadná. 

 
Z 
N 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
MŠVVaŠ SR 
K Čl. I § 29 ods. 5 
slová "do jedného mesiaca" odporúčame nahradiť slovami "do 30 dní". 
Odôvodnenie: ide o upresnenie navrhovaného textu. 
O 
A 
 
MŠVVaŠ SR 
K § 119 ods. 2 
slová " do troch mesiacov" odporúčame nahradiť slovami " do 90 dní". 
Odôvodnenie: ide o upresnenie navrhovaného textu. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŠVVaŠ SR 
K celému textu 
odporúčame v celom texte slová "osobné ochranné prostriedky/pomôcky" doplniť alebo nahradiť slovami "osobné ochranné pracovné prostriedky". 
Odôvodnenie: podľa Nariadenia vlády Slovneskej republiky č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.  
O 
A 
 
MŠVVaŠ SR 
K celému textu 
slová "zdravotnú schopnosť" nahradiť slovami "zdravotnú spôsobilosť" 
Odôvodnenie: podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
O 
A 
 
MŠVVaŠ SR 
K Čl. I § 54 ods. 7 
slová "stredné odborné vzdelanie" nahradiť slovami "úplné stredné odborné vzdelanie". 

Odôvodnenie: podľa ustanovenia § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stredné odborné vzdelanie (sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list. V prípade ponechania požadovaného stupňa vzdelania „stredné odborné vzdelanie“ sa umožní vedenie drobnej stavby, jej zmien a stavebných úprav na nej, ktoré sú uskutočňované svojpomocou, osobám, ktoré ukončili trojročný učebný odbor stavebného zamerania ukončený záverečnou skúškou (napr. murár, tesár, inštalatér, strechár a pod.). 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MŠVVaŠ SR 
K Čl. I § 99 ods. 3 
slová " úplné stredoškolské odborné vzdelanie" nahradiť slovami "úplné stredné odborné vzdelanie". 

Odôvodnenie:Zosúladenie názvu stupňa vzdelania s ustanovením § 16 ods. 4 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MŠVVaŠ SR 
K Čl. IV bodu 5. 
V stĺpci Preukaz spôsobilosti slová "stredné odbotné vzdelanie" nahradiť slovami "úplné stredné odborné vzdelanie". 

Odôvodnenie: podľa ustanovenia § 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stredné odborné vzdelanie (sekundárne) získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list. V prípade ponechania stupňa vzdelania „stredné odborné vzdelanie“ sa umožní založiť si živnosť na vedenie drobnej stavby a stavebných úprav na nej osobám, ktoré ukončili trojročný učebný odbor stavebného zamerania ukončený záverečnou skúškou (napr. murár, tesár, inštalatér, strechár a pod.). 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
MŠVVaŠ SR 
K Čl. IV bodu 6. 
V stĺpci Preukaz spôsobilosti slová "úplné stredné vzdelanie" nahradiť slovami " úplné stredné odborné vzdelanie". 

Odôvodnenie: zosúladenie názvu stupňa vzdelania s ustanovením § 16 ods. 4 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s navrhovaným ustanovením § 52 ods. 2 návrhu zákona č. .../2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon). 
O 
A 
 
MŠVVaŠ SR 
K Čl. I § 12 ods. 2 
Odporúčame vypustiť slovo „najmä“. 
Odôvodnenie: navrhované ustanovenie vyjadruje výpočet stavieb dopravnej infraštruktúry, preto slovo „najmä“ považujeme za nadbytočné; ak je možné podradiť pod pojem „dopravná infraštruktúra“ aj ďalšie stavby, treba ich uviesť. 
 
O 
ČA 
vo vyhláške 
MŠVVaŠ SR 
K Čl. I § 23 ods. 4 písm. b)  
Na konci textu za slovo „zákona“ vložiť čiarku a vypustiť slovo „a“. 
Odôvodnenie: leg.tech. pripomienka. 
 
O 
A 
 
MŠVVaŠ SR 
4. K Čl. I § 28 ods. 3 
V tretej vete odporúčame za slová „ k ploche“ vložiť slovo „územia“. 
Odôvodnenie: leg.tech. pripomienka. 
 
O 
A 
 
MŠVVaŠ SR 
8. K Čl. I § 61 ods. 2 písm. a) 
V druhom riadku slovo „ dokumentácii“ nahradiť slovom „dokumentácie“. 
Odôvodnenie: oprava. 
 
O 
A 
 
MŠVVaŠ SR 
9. K Čl. I § 106 ods. 3  
Odporúčame vypustiť slová „ alebo k inej poľahčujúcej okolnosti“. 
Odôvodnenie: považujeme zmäkčujúce ustanovenie za dostatočné aj bez nami navrhovaného vypustenia slov, pretože sa v návrhu neuvádza, ktoré poľahčujúce okolnosti by to mohli byť. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŠVVaŠ SR 
10. K Čl. I § 107 ods. 2 písm. c)  
V druhom riadku slovo „dozor“ nahradiť slovom „dozoru“. 
Odôvodnenie: oprava. 
 
O 
A 
 
MŠVVaŠ SR 
11. K Čl. I § 149 ods. 4 
Odporúčame vypustiť slovo „najdlhšie“. 
Odôvodnenie: považujeme za nesprávne uviesť, že stavebný úrad môže povoliť predčasné užívanie stavby najdlhšie na šesť mesiacov a na druhej strane na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad lehotu primerane predĺžiť. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŠVVaŠ SR 
K Čl. I § 155 ods. 1 písm. a)  
Odporúčame primeranú lehotu nahradiť konkrétnou lehotou. 
Odôvodnenie: ide o právnu istotu osôb v konaní. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MŠVVaŠ SR 
K Čl. I § 155 ods. 1 písm. c)  
Odporúčame konkrétne uviesť podľa akých kritérií stavebný úrad výšku kaucie stanoví a napr. rozpätie kaucie. 
Odôvodnenie: ide o právnu istotu osôb v konaní. 
 
O 
ČA 
upraví vyhláška 
MŠVVaŠ SR 
5. K Čl. I § 44 ods. 3  
V treťom riadku slovo „príslušným“ nahradiť slovom „príslušných“. 
Odôvodnenie: oprava 
 
O 
ČA 
Úprava textu. 
MŠVVaŠ SR 
K Čl. I § 25 ods. 4 písm. a) 
Na konci textu slovo „dokumentáciei“ nahradiť slovom „dokumentácie“. 
Odôvodnenie: oprava 
 
O 
A 
 
MŠVVaŠ SR 
7. K Čl. I § 48 ods. 1 
Odporúčame vypustiť z odseku 1 písm. d), ktoré upravuje riešenie obytného územia pre „koncentráciu marginalizovaných skupín obyvateľov“. 
Odôvodnenie: Návrh považujeme za diskriminačnú úpravu, pretože sa touto úpravou pripúšťa zvýhodnenie jednej skupiny obyvateľstva štátu pred druhou. Zároveň návrh nedefinuje pojem „marginalizovaná skupina“ na účely tohto zákona. 

 
O 
N 
Riešenie odsúhlasené so zástupcami OBSE. 
MŠVVaŠ SR 
6. K Čl. I § 47 a 48  
Úprava vyjadrená slovami „verejný záujem“ je nedostatočná. 
Odôvodnenie: Podľa čl. 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru, „každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva. Pri posudzovaní verejného záujmu štrasburské orgány ochrany práva najprv rozhodujú o existencii verejného záujmu a potom porovnávajú všeobecný (spoločenský) záujem na zbavení majetku s individuálnym právom užívateľa majetku. 
Preto odporúčame v § 48 ods. 1 za slovami „vo verejnom záujme“ vložiť do textu slová „ podľa osobitného zákona (odkaz na zákon č. ..../2014 o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a doplnení niektorých zákonov) a všeobecných zásad medzinárodného práva ( odkaz na čl. 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru)“. 
 
O 
N 
Verejný záujem bude deklarovaný v prerokovanej a schválenej územnoplánovacej dokumentácii.  
MK SR 
K čl. I, § 5 ods. 1 
V § 5 ods. 1 odporúčame na konci doplniť „a kultúrneho dedičstva“. 

Odôvodnenie: Potreba zvýraznenia ochrany kultúrneho dedičstva, nakoľko v aplikačnej praxi túto problematiku stavebné úrady vo svojom konaní prehliadajú. 
 
O 
A 
 
MK SR 
K čl. I, § 5 ods. 4  
Podľa navrhovaného ustanovenia § 5 ods. 4 „Územnoplánovacia dokumentácia nie je predmetom autorského práva.“. 

Predmetné ustanovenie žiadame vypustiť. 

Ide o nepriamu novelizáciu, ktorá je neprípustná, okrem toho takáto úprava je priamo v rozpore so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a s medzinárodnou úpravou, ktorou je Slovenská republika viazaná (smernice a medzinárodné dohovory). 

Túto pripomienku uplatňujeme ako zásadnú. 

Odôvodnenie: 
1. Architektonické dielo ako predmet autorského práva 
Predmetom autorského práva je podľa § 7 ods. 1 písm. h) autorského zákona aj architektonické dielo. Podľa § 5 ods. 1 v spojení s § 7 ods. ods. 1 písm. h) autorského zákona sa za architektonické dielo považuje najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, najmä grafické a plastické zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo stavebného dizajnu. Zákon teda príkladmo uvádza jednotlivé diela, na ktoré sa vzťahuje autorskoprávna ochrana. 
Architektonickým dielom je vyjadrenie myšlienky, ktoré smeruje k vytvoreniu materiálneho prostredia ľudského života výtvarne umeleckou tvorivou formou. Z vyššie uvedeného vymedzenia vyplýva, že architektonickým dielom sú najmä projekty, plány, ktoré sú výsledkom tvorivej činnosti autora a týkajú sa najmä výstavby miest a dedín, obytných budov, budov pre kultúrne, sociálne, zdravotné a iné občianske zariadenia, interiérov a výstav, sadových úprav a drobnej architektúry. Naproti tomu povahu architektonických diel nemajú čisto technologické projekty a projekty slúžiace výlučne na priemyslové účely. V takýchto prípadoch hovoríme len o projektoch. Rozlišovanie projektových prác s architektonickým charakterom, čiže architektonických diel od projektových prác, je dôležité z toho hľadiska, že len architektonické diela sú predmetom autorského práva a odmena za vytvorenie architektonických diel má povahu autorskej odmeny - s výnimkou miezd získaných v pracovnom pomere na pracoviskách organizácií, najmä projektových ústavov. 
Predmetom autorského práva je podľa § 7 ods. 1 písm. j) autorského zákona aj kartografické dielo. 

Územnoplánovacia dokumentácia môže obsahovať časti, ktoré spĺňajú pojmové znaky diela, a to diela architektonického ale aj kartografického. Ako bolo uvedené vyššie, územnoplánovacia dokumentácia môže obsahovať aj časti, ktoré nespĺňajú pojmové znaky diela, a nie sú teda predmetom ochrany autorského zákona. 

2. Výtvory vylúčené z ochrany autorského zákona 
Výtvory, ktoré nepožívajú autorskoprávnu ochranu sú taxatívne vymedzené v § 7 ods. 3 autorského zákona. Takáto úprava vychádza z medzinárodnej úpravy (napr. Bernský dohovor). Ustanovenie § 7 ods. 3 písm. a) autorského zákona obsahuje výpočet výtvorov, ktoré nespĺňajú základné pojmové znaky diela. Na rozdiel od toho ustanovenie § 7 ods. 3 písm. b) autorského zákona obsahuje výpočet výtvorov, ktoré napriek tomu, že pojmové znaky diela môžu spĺňať, sú vylúčené z ochrany autorského zákona z dôvodu celospoločenského záujmu na ich všeobecnej prístupnosti verejnosti a na ich voľnom šírení. Použitie takéhoto výtvoru je teda z autorskoprávneho hľadiska voľné bez ohľadu na to, na aký účel je používaný, pretože vôbec nedochádza k vzniku autorského práva k takémuto výtvoru. 
Na rozdiel od tzv. zákonných licencií, kedy k dielu vzniká autorské právo, ale dochádza len k obmedzeniu majetkových práv autora, v prípadoch uvedených v § 7 ods. 3 písm. b) autorského zákona nevzniká autorské právo k výtvoru vôbec. 

3. Zákonné licencie (obmedzenia majetkových práv autora) 
Zákonné licencie (§24 - 37 autorského zákona) možno aplikovať len za splnenia tzv. trojkrokového testu ustanoveného v § 38 autorského zákona, podľa ktorého nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora. Ide o obmedzenia majetkových práv autora. Dielo je teda autorskoprávne chránené, nie je však potrebné získať súhlas autora na jeho použitie (musia byť však splnené všetky zákonom ustanovené podmienky). 
Výnimky z majetkových práv autora (zákonné licencie) sú v našom právnom poriadku zavedené v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (ďalej len „smernica“). Táto smernica však ustanovuje len dobrovoľné zavedenie výnimiek a obmedzení, je teda na rozhodnutí členského štátu, ktoré z týchto výnimiek a obmedzení si vo svojom právnom poriadku upraví. Členský štát však nesmie ísť nad rámec smernice (upraviť iné výnimky a obmedzenia). Autorský zákon upravuje napr. použitie diela na vyučovacie účely, použitie diela pre potreby zdravotne postihnutých, použitie diela knižnicou alebo archívom a ďalšie. 

Súčasťou správneho konania v prípade architektonických diel je aj územné a stavebné konanie, v rámci ktorého má účastník konania právo nahliadnuť do spisu, avšak v zmysle dnešnej autorskoprávnej úpravy nie je možné vyhotovenie rozmnoženiny (kópie) spisu. Správny orgán môže účastníkovi konania umožniť len nahliadnutie do spisu (ktorý môže obsahovať napr. projektovú dokumentáciu). 
 
Z 
A 
 
MK SR 
K čl. I, § 28 ods. 7 
V § 28 ods. 7 žiadame na konci pripojiť túto vetu: „Orgán územného plánovania je pri príprave, tvorbe a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie povinný zapracovať do záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie rozhodnutia špecializovaných orgánov štátnej správy x), ktoré sa dotýkajú predmetného územia“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: 
„x) § 3 zákona č. 49/2002 Z. z.“. 

Odôvodnenie: Absentuje úprava povinnosti stavebného úradu (obec, mesto) vychádzať pri príprave, tvorbe a schvaľovaní územnoplánovacej dokumentácie z rozhodnutí špecializovaných orgánov štátnej správy (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, krajské pamiatkové úrady) pre oblasť ochrany pamiatkového fondu podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

Túto pripomienku uplatňujeme ako zásadnú. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 21. 11. 2014. 
MK SR 
K čl. I, § 32 ods. 3 
V § 32 ods. 3 žiadame na konci pripojiť túto vetu: „Ak je v obci vyhlásená časť územia za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu alebo je v obci lokalita zapísaná v zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva x), je obec povinná obstarať územný plán zóny na toto územie“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: 
„x) § 21 zákona č. 49/2002 Z. z. 
Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.).“ 

Odôvodnenie: Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ukladá orgánom ochrany pamiatkového fondu vypracovať a uplatňovať v pamiatkovom území „zásady ochrany pamiatkového územia“, ktoré sú dokumentom na vykonávanie základnej ochrany pamiatkového územia. Zásady obsahujú požiadavky na primerané funkčné využitie územia, na zachovanie, údržbu, regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, prvkov uličného parteru, atď., čo zodpovedá podrobnosti riešenia územného plánu zóny. 
Premietnutie zásad ochrany pamiatkového územia podľa pamiatkového zákona do územného plánu zóny zabezpečí jednotnosť konania orgánov v pamiatkovom území v záujme zachovania a prezentácie pamiatkových hodnôt v území. Zároveň sa navrhovaným znením zabezpečí prepojenie zásad ochrany pamiatkového územia a územného plánu zóny a splnia sa podmienky zápisu do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, keďže Slovenská republika prijala Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. 
Doterajšia prax poukazuje na skutočnosť, že obce nerešpektujú ani doposiaľ platnú zákonnú povinnosť každé štyri roky aktualizovať územnoplánovaciu dokumentáciu a nedochádza k zapracovaniu údajov o územnej ochrane podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov do územnoplánovacej dokumentácie. Údaje o ochranných pásmach národných kultúrnych pamiatok nebývajú bezodkladne zapracované do aktualizovanej územnoplánovacej dokumentácie. 

Túto pripomienku uplatňujeme ako zásadnú. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovm konaní 21. 11. 2014. 
MK SR 
K čl. I, § 27 ods. 3  
V § 27 ods. 3 druhej vete odporúčame na konci bodku nahradiť čiarkou a doplniť slová „a vyhodnotenia a určenia podmienok ochrany krajinného rázu“. 

Odôvodnenie: Ide o ochranu špecifických krajinných štruktúr, ktoré nepatria k chráneným územiam a pod., ale sú významné z kultúrno-historického hľadiska, dotvárajú krajinný obraz, panorámu, a pod.. Ráz krajiny tvoria znaky prírodných podmienok, kultúrneho a historického vývoja a jednotlivé znaky krajinného rázu majú obsahovú aj vizuálnu stránku. (Pozri aj www.uzemneplany.sk/sutaz/krajinny-raz-a-nastroje-jeho-ochrany.sk). 
 
O 
N 
Odsek má všeobecný charakter. Ide o špecifickú požiadavku. 
MK SR 
K čl. I, § 23  
1.) V § 23 ods. 1 poslednej vete odporúčame za slová „pamiatkových hodnôt územia“ vložiť slová „a ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk x)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: 
„3) Európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva (oznámenie č. 344/2001 Z. z.).“. 

Odôvodnenie: K ochrane archeologických nálezov a archeologických nálezísk sa zaviazala Slovenská republika prijatím Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva (revidovaný - oznámenie č. 344/2001 Z. z.), preto považujeme za dôležité túto skutočnosť osobitne zdôrazniť v stavebnom zákone. 

2.) V § 23 ods. 2 písm. k) odporúčame za slová „pamiatkového fondu“ vložiť čiarku a slová „archeologických nálezov a archeologických nálezísk“. 

Odôvodnenie: Doplnenie ustanovenia odporúčame s ohľadom na potrebu zvýraznenia ochrany pamiatkového fondu, ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk, nakoľko v aplikačnej praxi túto problematiku stavebné úrady vo svojom konaní prehliadajú. 
 
O 
ČA 
Úprava textu. 
MK SR 
K čl. I, § 30 ods. 3 písm. f)  
V § 30 ods. 3 písm. f) odporúčame za slovo „fondu“ vložiť čiarku a doplniť slová „archeologických nálezov“ a za slovo „nálezísk“ doplniť slová „a ďalších významných kultúrno-historických hodnôt krajiny a sídiel“. 

Odôvodnenie: Umiestňovanie napr. veterných elektrární nie je posudzované z hľadiska ochrany pamiatkového fondu v súvislosti s ochrannými pásmami a pod., a preto môžu mať negatívny vizuálny a iný dopad v krajine, resp. pamiatkových územiach. 
 
O 
A 
 
MK SR 
K čl. I, § 32  
1.) V § 32 ods. 1 odporúčame na konci pripojiť tieto slová: „a zásadami ochrany pamiatkového územia x)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: 
„x) § 29 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z.“. 

Odôvodnenie: Zásady ochrany pamiatkového územia predstavujú dôležitý dokument základnej ochrany pamiatkového územia. Je nevyhnutné ich doplniť medzi základné východiská pre územný plán zóny. 

2.) V § 32 odporúčame odsek 5 doplniť písmenom g), ktoré znie: 
„g) zachovania a ochrany pamiatkových hodnôt územia. x)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: 
„x) § 2 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z.“. 

Odôvodnenie Navrhované znenie odôvodňujeme potrebou zvýraznenia ochrany pamiatkových hodnôt územia. 
 
O 
N 
Ide o povinosti vyplývyjúce zo zákoa č. 49/2002 Z. z. 
MK SR 
K čl. I, § 33  
1.) Upozorňujeme na duplicitu § 33 ods. 2 a 3 písm. a) a tieto ustanovenie odporúčame spojiť do jedného. 

2.) V § 33 ods. 3 písm. d) odporúčame slová „a na klimatické podmienky“ nahradiť čiarkou a slovami „na klimatické podmienky a na ochranu pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk,“. 

Odôvodnenie: Navrhované znenie sleduje potrebu zvýraznenia ochrany pamiatkového fondu, ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk, nakoľko v aplikačnej praxi túto problematiku stavebné úrady vo svojom konaní prehliadajú. 
 
O 
ČA 
Úprava textu. 
MK SR 
K čl. I, § 34 ods. 4  
V § 34 ods. 4 odporúčame za slovo „programy“ vložiť čiarku a slová „manažment-plán lokality zapísanej do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva x)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: 
„x) Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (oznámenie č. 159/1991 Zb.).“ 

Odôvodnenie: Navrhujeme doplnenie textu za účelom zvýšenia ochrany územia zapísaného v Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. 
 
O 
N 
Ustanovenie má všeobecný charakter, ide o špecifickú požiadavku.  
MK SR 
K čl. I, § 35 ods. 1  
V § 35 ods. 1odporúčame slová „pamiatkového fondu“ nahradiť slovami „ochrany pamiatkového fondu, ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk“. 

Odôvodnenie: Doplnené znenie navrhujeme z dôvodu potreby zvýraznenia ochrany pamiatkového fondu, ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk, nakoľko v aplikačnej praxi túto problematiku stavebné úrady vo svojom konaní prehliadajú. 
 
O 
A 
 
MK SR 
K čl. I, § 43 ods. 1 
V § 43 ods. 1 odporúčame za slová „ochrany pamiatkového fondu“ vložiť čiarku a slová „archeologických nálezov a archeologických nálezísk“. 

Odôvodnenie: Ustanovenie odporúčame doplniť z dôvodu potreby zvýraznenia ochrany pamiatkového fondu, ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk, nakoľko v aplikačnej praxi túto problematiku stavebné úrady vo svojom konaní prehliadajú. 
 
O 
N 
Ide o podrobnosť.  
MK SR 
K čl. I, § 165 ods. 1  
V § 165 ods.1 prvej vete odporúčame na konci pripojiť tieto slová „ak nejde o nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku alebo stavbu v pamiatkovom území alebo na archeologickom nálezisku“. 

Odôvodnenie: Legalizovať akúkoľvek „čiernu stavbu“ na národnej kultúrnej pamiatke alebo archeologickom nálezisku nepovažujeme za možné zosúladiť so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MK SR 
K čl. I, § 153 ods. 6  
V § 153 ods. 6 odporúčame za slová „na životné prostredie“ vložiť čiarku a slová „že stavba nie je národnou kultúrnou pamiatkou alebo stavbou v pamiatkovou území“. 

Odôvodnenie: z doterajšej praxe výkonu prenesenej štátnej správy na miestne samosprávy – stavebné úrady – vyplýva, že tieto nerešpektujú skutočnosti im známe z výkonu úradnej moci – znalosť o tom, že nehnuteľnosť je národná kultúrna pamiatka, resp. že sa nehnuteľnosť nachádza v pamiatkovom území – a bez vyjadrenia dotknutého štátneho orgánu na úseku ochrany pamiatkového fondu – krajského pamiatkového úradu – rozhodnú o odstránení stavby. Považujeme za dôležité, osobitne na túto povinnosť upozorniť doplnením navrhovaného ustanovenia. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MK SR 
K čl. I, § 147 ods. 3 písm. d)  
V § 147 ods. 3 písm. d) odporúčame na konci pripojiť tieto slová „a ochrana pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk“. 

Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie stavebného zákona nerešpektuje skutočnosť, že pri kolaudačnom konaní je potrebné osobitne zohľadniť aj potreby súladu stavieb s ochranou pamiatkového fondu, ochranou archeologických nálezísk a archeologických nálezov, preto považujeme za potrebné, aby táto skutočnosť bola osobitne uvedená. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MK SR 
K čl. I, § 51 ods. 4 písm. n)  
V § 51 ods. 4 písm. m) odporúčame na konci pripojiť slová „alebo štátny pamiatkový dohľad,“. 

Odôvodnenie: Navrhovanou zmenou sa sleduje zvýšenie ochrany v prípade pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MK SR 
K čl. I, § 20 ods. 7 
V § 20 odporúčame odsek 7 doplniť písmenom d), ktoré znie: 
„d) vyhodnotenie zosúladenia so zastavovacími a inými podmienkami“. 

Odôvodnenie: Zosúladenie s § 55 ods. 6 návrhu stavebného zákona. 
 
O 
N 
navrhovaná úprava je dostatočná 
MK SR 
K čl. I, § 16  
§ 16 žiadame doplniť odsekom 3, ktorý znie: 
„(3) Udržiavacie práce vykonávané pri obnove národnej kultúrnej pamiatky a úprava nehnuteľnosti v pamiatkovom území sa vykonávajú podľa osobitného predpisu. x)“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie: 
„x) § 32 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z.“. 

Odôvodnenie: Udržiavacie práce na národnej kultúrnej pamiatke a pri úprave nehnuteľnosti v pamiatkovom území sú z hľadiska zachovania pamiatkových hodnôt mimoriadne dôležité. Neodborný zásah môže nenávratne spôsobiť stratu týchto hodnôt. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 
 
Z 
ČA 
uvedie sa v dôvodovej správe, dohoda na rozporovom konaní 
MK SR 
K čl. I, § 18 ods. 4  
§ 18 ods. 4 odporúčame za písmeno k) vložiť nové písmeno l), ktoré znie: 
„l) osoba oprávnená na výkon štátneho pamiatkového dohľadu,“. 
Doterajšie písmeno l) sa označí ako písmeno m). 

Odôvodnenie: Ak ide o národnú kultúrnu pamiatku alebo stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovom území, vykonáva sa na stavbe podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu špeciálny dohľad prostredníctvom štátneho pamiatkového dohľadu, a preto je žiaduce, aby tento bol oprávnený robiť zápisy do stavebného denníka. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MK SR 
K čl. I, § 15 ods. 4 písm. c) 
Upozorňujeme na možný konflikt s pojmom „obnova“ podľa § 32 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
Odôvodnenie: Pojem „obnova“ môže vyvolať kolíziu s pojmom „obnova“ podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
 
O 
A 
 
MK SR 
K čl. I, § 14 ods. 4  
V § 14 odporúčame odsek 4 doplniť písmenom g), ktoré znie: 
„g) stavby, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami x) a stavby, ktoré sa nachádzajú v pamiatkovom území y).“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom x) a y) znejú: 
„x) § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 104/2014 Z. z. 
y) § 2 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z.“. 

Odôvodnenie: Navrhujeme vylúčiť zo zoznamu drobných a jednoduchých stavieb tie, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami, alebo sa nachádzajú na pamiatkovom území. Ak by nebol potrebný súhlas stavebného úradu a ani ohlásenie stavebnému úradu, orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu by nemali informáciu o prestavbách a renováciách stavieb napr. ľudovej architektúry a ich príslušenstva, drobnej sakrálnej architektúry, prícestných sôch, pamätníkov a náhrobníkov. 
Národné kultúrne pamiatky a stavby, ktoré sa nachádzajú v pamiatkovom území ako predmet práva vyžadujú vzhľadom na svoje pamiatkové hodnoty zvýšenú ochranu a pozornosť orgánov štátnej správy a predovšetkým orgánov štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Vyňatím zo zoznamu sa dáva orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu praktická šanca operatívne reagovať na osud národných kultúrnych pamiatok, ktoré sa stávajú predmetom konania podľa stavebného zákona. 
 
O 
ČA 
podrobná úprava vo vyhláške 
MK SR 
K čl. I, § 144 ods. 4  
K čl. I, § 144 ods. 4 
Podľa navrhovaného § 144 ods. 4 „Ak sa má ohlasovaná stavba alebo zariadenie umiestniť na streche budovy, upevniť na obalovej konštrukcii na mieste viditeľnom z verejnej komunikácie alebo na priestranstve pred priečelím budovy, ktorá je architektonickým dielom chráneným autorským právom, ohlasovateľ musí preukázať aj súhlas autora architektonického diela 2) s ohlasovaným spôsobom umiestnenia alebo upevnenia; to neplatí, ak autor nežije alebo nie je známy, uplynul čas autorskej ochrany diela, alebo ide o zariadenie a vedenia elektronickej komunikačnej siete, o anténu a zvody z nej alebo o bleskozvod“. 

Predmetné ustanovenie žiadame vypustiť. Ide o nepriamu novelizáciu, ktorá je neprípustná, okrem toho takáto úprava je priamo v rozpore so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“). 

Odôvodnenie: 
Povinnosť vysporiadať autorské práva vyplýva z autorského zákona, nie je dôvodné zavádzať rovnakú povinnosť v právnom predpise akým je stavebný zákon. 
Predmetné ustanovenie nerozlišuje autorskoprávne zásahy do diela (umiestnenie stavby na streche inej stavby, na obalovej konštrukcii inej stavby) a konanie, ktoré nie je autorskoprávnym zásahom do pôvodnej stavby (nová stavba má byť umiestnená na priestranstve pred priečelím inej stavby, čo nie je zásahom do tejto inej stavby v autorskoprávnom zmysle). 
Predmetný návrh interpretuje povinnosti vyplývajúce z autorského zákona v rozpore s autorským zákonom, pretože ak autor nežije, alebo nie je známy, neznamená to, že dielo možno použiť bez jeho súhlasu. Keďže majetkové práva prechádzajú na dedičov, je potrebné získať súhlas na použitie diela od dedičov, aj ak autor nežije. Ak autor nie je známy (nemožno ho nájsť), nie je možné dielo použiť, keďže nie je možné s autorom uzatvoriť licenčnú zmluvu. 
Okrem toho predmetný návrh zasahuje do slobody zmluvných strán, ktorú poskytuje autorský zákon, pretože zavádza povinnosť písomnej licenčnej zmluvy, pričom podľa autorského zákona licenčná zmluva nemusí byť písomná. 

Túto pripomienku uplatňujeme ako zásadnú. 
 
Z 
A 
 
MK SR 
K čl. I, § 122 ods. 2 písm. b)  
V § 122 ods. 2 písm. b) odporúčame za slová „na ochranu pamiatkového fondu a“ vložiť slová „archeologických nálezov a archeologických nálezísk“. 

Odôvodnenie: Archeologické náleziská a archeologická nálezy nie sú súčasťou pamiatkového fondu, pokiaľ nie sú vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. K ochrane archeologických nálezov a archeologických nálezísk sa zaviazala Slovenská republika prijatím Európskeho dohovoru o ochrane archeologického dedičstva (oznámenie č. 344/2001 Z. z.), preto považujeme za dôležité túto skutočnosť osobitne zdôrazniť v stavebnom zákone. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MK SR 
K čl. I, § 120 ods. 1 písm. q)  
V § 120 ods. 1 písm. q) odporúčame na konci doplniť slová „to neplatí, ak ide o montáž týchto konštrukcií na nehnuteľnosti, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou w) alebo v jej ochrannom pásme x), v bezprostrednom okolí národnej kultúrnej pamiatky y) a na nehnuteľnosti, ktorá je na území pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny z),“ 

Poznámky pod čiarou k odkazom w) až z) znejú: 
„w) § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z. 
x) § 18 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. 
y) § 27 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z. 
12) § 16 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z.“. 

Odôvodnenie: Zosúladenie s navrhovaným ustanovením § 16 ods. 2 stavebného zákona). Udržiavacie práce na národnej kultúrnej pamiatke a pri úprave nehnuteľnosti v pamiatkovom území sú z hľadiska zachovania pamiatkových hodnôt mimoriadne dôležité. Neodborný zásah môže nenávratne spôsobiť stratu týchto hodnôt, napr. použitím nevhodných náterových materiálov môže prísť k strate pamiatkových hodnôt. 
 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú a dostatočnú 
MK SR 
K čl. II, novelizačný bod 14  
V § 16b ods. 1 odporúčame písmeno c) uviesť takto: „udržiavacie práce na stavbe, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou alebo stavbou v pamiatkovom území.“ 

Odôvodnenie: Terminologické zosúladenie s § 32 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MK SR 
K čl. I, § 120 ods. 1 písm. l) 
V § 120 ods. 1 písm. l odporúčame na konci doplniť slová „to neplatí, ak ide o montáž týchto konštrukcií na nehnuteľnosti, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou w) alebo v jej ochrannom pásme x), v bezprostrednom okolí národnej kultúrnej pamiatky y) a na nehnuteľnosti, ktorá je na území pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny z),“ 

Poznámky pod čiarou k odkazom w) až z) znejú: 
„w) § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z. 
x) § 18 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. 
y) § 27 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z. 
12) § 16 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z.“. 

Odôvodnenie: Navrhuje sa doplniť výnimka, na základe ktorej sa bude vyžadovať rozhodnutie stavebného úradu o umiestnení stavieb, ktorými sú dočasné konštrukcie a zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov na nehnuteľnostiach, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami alebo v ich ochrannom pásme alebo v bezprostrednom okolí národných kultúrnych pamiatok a na nehnuteľnostiach, ktoré sú na území pamiatkových rezervácií alebo pamiatkových zón. Navrhované znenie § 120 ods. 1 stavebného zákona nerešpektuje zvýšenú ochranu týchto nehnuteľností. Takto navrhnuté ustanovenie zabráni v praxi nežiaducim a nešetrným zásahom napr. do omietky takejto stavby, čo môže spôsobiť ohrozenie alebo nenávratné poškodenie pamiatkových hodnôt. Odporúčame doplniť odkazy na ustanovenia špeciálneho zákona o ochrane pamiatkového fondu. 
 
O 
N 
text vypustený 
MK SR 
K čl. I, § 111 ods. 2  
V § 111 ods. 2 odporúčame slová „pamiatkového fondu“ nahradiť slovami „ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk“. 

Odôvodnenie Navrhované znenie odôvodňujeme potrebou zvýraznenia ochrany pamiatkového fondu v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. 
 
O 
N 
vypustený ods. 2 
MK SR 
K čl. I, § 107 ods. 10 písm. c) 
V § 107 ods. 10 písm. c) odporúčame slová „neoznámil nález polícii“ nahradiť slovami „neoznámil takýto nález polícii“, za slová „archeologický nález“ vložiť slová „alebo nález“, za slová „stavebnému úradu“ vložiť slová „a krajskému pamiatkovému úradu“ a slová „pamiatkovému úrad“ nahradiť slovami „krajského pamiatkového úradu“. 

Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Postup stavebníka pri zistení nepredpokladaného nálezu pri realizácii stavby je vymedzený aj v zákone o ochrane pamiatkového fondu. Stavebník je zo zákona povinný oznámiť nález veci pamiatkovej hodnoty a archeologický nález aj krajskému pamiatkovému úradu, ktorý je ako orgán štátny správy na úseku ochrany pamiatkového fondu vecne príslušný rozhodnúť o ďalšom postupe pri nakladaní s nálezom. Túto skutočnosť považujeme za dôležité zdôrazniť doplnením predmetného ustanovenia. 
 
O 
N 
navrhvané znenie je dostaočné 
MK SR 
K čl. I, § 86 ods. 1  
V § 86 ods. 1 druhej vete odporúčame za slová „stavebný úrad“ vložiť čiarku a slová „a ak ide o národnú kultúrnu pamiatku aj krajský pamiatkový úrad“. 

Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
MK SR 
K čl. I, § 85 písm. c)  
V § 85 písm. c) odporúčame slová „významný archeologický nález alebo významný kultúrny nález“ nahradiť slovami „archeologický nález alebo nález,“. 

Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostaočné 
MK SR 
K čl. I, § 79 ods. 1  
V § 79 ods. 1druhej vete odporúčame za slová „životné prostredie“ vložiť slová „alebo pamiatkový fond“. 

Odôvodnenie: Doplnenie ustanovenie navrhujeme z dôvodu potreby zvýraznenia ochrany pamiatkového fondu. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostačné 
MK SR 
K čl. I, § 74  
1. V § 74 ods. 1 prvej vete odporúčame slová „nálezu veci pamiatkovej hodnoty alebo k archeologickému nálezu“ nahradiť slovami „nálezu x) alebo archeologickému nálezu y)“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom x) a y) znejú: 
„ x) § 40 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 
y) § 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z.“ 

Odôvodnenie: Zosúladenie terminológie stavebného zákona so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 

2. V § 74 odporúčame odsek 2 uviesť takto. 
„(2) Ak ide o nález x) alebo o archeologický nález y), na ktorého uchovanie, zabezpečenie alebo odvoz je potrebné dočasne alebo natrvalo zastaviť uskutočňovanie stavby, stavebný úrad rozhodne o prerušení uskutočňovania stavby na nevyhnutný čas alebo o úplnom zastavení stavby a určí na základe vyjadrenia krajského pamiatkového úradu ďalší postup na zabezpečenie ochrany nálezu alebo archeologického nálezu. Postupom stavebného úradu nie sú dotknuté oprávnenia pri rozhodovaní krajského pamiatkového úradu o povinnosti vykonať pamiatkový výskum, o podmienkach vykonávania pamiatkového výskumu a o nakladaní s nálezmi podľa osobitného predpisu z). Za trvalé zastavenie stavby patrí vlastníkovi stavby primeraná náhrada. Ak vlastníctvo nálezu pripadne štátu, primeranú náhradu poskytne Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom x) až z) znejú: 
„ x) § 40 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z. 
y) § 2 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
z) § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“ 

Odôvodnenie: Odporúčame terminologicky upraviť znenie odseku 2 s odsekom 1. Navrhujeme označenie „nález a archeologický nález“. Posilňuje sa ochrana nálezu a archeologického nálezu, tým že k ďalšiemu postupu stavebného úradu sa vyjadrí špeciálny orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu – krajský pamiatkový úrad. Navrhované ustanovenie stavebného zákona má priamu súvislosť so zákonom o ochrane pamiatkového fondu, ktorý upravuje legálnu definíciu nálezu, nakladanie s ním a jeho ďalší právny režim. Špeciálna právna úprava zabezpečuje, aby bol o každom náleze, teda aj náhodnom náleze, informovaný štátny orgán na ochranu pamiatkového fondu, čím sa predchádza jednak prípadnej nelegálnej činnosti, ohrozeniu vlastníctva štátu, ale predovšetkým ohrozeniu pamiatkových hodnôt, pričom je potrebné akceptovať verejný záujem chrániť kultúrne dedičstvo, ktorý je deklarovaný aj v Ústave Slovenskej republiky. Na záver upozorňujeme, že obmedzenie vlastníckeho práva bude mať priamy vplyv na rozpočet Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. 
 
O 
A 
 
MK SR 
K čl. I, § 70 ods. 5  
V § 70 ods. 5 odporúčame na konci pripojiť tieto slová: „s výnimkou nepovolených stavieb na národných kultúrnych pamiatkach a pamiatkových územiach“, 

Odôvodnenie: Nepovolené stavby môžu výrazne negatívne ovplyvniť národné kultúrne pamiatky alebo pamiatkové územie, preto navrhujeme, aby z režimu legalizovania nepovolených stavieb zo zákona boli tieto vyňaté. Riadny proces dodatočného povolenia takejto stavby umožní uplatniť podmienky na zmiernenie jej negatívneho dopadu na pamiatkové územie. 
 
O 
A 
 
MK SR 
K čl. I, § 67 ods. 3 písm. d)  
V § 67 ods. 3 písm. d) žiadame na konci pripojiť tieto slová „to neplatí, ak ide o montáž na nehnuteľnosti, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou w) alebo v jej ochrannom pásme x), v bezprostrednom okolí národnej kultúrnej pamiatky y) a na nehnuteľnosti, ktorá je na území pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny z),“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom w) až z) znejú: 
„w) § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z. 
x) § 18 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. 
y) § 27 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z. 
12) § 16 ods. 1 a § 17 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z.“. 

Odôvodnenie: Žiadame jednoznačne uviesť, že z vecí, na ktoré netreba ani stavebné povolenie, ani súhlas stavebného úradu, sú vyňaté národné kultúrne pamiatky, stavby v pamiatkových rezerváciách a pamiatkových zónach s odkazom na zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Napriek tomu, že navrhované ustanovenie stavebného zákona hovorí len o zariadeniach slúžiacich pri slávnostných príležitostiach alebo ako osvetlenie, sú známe z doterajšej praxe situácie, kedy došlo k poškodeniu pamiatkových hodnôt nehnuteľností nevhodnou inštaláciou takýchto zariadení. Osobitným prípadom je osvetlenie pamiatkovo chránených objektov trvalým osvetlením, ktoré v prípade pamiatkového fondu má osobitný charakter obnovy národnej kultúrnej pamiatky. 

Túto pripomienku uplatňujeme ako zásadnú. 
 
Z 
A 
na rozporovom konaní ustúpili od zásadnej pripomienky 
MK SR 
K čl. I, § 64 písm. a) 
V § 64 písm. a) odporúčame slová „a j ochrany pamiatkového fondu“ nahradiť slovami „a ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk“. 

Odôvodnenie: Navrhovanou zmenou sa sleduje potreba zvýraznenia ochrany pamiatkového fondu, ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk. 
 
O 
ČA 
upraví sa vo vyhláške 
MK SR 
K čl. I, § 60 ods. 3 písm. k)  
§ 60 ods. 3 písm. k) odporúčame slová „pamiatkového úradu“ nahradiť slovami „krajského pamiatkového úradu“. 

Odôvodnenie: Zosúladenie so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. 
 
O 
A 
 
DÚ 
k Čl. I § 42 ods. 7 návrhu zákona 
Navrhujeme v Čl. I § 42 ods. 7 návrhu zákona na konci pripojiť túto vetu: „Obec doručí schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu dotknutým orgánom štátnej správy.“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme, aby obec po schválení územnoplánovacej dokumentácie túto doručila dotknutým orgánom štátnej správy, s ktorými návrh územnoplánovacej dokumentácie prerokovala. Pri uplatnení tejto pripomienky vychádzame aj z § 27 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. V prípade, ak táto pripomienka nebude akceptovaná v navrhovanom znení, navrhujeme, aby obec bola povinná aspoň upovedomiť dotknuté orgány štátnej správy o schválení územnoplánovacej dokumentácie.  
O 
A 
 
DÚ 
k Čl. I § 115 ods. 6 návrhu zákona 
Navrhujeme v Čl. I § 115 ods. 6 návrhu zákona slová „umiestneniu stavby“ nahradiť slovami „predmetu konania“ alebo slovami „návrhu na začatie konania a stavebnému zámeru“. 
Odôvodnenie: 
Ustanovenie § 115 návrhu zákona upravuje upovedomenie o začatí konania, pokiaľ ide o všetky konania upravené v tretej hlave návrhu zákona a nie len upovedomenie o začatí konania o umiestnenie stavby. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
DÚ 
k Čl. I § 115 ods. 1 návrhu zákona  
V Čl. I § 115 ods. 1 návrhu zákona odporúčame slová „upovedomí o začatí konania známych účastníkov a dotknuté orgány“ nahradiť slovami „zašle upovedomenie o začatí konania známym účastníkom a dotknutým orgánom“. 
Odôvodnenie: 
Slovo „upovedomí“ predpokladá, že v lehote siedmich pracovných dní odo dňa, keď je návrh na začatie konania úplný, bude upovedomenie o začatí konania nielen odoslané stavebným úradom ale aj doručené známym účastníkom a dotknutým orgánom, čo môže spôsobovať v praxi problémy. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
DÚ 
k Čl. I § 96 ods. 1 písm. a) návrhu zákona  
Navrhujeme v Čl. I § 96 ods. 1 písm. a) návrhu zákona slová „pozemných leteckých zariadení“ nahradiť slovami „leteckých pozemných zariadení“. 
Odôvodnenie: 
Ide o zosúladenie návrhu zákona s § 2 písm. i) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v tomto ustanovení definuje a ďalej používa pojem letecké pozemné zariadenie.  
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
DÚ 
nad rámec Čl. VIII návrhu zákona  
V Čl. VIII navrhujeme za novelizačný bod 8 vložiť dva nové novelizačné body 9 a 10, ktoré znejú: 
„9. V § 47 písmeno i) znie: 
„i) dáva súhlas na zriadenie letísk, ich zmenu alebo zrušenie (§ 27 ods. 1 a 2), 
10. V poznámke pod čiarou k odkazu 11ba sa citácia „§ 20 až 22 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 29 zákona č. .../2014 Z. z.“. 
Odôvodnenie: 
V súvislosti s novým novelizačným bodom 9 ide o zosúladenie uvedeného § 47 písm. i) zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s navrhovaným znením Čl. VIII bod 1 § 27 návrhu zákona. Zároveň je potrebné zrušiť správny poplatok uvedený v položke 90 písm. d) sadzobníka správnych poplatkov a v prípade potreby doplniť prechodné ustanovenie, pokiaľ ide o vydávanie súhlasu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v prípade stavieb v územných obvodoch verejných letísk, ktoré sú vo vlastníctve štátu. 
V súvislosti s novým novelizačným bodom 10 ide o legislatívno-technickú pripomienku v súlade s prílohou č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky bod 38. 

 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 8 § 31 ods. 4 písm. a) návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 8 § 31 ods. 4 písmeno a) znie: 
„a) v rozhodnutí o určení a o zmene ochranného pásma podľa § 29a a 29b,“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme nové znenie Čl. VIII bod 8 § 31 ods. 4 písmena a) návrhu zákona, pretože Dopravný úrad druh, rozsah a prevádzkové podmienky leteckého prekážkového značenia určuje okrem rozhodnutí uvedených v Čl. VIII bod 8 § 31 ods. 4 písm. b) až d) návrhu zákona v rozhodnutí o určení a o zmene ochranného pásma. Zároveň navrhujeme uvedenie správnych odkazov na § 29a a 29b. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 7 návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 7 návrhu zákona navrhujeme slová „§ 8“ nahradiť slovami „§ 108“. 
Odôvodnenie: 
V súčasnej poznámke pod čiarou k odkazu 8 je uvedená citácia „§ 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z.“. 

 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 5 § 30 ods. 2 a bod 8 § 31 ods. 4 písm. c) návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 5 § 30 ods. 2 návrhu zákona navrhujeme slová „Rozhodnutie o súhlase“ nahradiť slovom „Súhlas“ a slová „písm. d)“ nahradiť slovami „písm. c)“. 
V Čl. VIII bod 8 § 31 ods. 4 písm. c) návrhu zákona navrhujeme slová „rozhodnutí o“ vypustiť. 
Odôvodnenie: 
Dopravný úrad nerozhoduje o umiestnení stavieb alebo zariadení nestavebnej povahy alebo o vykonávaní činnosti mimo ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení uvedených v Čl. VIII bod 5 § 30 ods. 1 návrhu zákona; na takéto rozhodovanie sú vecne príslušné iné správne orgány. Dopravný úrad sa v rámci takýchto konaní vyjadruje k umiestňovaniu stavieb a zariadení nestavebnej povahy a k vykonávaniu činnosti mimo ochranných pásiem z hľadiska bezpečnosti leteckej prevádzky formou záväzného stanoviska. 
Zároveň navrhujeme uviesť odkaz na správne ustanovenie § 27a ods. 1 písm. c) návrhu zákona. 

 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 4 § 29d ods. 1 druhá veta návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 4 § 29d ods. 1 druhá veta návrhu zákona navrhujeme slovo „letecký“ nahradiť slovom „Dopravný“. 
Odôvodnenie: 
Ide o správne uvedenie názvu príslušného orgánu štátnej správy v súlade so zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 4 § 29d ods. 1 prvá veta návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 4 § 29d odsek 1 prvá veta návrhu zákona znie: 
„(1) Dopravný úrad môže na základe žiadosti udeliť výnimku zo zákazu alebo obmedzenia v ochrannom pásme po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa letiska alebo leteckého pozemného zariadenia a po posúdení letecko-prevádzkového posúdenia vplyvu výnimky na bezpečnosť a plynulosť leteckej prevádzky, rozvoj letiska, činnosť a prevádzkový priestor leteckých pozemných zariadení.“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme nové znenie Čl. VIII bod 4 § 29 odsek 1 prvá veta návrhu zákona jednak za účelom jednoznačného uvedenia spôsobu začatia konania o udelenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia v ochrannom pásme (teda, že ide o návrhové konanie) a jednak z dôvodu predísť takému výkladu tejto vety (v dôsledku slov „ak letecko-prevádzkové posúdenie preukáže, že výnimka nebude mať negatívny vplyv“), ktorý by mohol dospieť k záveru, že Dopravný úrad je povinný udeliť výnimku zo zákazu alebo obmedzenia v ochrannom pásme letiska alebo leteckého pozemného zariadenia v každom prípade, ak letecko-prevádzkové posúdenie preukáže, že výnimka nebude mať negatívny vplyv na bezpečnosť a plynulosť leteckej prevádzky, rozvoj letiska, činnosť a prevádzkový priestor leteckých pozemných zariadení; letecko-prevádzkové posúdenie predstavuje len jeden z podkladov pre rozhodnutie Dopravného úradu pre udelenie takejto výnimky. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 4 § 29c ods. 1 písm. b) návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 4 § 29c ods. 1 písm. b) návrhu zákona navrhujeme slová „§ 27 ods. 4“ nahradiť slovami „§ 27 ods. 3“. 
Odôvodnenie: 
Ide o uvedenie správneho odkazu na ustanovenie § 27 ods. 3, ktoré upravuje vydanie rozhodnutia Dopravného úradu o udelení súhlasu so zrušením leteckého pozemného zariadenia. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 4 § 29a ods. 8 návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 4 § 29a ods. 8 návrhu zákona navrhujeme za slovami „Dopravný úrad v rozhodnutí o určení ochranných pásiem určí“ doplniť slová „čas platnosti rozhodnutia,“, za slovom „vysádzať“ spojku „a“ nahradiť čiarkou a za slovami „nad určenú mieru“ spojku „a“ nahradiť spojkou „alebo“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme doplniť určenie času platnosti v rozhodnutí o určení ochranného pásma, ktorého platnosť je možné určiť na neurčito alebo možno jeho platnosť časovo obmedziť. Ďalej navrhujeme v prípade zákazov a obmedzení, ktoré Dopravný úrad v rozhodnutí o určení ochranných pásiem uloží uviesť na záver spojku „alebo“ namiesto spojky „a“ v súlade s prílohou č. 5 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky bod 5 z dôvodu vyjadrenia alternatívy medzi tu uvedenými činnosťami, ktorých vykonávanie Dopravný úrad v ochrannom pásme zakáže alebo obmedzí. Nie každé ochranné pásmo letiska alebo leteckého pozemného zariadenia vyžaduje z dôvodu zaistenia bezpečnosti leteckej prevádzky zákaz alebo obmedzenie umiestňovania stavieb alebo zákaz alebo obmedzenie vysádzania alebo pestovania porastov. Tieto zákazy a obmedzenie sú pre jednotlivé druhy ochranných pásiem rôzne a závisia od skutočností uvedených v odôvodnení pripomienky č. 16. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 4 § 29a návrhu zákona  
Navrhujeme v Čl. VIII bod 4 § 29a za odsek 3 vložiť nový odsek 4, ktorý znie: 
„(4) Ak návrh na začatie konania neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie určenia ochranných pásiem, Dopravný úrad vyzve navrhovateľa, aby návrh v určenej lehote doplnil a súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.“. 
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme doplniť ustanovenia upravujúce konanie o určenie ochranných pásiem o uvedené navrhované ustanovenie. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 4 § 29a ods. 1 návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 4 § 29a ods. 1 návrhu zákona navrhujeme za slová „stavebníka letiska,“ doplniť slová „prevádzkovateľa letiska,“, za slovami „pod navrhovaným leteckým pozemným zariadením“ slovo „alebo“ nahradiť čiarkou a za slová „stavebníka leteckého pozemného zariadenia“ doplniť slová „alebo prevádzkovateľa leteckého pozemného zariadenia“. 
Odôvodnenie: 
Písomný návrh na začatie konania o určenie ochranných pásiem letiska je oprávnený podať okrem vlastníka pozemkov pod navrhovaným letiskom a stavebníka letiska aj jeho prevádzkovateľ a v prípade leteckého pozemného zariadenia okrem vlastníka pozemkov pod navrhovaným leteckým pozemným zariadením a stavebníka leteckého pozemného zariadenia aj jeho prevádzkovateľ. Z tohto dôvodu tieto osoby navrhujeme doplniť do ustanovenia Čl. VIII bod 4 § 29a ods. 1 návrhu zákona. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 3 § 29 ods. 4 návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 3 § 29 ods. 4 návrhu zákona navrhujeme za slová „ich tvary a rozmery,“ vložiť slová „podrobnosti o zákazoch a obmedzeniach v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení,“ a za slová „obsahu letecko-prevádzkového posúdenia“ vložiť slová „a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré spracovávajú letecko-prevádzkové posúdenie“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme doplniť do uvedeného splnomocňovacieho ustanovenia slová „podrobnosti o zákazoch a obmedzeniach v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení,“, pretože v Čl. VIII bod 4 § 29a ods. 7 návrhu zákona je uvedené, že Dopravný úrad v rozhodnutí o určení ochranných pásiem určí druhy a rozmery ochranných pásiem a zakáže alebo obmedzí v ochranný pásmach umiestňovať stavby alebo zariadenia nestavebnej povahy, vysádzať a pestovať porasty alebo ich nechať rásť nad určenú mieru a vykonávať iné činnosti, ktoré môže ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky a uloží povinnosť oznamovať umiestnenie, zmenu a odstránenie stavieb a ak došlo k umiestneniu alebo k zmene stavby, aj jej polohové a výškové údaje. Toto ustanovenie veľmi rámcovo ustanovuje vykonávanie akých činností Dopravný úrad v rozhodnutí o určení ochranných pásiem zakáže alebo obmedzí. Pričom rozsah týchto činností, ktorých vykonávanie v ochranných pásmach môže ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky a ktoré sú z toho dôvodu zakázané alebo obmedzené, je veľmi rozsiahly a závisí najmä od druhu ochranného pásma letiska, fyzikálnych charakteristík terénu letiska a jeho okolia, miestnych podmienok, požiadaviek na zaistenie bezpečnej prevádzky v prevádzkovom priestore letiska, ďalej od druhu leteckého pozemného zariadenia fyzikálnych charakteristík terénu, v ktorom je umiestnené, požiadaviek výrobcu leteckého pozemného zariadenia a ním určených kritických priestorov a citlivých priestorov leteckého pozemného zariadenia. Navrhované slová sa nachádzajú aj v splnomocňovacom ustanovení uvedenom v § 29 ods. 5 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň navrhujeme rozšíriť splnomocňovacie ustanovenie o slová „a odbornej spôsobilosti osôb, ktoré spracovávajú letecko-prevádzkové posúdenie“ z toho dôvodu, že v súčasnosti absentuje právna úprava požiadaviek na odbornú spôsobilosť osôb, ktoré spracovávajú letecko-prevádzkové posúdenie a potreby ich legislatívnej úpravy.  
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 3 § 29 ods. 3 návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 3 § 29 ods. 3 druhá veta návrhu zákona navrhujeme slová „rozhodnutí o udelení súhlasu“ nahradiť slovom „súhlase“. 
V Čl. VIII bod 3 § 29 ods. 3 posledná veta návrhu zákona navrhujeme slová „toto rozhodnutie“ nahradiť slovami „takýto súhlas“ a slovo „umiestnení“ nahradiť slovom „umiestnenie“. 
Odôvodnenie: 
Dopravný úrad nerozhoduje o umiestnení stavieb a zariadení nestavebnej povahy a o vykonávaní činnosti v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení; na takéto rozhodovanie sú vecne príslušné iné správne orgány. Dopravný úrad sa v rámci takýchto konaní vyjadruje k umiestňovaniu stavieb a zariadení nestavebnej povahy a k vykonávaniu činnosti v ochranných pásmach z hľadiska bezpečnosti leteckej prevádzky formou záväzného stanoviska. 


 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 3 § 29 ods. 2 návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 3 § 29 ods. 2 návrhu zákona navrhujeme slovo „29d“ nahradiť slovom „29c“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme nahradiť odkaz na ustanovenia § 29a až 29d odkazom na ustanovenia § 29a až 29c, pretože len tieto ustanovenia upravujú určenie, zmenu a zrušenie ochranných pásiem Dopravným úradom. Ustanovenie § 29d upravuje udelenie výnimky zo zákazu alebo obmedzenia v ochrannom pásme Dopravným úradom. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 3 § 28 ods. 1 až 4 návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 3 § 28 ods. 1 návrhu zákona navrhujeme nové znenie poznámky pod čiarou k odkazu 3dl a to: „3dl) § 96 zákona č. .../2014 Z. z.“. 
V Čl. VIII bod 3 § 28 ods. 2 návrhu zákona navrhujeme nové znenie poznámky pod čiarou k odkazu 3dm a to: „3dm) § 148 zákona č. .../2014 Z. z.“. 
V Čl. VIII bod 3 § 28 ods. 3 návrhu zákona navrhujeme nové znenie poznámky pod čiarou k odkazu 3dn a to: „3dn) § 99 zákona č. .../2014 Z. z.“. 
V Čl. VIII bod 3 § 28 ods. 4 návrhu zákona navrhujeme nové znenie poznámky pod čiarou k odkazu 3do a to: „3do) § 103 a 104 zákona č. .../2014 Z. z.“. 
Odôvodnenie: 
Ustanovenie § 99 návrhu zákona neupravuje špeciálne stavebné úrady ale osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov verejnej správy vo výstavbe; špeciálne stavebné úrady sú upravené v ustanovení 96 návrhu zákona. Ustanovenie § 156 návrhu zákona neupravuje kolaudačné rozhodnutie ale odstraňovanie nepovolenej reklamnej stavby; kolaudačné rozhodnutie upravuje ustanovenie § 148 návrhu zákona. Ustanovenie § 100 neupravuje osobitný kvalifikačný predpoklad ale registre výstavby; osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov verejnej správy vo výstavbe upravuje § 99 návrhu zákona. Ustanovenie § 112 neupravuje výkon štátneho stavebného dohľadu ale záväzné stanovisko; výkon štátneho stavebného dohľadu upravuje ustanovenie § 103 a 104 návrhu zákona. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 2 § 27a návrhu zákona  
Navrhujeme Čl. VIII bod 2 § 27a doplniť odsekom 3, ktorý znie: 
„(3) Záväzné stanovisko Dopravného úradu podľa odsekov 1 a 2 platí dva roky, odo dňa vydania; nestráca však platnosť, ak bolo v tejto lehote začaté konanie, na účely ktorého bolo vydané.“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme uviesť dobu platnosti záväzného stanoviska vydaného Dopravným úradom ako dotknutým orgánom štátnej správy na účely konaní podľa Čl. VIII bod 2 § 27a ods. 1 a ods. 2 návrhu zákona. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 2 § 27a ods. 1 návrhu zákona 
V Čl. VIII bod 2 § 27a ods. 1 návrhu zákona navrhujeme nové znenie poznámky pod čiarou k odkazu 3dh a to: „3dh) § 111 zákona č. .../2014 Z. z.“. 
V Čl. VIII bod 2 § 27a ods. 1 písm. b) návrhu zákona navrhujeme upraviť poznámku pod čiarou k odkazu 3di, pretože návrh zákona neobsahuje ustanovenie § 29 ods. 3 písm. c). 
V Čl. VIII bod 2 § 27a ods. 1 písm. f) návrhu zákona navrhujeme nové znenie poznámky pod čiarou k odkazu 3dj a to: „3dj) § 30 až 33 zákona č. .../2014 Z. z.“. 
Odôvodnenie: 
Ustanovenia § 115 návrhu zákona neupravuje postavenie dotknutého orgánu ale upovedomenie o začatí konania; postavenie dotknutého orgánu upravuje § 111 návrhu zákona. Ustanovenie § 34 návrhu zákona upravuje v rámci obstarávania územnoplánovacej dokumentácie základné ustanovenia; územnoplánovacia dokumentácia, pri ktorej prerokovaní je Dopravný úrad dotknutý orgán, je upravená v § 30 až 33 návrhu zákona. 

 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 5 návrhu zákona 
Navrhujeme v Čl. VIII bod 1 § 27 návrhu zákona odsek 5 vypustiť. 
Odôvodnenie: 
Ustanovenie § 27 ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podmieňuje vykonanie podstatnej zmeny civilného letiska. Ustanovenie § 27 ods. 2 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasom Dopravného úradu podmieňuje vykonanie podstatnej zmeny leteckého pozemného zariadenia. Z tohto dôvodu ustanovenie § 27 ods. 4 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov definuje, čo sa rozumie podstatnou zmenou. Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 1 a ods. 3 návrhu zákona podmieňuje súhlasom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vykonanie každej zmeny civilného letiska a súhlasom Dopravného úradu vykonanie každej zmeny leteckého pozemného zariadenia. Z tohto dôvodu nie je potrebné definovať pojem zmena, pretože ide o vykonanie každej zmeny civilného letiska a leteckého pozemného zariadenia. Zároveň navrhujeme slovo „podstatnej“ vypustiť z položky 90 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov, ktorá upravuje výšku správneho poplatku za vykonanie podstatnej zmeny letiska a z položky 91 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov, ktorá upravuje výšku správneho poplatku za vydanie rozhodnutia na vykonanie podstatnej zmeny leteckého pozemného zariadenia. V prípade akceptovania tejto pripomienky a vypustenia odseku 5, je potrebné vypustiť odkaz 3df (pôvodný odkaz 3g) a odkaz 3dg (pôvodný odkaz 3h) zaviesť v Čl. VIII bod 2 § 27a ods. 1 písm. c) návrhu zákona; zároveň je potrebné nasledujúce odkazy príslušne prečíslovať. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 13 návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 13 návrhu zákona navrhujeme písmeno „p)“ nahradiť písmenom „r“). 
Odôvodnenie: 
Čl. VII zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelizoval § 48 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doplnením nového písmena l) v dôsledku čoho došlo k zmene označenia doterajších písmen l) až w) na písmená m) až x). Písmeno, ktoré má mať nové znenie na základe návrhu zákona je súčasné písmeno r), podľa ktorého v súčasnosti Dopravný úrad určuje ochranného pásma letísk a leteckých pozemných zariadení (§ 29 ods. 2). 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 10 návrhu zákona  
V Čl. VIII novelizačný bod 10 znie: 
„10. V § 48 ods. 1 písmeno h) štvrtý bod sa slovo „podstatnú“ vypúšťa a slová „§ 27 ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 3“.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme doplniť vypustenie slova „podstatnú“ z dôvodu vypustenia tohto slova v Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 3 ako aj v ďalších ustanoveniach Čl. VIII návrhu zákona.  
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 2 návrhu zákona 
V Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 2 písmeno b) znie: 
„b) z podnetu Dopravného úradu, ak letisko nespĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku 3de), nemá viac ako päť rokov prevádzkovateľa alebo nie je známy vlastník letiska.“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme rozšírenie možností zrušiť letisko z podnetu Dopravného úradu.  
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 1 návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 1 návrhu zákona navrhujeme nové znenie poznámky pod čiarou k odkazu 3da a to: „3da) § 112 zákona č. .../2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).“. 
V Čl. VIII § bod 1 27 ods. 1 návrhu zákona navrhujeme nové znenie poznámky pod čiarou k odkazu 3db a to: „3db) § 120 až 124 zákona č. .../2014 Z. z.“. 
V Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 1 návrhu zákona navrhujeme nové znenie poznámky pod čiarou k odkazu 3dc a to: „3dc) § 150 a 151 zákona č. .../2014 Z. z.“. 
Odôvodnenie: 
Ustanovenie § 121 návrhu zákona neupravuje záväzné stanovisko ale návrh na začatie konania o umiestnenie stavby; záväzné stanovisko dotknutého orgánu je upravené v § 112 návrhu zákona. Ustanovenia § 129 až 133 návrhu zákona neupravujú konanie o umiestnenie stavby ale ustanovenie § 129 návrhu zákona upravuje v rámci konania o zmene využívania pozemkov zmenu a zrušenie rozhodnutia, ustanovenia § 130 až 133 návrhu zákona v rámci stavebného konania príslušnosť, žiadosť o stavebné povolenie, prerušenie stavebného konania, ústne pojednávanie; konanie o umiestnenie stavby je upravené v ustanoveniach § 120 až 124 návrhu zákona. Ustanovenia § 158 a 159 návrhu zákona neupravujú konanie o zmene v užívaní stavby ale ustanovenie § 158 návrhu zákona upravuje v rámci konania o opatreniach vo verejnom záujme priebeh konania a ustanovenie § 159 návrhu zákona upravuje splnomocňovacie ustanovenie; konanie o zmene v užívaní stavby upravujú ustanovenia § 150 až 151 návrhu zákona. 


 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 1 a 3 návrhu zákona 
V Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 1 posledná veta a ods. 3 posledná veta návrhu zákona navrhujeme slovo „užívania“ nahradiť slovami „v užívaní“. 
Odôvodnenie: 
Ide o zosúladenie uvedeného ustanovenia s § 150 a 151 návrhu zákona, ktorý upravuje konanie o zmene v užívaní stavby a nie konanie o zmene užívania stavby. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 1, 2 a 5, bod 2 § 27a ods. 1 a 2 a bod 3 § 28 ods. 1 až 4 a § 29 ods. 1 návrhu zákona 
Navrhujeme v Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 1 návrhu zákona odkaz 3b nahradiť odkazom 3da, odkaz 3c nahradiť odkazom 3db a odkaz 3d nahradiť odkazom 3dc. 
Navrhujeme v Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 2 návrhu zákona odkaz 3e nahradiť odkazom 3dd a odkaz 3f nahradiť odkazom 3de. 
Navrhujeme v Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 5 návrhu zákona odkaz 3g nahradiť odkazom 3df a odkaz 3h nahradiť odkazom 3dg. 
Navrhujeme v Čl. VIII bod 2 § 27a ods. 1 návrhu zákona odkaz 3i nahradiť odkazom 3dh, odkaz 3j nahradiť odkazom 3di a odkaz 3k nahradiť odkazom 3dj. 
Navrhujeme v Čl. VIII bod 2 § 27a ods. 2 návrhu zákona odkaz 3l nahradiť odkazom 3dk. 
Navrhujeme v Čl. VIII bod 3 § 28 ods. 1 návrhu zákona odkaz 3m nahradiť odkazom 3dl. 
Navrhujeme v Čl. VIII bod 3 § 28 ods. 2 návrhu zákona odkaz 3n nahradiť odkazom 3dm. 
Navrhujeme v Čl. VIII bod 3 § 28 ods. 3 návrhu zákona odkaz 3o nahradiť odkazom 3dn. 
Navrhujeme v Čl. VIII bod 3 § 28 ods. 4 návrhu zákona odkaz 3p nahradiť odkazom 3do. 
Navrhujeme v Čl. VIII bod 3 § 29 ods. 1 návrhu zákona odkaz 3q nahradiť odkazom 3dp. 
Odôvodnenie: 
Ide o legislatívno-technickú pripomienku v súlade s prílohou č. 5 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky bod 38. Odkazom, ktorý predchádza odkazu 3da zavedenému v Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 1 návrhu zákona (pôvodný odkaz 3b), je odkaz 3d zavedený v § 19 ods. 6 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 402/2013 Z. z. 

 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
nad rámec Čl. VI návrhu zákona  
V Čl. VI navrhujeme za novelizačný bod 2 vložiť nové novelizačné body 3 až 8, ktoré znejú: 
„3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 90 písm. b) sa vypúšťa slovo „podstatnej“. 

4. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 91 písm. c) sa vypúšťa slovo „podstatnej“. 

5. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 91 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie: 
„d) Vydanie rozhodnutia o súhlase na zrušenie leteckého pozemného zariadenia 40 eur“ 

Doterajšie písmená d) až v) sa označujú ako písmená e) až w). 

6. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 91 písmeno f) znie: 
„f) Vydanie rozhodnutia o určení ochranných pásiem alebo zmena rozhodnutia o určení ochranných pásiem 
1. letiska 500 eur 
2. vrtuľníkového letiska (heliportu) 200 eur 
3. leteckého pozemného zariadenia 500 eur 
4. ornitologických ochranných pásiem 80 eur“ 

7. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA položke 91 písmeno g) znie: 
„g) Vydanie rozhodnutia o zrušení ochranných pásiem na návrh 50% 
príslušnej 
sadzby podľa 
písmena f)“ 

8. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa položka 91 dopĺňa písmenom x), ktoré znie: 
„x) Vydanie rozhodnutia o udelení výnimky zo zákazu alebo obmedzenia v ochrannom pásme letiska 
alebo leteckého pozemného zariadenia 100 eur“.“ 

Odôvodnenie: 
Navrhujeme zmenu uvedených ustanovení položiek 90 a 91 časti VI. DOPRAVA sadzobníka správnych poplatkov jednak z dôvodu doplnenia správneho poplatku za vydanie rozhodnutia o súhlase so zrušením leteckého pozemného zariadenia, ktorý doteraz zavedený nebol a jednak z dôvodu zmien v dôsledku navrhovanej novely zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uvedenej v Čl. VIII návrhu zákona. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 24 § 57e návrhu zákona 
Podľa ustanovenia § 120 ods. 1 zákona č. 50/1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je Dopravný úrad špeciálnym stavebným úradom pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení. Podľa Čl. I § 96 ods. 1 písm. a) a Čl. VIII bod 3 § 28 ods. 1 návrhu zákona bude Dopravný úrad špeciálnym stavebným úradom pre stavby letísk a stavby leteckých pozemných zariadení, to znamená, že s účinnosťou návrhu zákona Dopravný úrad nebude vykonávať pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre stavby v územných obvodoch letísk. Podľa Čl. I § 145 ods. 5 návrhu zákona príslušným správnym orgánom pre kolaudačné konanie je stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie. Vzhľadom na uvedené navrhujeme Čl. VIII bod 24, ktorý upravuje prechodné ustanovenia, doplniť o ďalšie ustanovenie, ktoré jednoznačne ustanoví, ktorý správny orgán, či Dopravný úrad alebo miestne príslušný stavebný úrad bude vecne príslušný na vykonanie kolaudačného konania a vydanie kolaudačného rozhodnutia pri súčasných stavbách v územných obvodoch letísk, pre ktoré stavebné povolenie vydal alebo do nadobudnutia účinnosti návrhu zákona vydá ako špeciálny stavebný úrad Dopravný úrad.  
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
nad rámec Čl. VIII návrhu zákona  
V Čl. VIII navrhujeme za novelizačný bod 22 vložiť nové novelizačné body 23 a 24, ktoré znejú: 
„23. V § 53 ods. 2 sa slová „písmena n)“ nahrádzajú slovami „písmena p)“ a slová „ písm. n)“ sa nahrádzajú slovami „písm. p)“. 
„24. V 55 ods. 1 sa slová „odseky 2 až 4 neustanovujú“ nahrádzajú slovami „tento zákon neustanovuje“.“ 
Odôvodnenie: 
Doplnenie novelizačného bodu 23 a v ňom uvedenú zmenu navrhujeme z dôvodu doplnenia nových písmen e) a f) v § 53 ods. 1 (na základe Čl. VIII bod 21 návrhu zákona) a s tým súvisiacou zmenou označenia doterajších písmen v tomto ustanovení. 
Doplnenie novelizačného bodu 24 a v ňom uvedenú zmenu navrhujeme z dôvodu vloženia nových ustanovení § 29a až 29c (na základe Čl. VIII bod 4 návrhu zákona) upravujúcich osobitosti konania v súvislosti s určením, zmenou a zrušením ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení, ktoré majú prednosť pred všeobecným predpisom o správnom konaní. 

 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 18 § 51 ods. 3 písm. e), bod 19 § 51 ods. 3 písm. i) a bod 22 § 53 ods. 1 písm. t) návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 18 § 51 ods. 3 v novom písmene e) návrhu zákona navrhujeme slovo „uskutoční“ nahradiť slovom „vykoná“. 
V Čl. VIII bod 19 § 51 ods. 3 v novom písmene i) navrhujeme slovo „uskutočňuje“ nahradiť slovom „vykonáva“. 
V Čl. VIII bod 22 § 53 ods. 1 v novom písmene t) navrhujeme slovo „uskutočňuje“ nahradiť slovom „vykonáva“. 
Odôvodnenie: 
V uvedených ustanoveniach navrhujeme slová „uskutoční“ a „uskutočňuje“ nahradiť slovami „vykoná“ a „vykonáva“ z dôvodu jednotného používania terminológie uvedenej v Čl. VIII bod 3 § 29 ods. 3, bod 5 § 30 a bod 22 § 53 ods. 1 nové písmeno q) návrhu zákona. 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
nad rámec Čl. VIII návrhu zákona  
V Čl. VIII navrhujeme za novelizačný bod 17 vložiť nový novelizačný bod 18, ktorý znie: 
„18. V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie: 
„j) poskytuje letecké navigačné služby bez osvedčenia alebo v rozpore s podmienkami určenými v osvedčení, ak osobitný predpis ha) neustanovuje inak, alebo nesplní povinnosť podľa osobitného predpisu. hb) 

Poznámka pod čiarou k odkazu ha znie: 
„ha) Čl. 7 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004) v platnom znení.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu hb znie: 
„hb) Čl. 8b, príloha Va a Vb nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení. 
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1035/2011 zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 482/2008 a nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18.10.2011) v platnom znení.“. 

Odôvodnenie: 
Uvedené ustanovenie týkajúce sa sankcie v prípade poskytovania leteckých navigačných služieb bez osvedčenia alebo v prípade neplnenia povinnosti, ktoré pre poskytovateľa leteckých navigačných služieb vyplývajú z nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1035/2011 v platnom znení navrhujeme doplniť z dôvodu odstránenia nálezu v oblasti legislatívy, ktorý bol voči Slovenskej republike vznesený počas auditu vykonaného Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva v dňoch od 7. júla 2014 do 11. júla 2014 z dôvodu nevykonania implementácie článku 68 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení, podľa ktorého sú členské štáty povinné stanoviť sankcie za porušenie tohto nariadenia a jeho vykonávacích predpisov, článku 7 ods. 7 nariadenia (ES) č. 550/2004 v platnom znení, podľa ktorého národné dozorné orgány (v Slovenskej republike je ním Dopravný úrad) monitorujú plnenie spoločných požiadaviek a podmienok priložených k osvedčeniu; podrobnosti takéhoto monitorovania sú zahrnuté do výročných správ, ktoré členské štáty predkladajú podľa článku 12 ods. 1 rámcového nariadenia; ak národný dozorný orgán zistí, že držiteľ osvedčenia už naďalej nespĺňa tieto požiadavky alebo podmienky, prijme vhodné opatrenia, pričom zabezpečí kontinuitu poskytovania služieb pod podmienkou, že nie je ohrozená bezpečnosť a ďalej článku 6 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1035/2011, podľa ktorého, ak sa príslušný orgán domnieva, že nápravné opatrenie sa riadnym spôsobom nezaviedlo v rámci harmonogramu dohodnutého s organizáciou (poskytovateľom leteckých navigačných služieb), podnikne náležité opatrenia na vynútenie nápravy v súlade s článkom 7 ods. 7 nariadenia (ES) č. 550/2004 a článkom10, článkom 22a písm. d), článkom 25 a článkom 68 nariadenia (ES) č. 216/2008, pričom zohľadní potrebu zabezpečiť kontinuitu poskytovania letových navigačných služieb. 

 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k Čl. VIII bod 17 § 51 ods. 2 a bod 21 § 53 ods. 1 písm. e) a f) návrhu zákona  
V Čl. VIII bod 17 § 51 ods. 2 v novom písmene e) návrhu zákona navrhujeme slovo „uskutoční“ nahradiť slovom „vykoná“. 
V Čl. VIII bod 21 § 53 ods. 1 v novom písmene e) návrhu zákona navrhujeme slovo „uskutoční“ nahradiť slovom „vykoná“. 
V Čl. VIII bod 21 § 53 ods. 1 v novom písmene f) návrhu zákona navrhujeme slovo „uskutoční“ nahradiť slovom „vykoná“ a slovo „podstatnú“ navrhujeme vypustiť. 
Odôvodnenie: 
V uvedených ustanoveniach navrhujeme slovo „uskutoční“ nahradiť slovom „vykoná“ z dôvodu jednotného používania terminológie uvedenej v Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 1 a ods. 3 a v bode 15 § 51 ods. 3 v novom písmene e) návrhu zákona. Slovo „podstatnú“ navrhujeme vypustiť z dôvodu vypustenia tohto slova v Čl. VIII bod 1 § 27 ods. 3 ako aj v ďalších ustanoveniach Čl. VIII návrhu zákona.  
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
DÚ 
k úvodnej vete Čl. VIII návrhu zákona 
V Čl. VIII návrhu zákona v úvodnej vete pri uvedení úplného názvu zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme doplniť skrátenú citáciu zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý s účinnosťou 1. júna 2014 poslednýkrát novelizoval zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Odôvodnenie: 
Ide o legislatívno-technickú pripomienku v súlade s prílohou č. 5 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky bod 27. 

 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
Nafta 
K čl. I, § 14 ods. 5 písm. o) 
Navrhujeme doplniť kritériá, resp. spôsob ich určenia, na základe ktorých bude možné jednoznačne stanoviť, ktoré budovy a inžinierske stavby budú považované za také, pri ktorých je zvýšené riziko požiaru alebo výbuchu alebo zvýšené zdravotné, emisné alebo dopravné obmedzenie. 

Odôvodnenie: 
Zo súčasného znenia návrhu nie je jasné kto, kedy, akým spôsobom a na základe akých kritérií stanoví, ktoré budovy a inžinierske stavby sú považované za stavby so zvýšeným rizikom požiaru alebo výbuchu a so zvýšeným zdravotným, emisným alebo dopravným ohrozením. Z dôvodu právnej istoty považujeme za potrebné doplniť jednoznačné kritériá, na základe ktorých bude možné s dostatočnou istotou určiť, či daná stavba je, alebo nie je považovaná za takú, ktorá takéto kritériá napĺňa. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Nafta 
K čl. I, § 167 ods. 3 
Navrhuje sa zrušenie nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 64/1988 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj, v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 336/2001 Z.z. Keďže predmetným nariadením vlády je stavbám podzemných zásobníkov zemného plynu v oblasti Lábu priznaný štatút verejnoprospešných stavieb, požadujeme zabezpečiť zachovanie štatútu podzemných zásobníkov zemného plynu v oblasti Lábu ako verejnoprospešných stavieb aj po zrušení tohto nariadenia vlády. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Nafta 
Čl. XIV 
Za čl. XIV návrhu je potrebné doplniť nový čl. XV v nasledujúcom znení: 

„čl. XV 

Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 382/2013 Z.z. zákona č. 391/2012 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z. sa mení takto: 

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 25) znie: 
„25) § 12 ods. 3 zákona č. xxxx/2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)“. 

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 71) znie: 

„71) § 123, §124, § 128, § 129, § 136, § 144, § 151 zákona č. xxxx/2014 Z.z.“.“ 

Nasledujúci článok sa prečísluje. 

Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Navrhované doplnenie predstavuje zosúladenie existujúcej energetickej legislatívy s navrhovanou novou právnou úpravou stavebného zákona. 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Nafta 
Čl. II 
Za čl. II navrhujeme doplniť nový článok III v nasledovnom znení: 

„Čl. III 
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto: 
1. V § 26 ods. 3 sa bodka na konci textu nahrádza bodkočiarkou a nasledovným textom: „dobývací priestor sa dňom určenia stáva súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.“ 

2. V § 27 ods. 6 sa existujúci text nahrádza nasledovným znením: 
„(6) Rozhodnutie o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru je rozhodnutím o zmene využívania pozemkov 13) v rozsahu jeho vymedzenia na povrchu.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 13) znie: 
13) zákon č. ..../2014 Z.z. o územnom plánovaní, výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon). 

3. V § 31 ods. 3 písm. a) sa čiarka na konci vety nahrádza bodkočiarkou a nasledovným textom: „toto oprávnenie je oprávnením na uskutočnenie stavby podľa osobitného predpisu 13).“. 

Nasledujúce články sa prečíslujú. 


Odôvodnenie k bodu 1: 
Doplnením textu sa zabezpečí, aby sa rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení dobývacieho priestoru vydané v čase po aktualizácii územného plánu obce stali automaticky jeho súčasťou bez potreby akýchkoľvek ďalších krokov, čím sa dosiahne aktuálnosť územného plánu obce v každom čase. 

Odôvodnenie k bodu 2: 
Úpravu považujeme za potrebnú z dôvodu zachovania kontinuity so súčasnou právnou úpravou, podľa ktorej sa rozhodnutie o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru považuje za rozhodnutie o využití územia a na tento inštitút následne nadväzujú ďalšie oprávnenia, ktoré by nebolo možné uplatniť, ak by navrhovaná úprava nebola akceptovaná. Vzhľadom k tomu, že v návrhu stavebného zákona sa už pojem rozhodnutie o využití územia nepoužíva, ale je nahradený pojmom rozhodnutie o zmene využívania pozemkov, je potrebné tieto pojmy zosúladiť. 

Odôvodnenie k bodu 3: 
Jedná sa o odstránenie tvrdosti zákona, pretože po prijatí nového stavebného zákona by vyššie uvedené oprávnenie umožňujúce zriaďovať stavby nebolo možné vykonať, nakoľko týmto osobitným predpisom nie je výslovne označené ako vecné bremeno (aj keď ním vo svojej podstate je). Keďže toto oprávnenie je rovnocenné s oprávneniami vyplývajúcimi z osobitných právnych predpisov, v ktorých sú výslovne formulované ako vecné bremená, je potrebné uvedené doplnenie. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Nafta 
K čl. I, § 125 ods. 1 písm. i) 
Navrhujeme odstrániť celý text. 

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno i). 

Odôvodnenie: 
Odstránenie navrhujeme z dôvodu, že samotným rozhodnutím o určení, zmene alebo zrušení dobývacieho priestoru v skutočnosti ešte nedochádza ku zmene využívania pozemkov, nakoľko v prípade dobývacieho priestoru pre dobývanie vyhradených nerastov v podzemí nastáva špecifická situácia, kedy dobývací priestor zahŕňa aj pozemky, pri ktorých v skutočnosti nedochádza ku zmene vo využívaní; dobývací priestor sa určuje na základe výsledkov prieskumu ložiska podľa rozsahu, uloženia, tvaru a hrúbky výhradného ložiska so zreteľom na jeho zásoby a úložné pomery tak, aby ložisko mohlo byť racionálne vydobyté. Preto v tomto prípade považujeme za nelogické, aby pred vydaním samotného rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení dobývacieho priestoru bolo potrebné vydávať rozhodnutie o zmene využívania pozemkov. 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Nafta 
K čl. I, § 120 ods. 1 písm. i) 
Súčasné znenie navrhujeme upraviť nasledovne: „i) na banské diela, banské stavby pod povrchom a stavby v povrchových lomoch, pieskovniach a štrkoviskách, na sklady výbušnín používaných na banskú činnosť, ktoré podliehajú dozoru alebo povoľovaniu štátnej banskej správy, a ďalej na geologické diela, ktoré podliehajú dozoru štátnej geologickej správy,“ 

Odôvodnenie: 
Uvedenú úpravu navrhujeme z dôvodu potreby zosúladenia so znením § 67 ods. 3 písm. a), ktoré rieši povoľovanie stavieb a ktoré na predmetné ustanovenie nadväzuje, preto terminológia použitá v oboch prípadoch by mala byť totožná. Rozšírenie prípadov, kedy sa nevyžaduje rozhodnutie stavebného úradu o umiestnení stavby o geologické diela navrhujeme z dôvodu, že geologické diela (podobne ako banské diela, ktoré sú predmetom dozoru orgánov štátnej banskej správy), podliehajú dozoru orgánov štátnej geologickej správy a preto by sa v oboch prípadoch mal aplikovať rovnaký režim. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Nafta 
K čl. I, § 116 ods. 6 
Za slovo „účastníkov“ navrhujeme doplniť text „a pri líniových stavbách“. 

Odôvodnenie: 
Rozšírenie prípadov, kedy sa podľa stavebného zákona doručuje verejnou vyhláškou o líniové stavby považujeme za potrebné z dôvodu zachovania súčasného stavu a ekonomickosti konania tak, aby boli verejné financie vynakladané rozumne a písomnosti v týchto prípadoch neboli doručované poštou. 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Nafta 
K čl. I, § 111 ods. 1 písm. c) 
Súčasné znenie navrhujeme upraviť nasledovne: 
„c) vlastník inžinierskej stavby, na ktorú sa má pripojiť stavba, o ktorej sa rozhoduje, alebo ktorý je dotknutý umiestnením stavby alebo uskutočňovaním stavebných prác v ochrannom pásme alebo v bezpečnostnom pásme,“ 

Odôvodnenie: 
Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností navrhujeme v záujme ochrany postavenia vlastníkov inžinierskych stavieb s ochranným pásmom alebo bezpečnostným pásmom (napr. prevádzkovateľ plynárenskej infraštruktúry, ktorá má charakter komplexnej priemyselnej stavby) jednoznačne stanoviť, že takáto osoba má postavenie dotknutého orgánu. Podľa súčasnej definície by sa totiž stalo, že prevádzkovateľ plynárenskej infraštruktúry a vlastník inžinierskych stavieb by mal postavenie dotknutého orgánu v prípade, ak by sa jednalo o pozemky alebo stavby, ktoré sú dotknuté ochranným alebo bezpečnostným pásmom plynovodu (keďže plynovod je stavbou inžinierskej siete), avšak v prípade, ak by sa konanie týkalo pozemku alebo stavby v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenskej sondy, mal by postavenie účastníka konania (nakoľko plynárenskú sondu - súčasť podzemného zásobníka zemného plynu nie je možné pod definíciu stavby inžinierskej siete začleniť). Takýto stav rozhodne nie je žiaduci, nakoľko oba typy zariadení požívajú v zmysle zákona o energetike rovnaký stupeň ochrany a nie je možné akceptovať, aby tomu v prípade ostatných právnych predpisov bolo inak. 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Nafta 
K čl. I, § 109 ods. 4 
Slovné spojenie „predpisy o životnom prostredí“ navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „osobitné predpisy upravujúce starostlivosť o životné prostredie“. 

Odôvodnenie: 
Jedná sa o formálnu úpravu použitého slovného spojenia. 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Nafta 
K čl. I, § 105 ods. 5 písm. a) 
Existujúci text navrhujeme upraviť nasledovne: 
„a) uskutočňuje svojpomocou stavbu alebo zmenu stavby v chránenom území alebo v ochrannom pásme alebo v bezpečnostnom pásme bez rozhodnutia stavebného úradu, alebo na pozemku, ktorý je vylúčený zo zastavania, alebo na pozemku, ktorý nie je stavebný pozemkom, najmä na poľnohospodárskej pôde alebo na lesnom pozemku,“ 

Odôvodnenie: 
Navrhované doplnenie má zabezpečiť primeranú sankciu za nedovolenú činnosť aj v bezpečnostnom pásme, ktoré má z pohľadu energetickej legislatívy obdobný špeciálny režim ako ochranné pásmo (§ 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z.).  
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Nafta 
K čl. I, § 70 ods. 5 
Bodku na konci textu navrhujeme nahradiť bodkočiarkou a nasledovným textom: „to neplatí pre stavby, ktoré sú umiestnené na pozemku, ktorý nespĺňa požiadavky na bezpečnosť a ochranu života alebo zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku vyplývajúce z osobitných predpisov xx).“. 

Poznámka k odkazu pod čiarou xx) znie: 
xx) napr. zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Odôvodnenie: 
Všeobecný pardón na všetky stavby a ich zmeny uskutočnené bez stavebného povolenia alebo ohlásenia pred 1. 9. 1997 nie je možné akceptovať bez toho, aby boli stanovené aspoň minimálne požiadavky, ktoré by takéto stavby mali spĺňať. Navrhovanou úpravou sa síce zabezpečí legalizácia takýchto stavieb, avšak otázkou zostáva, akým spôsobom, kto a kedy bude skúmať (ak vôbec), či stavba alebo jej zmena bola uskutočnená skutočne pred uvedeným dátumom. Takisto nie je možné, aby na navrhovanú úpravu v konečnom dôsledku doplatil subjekt, ktorý dodržiava všetky povinnosti vyplývajúce mu z príslušných právnych predpisov a stavby vybudované jednotlivcami bez príslušných povolení, boli právnym predpisom bez akýchkoľvek ďalších podmienok dodatočne zlegalizované (napr. nelegálne kolónie vybudované v ochranných pásmach plynárenských zariadení). V neposlednom rade je pri snahe dodatočne zlegalizovať čierne stavby potrebné zobrať do úvahy tiež otázku ich bezpečnosti a vplyvu na okolité prostredie. 
Z 
A 
 
Nafta 
K čl. I, § 67 ods. 3 písm. i) 
Slovné spojenie „plynárenskej siete“ navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „inžinierskej siete, s výnimkou elektrických vedení uvedených v písm. h)“ 

Odôvodnenie: 
Považujeme za vhodné nastaviť rovnaký režim pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach všetkých inžinierskych sietí (s výnimkou elektrických vedení uvedených v písm. h) tohto odseku, nielen pre vedenia plynárenskej siete. 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Nafta 
K čl. I, § 67 ods. 3 písm. a) 
Súčasný text navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „a) na uskutočnenie banskej stavby, banského diela, stavby v povrchovom lome, pieskovni, štrkovisku a v skrývke, ak podliehajú dozoru alebo povoľovaniu štátnej banskej správy a na uskutočnenie geologického diela, ak podliehajú dozoru štátnej geologickej správy,“ 

Odôvodnenie: 
Rozšírenie prípadov, kedy sa nevyžaduje stavebné povolenie, ani stavebný súhlas o geologické diela navrhujeme z dôvodu, že geologické diela (podobne ako banské diela, ktoré sú predmetom dozoru orgánov štátnej banskej správy), podliehajú dozoru orgánov štátnej geologickej správy a preto by sa v oboch prípadoch mal aplikovať rovnaký režim. 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Nafta 
K čl. I, § 53 ods. 2 písm. i) 
Existujúci text navrhujeme odstrániť a v priamej súvislosti s týmto odstránením odstrániť tiež § 53, ods. 11. 

Odôvodnenie: 
Investičná príprava stavieb tak ako je definovaná v odseku 11 uvedeného paragrafu je sčasti vykonávaná projektantom (spracovanie výkazov výmer) a sčasti technickou prípravou zhotoviteľa. Kalkulácie a obdobné práce sú viac ekonomické než technické a preto nepovažujeme za potrebné, aby tieto činnosti boli vyhradenými činnosťami vo výstavbe. Spracovanie technologických postupov je technická činnosť a každý technologický postup by mal overiť stavbyvedúci ako osoba zodpovedná za riadenie prác na stavbe.  
O 
A 
 
Nafta 
K čl. I, § 52 ods. 7 písm. a) 
Súčasné znenie navrhujeme nahradiť nasledovným: „a) začať uskutočňovať práce na stavbe alebo jej zmene po doručení písomného oznámenia stavebníka o tom, že na stavbu alebo jej zmenu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo stavebný súhlas.“. 

Odôvodnenie: 
Príprava stavieb je časovo náročný proces a preto sú mnohé činnosti zabezpečované súbežne. Časovo náročnými sú tiež povoľovanie stavieb a výbery zhotoviteľov stavieb a zabezpečovanie dodávok s dlhými dodacími lehotami, často v dĺžke niekoľkých mesiacov. Tieto činnosti sa často vykonávajú súbežne s tým, že riziko nevydania stavebného povolenia alebo prieťahov znáša stavebník. Stanovenie výslovnej povinnosti uzatvoriť zmluvu na zhotovenie stavby alebo jej zmenu až po vydaní právoplatného stavebného povolenia predĺži proces prípravy stavieb, lebo najmä pri inžinierskych stavbách je potrebné pred samotným začatím stavebných prác vykonať technickú prípravu. 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Nafta 
K čl. I, § 52 ods. 5 
Bodku na konci poslednej vety navrhujeme nahradiť bodkočiarkou a textom: „ak sa generálny zhotoviteľ stavby so stavebníkom nedohodne inak.“. 

Odôvodnenie: 
Považujeme za vhodné doplniť možnosť, aby sa stavebník s generálnym zhotoviteľom dohodli, že za koordináciu stavbyvedúcich priamych zhotoviteľov stavby, ktorí sú v zmluvnou vzťahu so stavebníkom, zodpovedá hlavný stavbyvedúci ako osoba, ktorá koordinuje podstatnú časť stavby a má o stavbe dostatočný prehľad. Technické hľadisko by tu malo prevážiť nad usporiadaním zmluvných vzťahov, ktoré sú obvykle motivované ekonomickými dôvodmi. Osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru sa môže primárne sústrediť na výkon dozoru. 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Nafta 
K čl. I, § 20 ods. 9 písm. e) 
Navrhujeme odstrániť celý text. 

Odôvodnenie: 
Prevádzkový poriadok vyhradenej stavby by nemal byť súčasťou vykonávacej projektovej dokumentácie, pretože projektant obvykle nemá v čase spracovania dokumentácie všetky relevantné informácie pre spracovanie tohto dokumentu. Prevádzkový poriadok vyhradenej stavby obvykle spracováva budúci prevádzkovateľ stavby, pričom časť informácií samozrejme čerpá z projektovej dokumentácie a časť z prevádzkovania obdobných stavieb, často technologického charakteru. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
Nafta 
K čl. I, § 18 ods. 3 
Prvú vetu navrhujeme odstrániť. 

Odôvodnenie: 
Z časového a kapacitného hľadiska stavebných úradov nepovažujeme za reálne, aby stavebný úrad vykonával označovanie stavebných denníkov overovacou doložkou. Všetky rozsiahlejšie stavby majú z praktických dôvodov viacero denníkov (nielen líniové stavby) a táto povinnosť značne zaťaží stavebné úrady a môže spôsobiť problémy na stavbách, ktoré budú čakať na overenie stavebných denníkov. 
O 
A 
 
Nafta 
K k čl. I, § 165 
Za súčasný odsek 4 navrhujeme vložiť nový odsek 5 a 6 v nasledovnom znení: 
„(5) V prípade, že záväzné stanovisko dotknutého orgánu podľa ods. 5 písm. h) vylučuje dodatočné povolenie, vlastník stavby môže písomne prehlásiť, že napriek tomu žiada o povolenie nepovolenej stavby alebo nepovolenej zmeny stavby a bude znášať neobmedzenú zodpovednosť za škodu, v prípade akejkoľvek škody spôsobenej pri užívaní stavby alebo na stavbe samotnej súvisiacej so stanoviskom dotknutého orgánu. 

(6) Na základe písomného prehlásenia podľa ods. 5 vlastníka stavby môže stavebný úrad v prípade, že stavba priamo neznemožňuje, nesťažuje ani nad rozumnú mieru neobmedzuje činnosť dotknutého orgánu rozhodnúť o povolení stavby alebo zmeny stavby za nasledovných podmienok: 

a) vlastník stavby znáša neobmedzenú zodpovednosť za škodu, v prípade akejkoľvek škody spôsobenej pri užívaní stavby alebo na stavbe samotnej, súvisiacej so stanoviskom dotknutého orgánu, 
b) vlastník stavby nesmie vykonávať akékoľvek ďalšie stavebné úpravy na stavbe, 
c) vlastník stavby nesmie previesť vlastnícke právo k stavbe na inú osobu a po smrti alebo zániku vlastníka bude stavba odstránená ako nepovolená stavba.“ 

Nasledujúce odseky sa prečíslujú. 

Odôvodnenie: 
Pri rešpektovaní zásady zákazu retroaktivity spoločnosť NAFTA a.s. nechce niesť akúkoľvek zodpovednosť za škodu spôsobenú v konkrétnych prípadoch vlastníkom nepovolených stavieb odstránením ich nepovolených stavieb, v prípade ak sú ochotní znášať všetky riziká spojené s umiestením ich nepovolenej stavby v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení. 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Nafta 
K čl. I, § 125 ods. 1 písm. h) 
Slovo „dobývacích“ navrhujeme odstrániť. 

Odôvodnenie: 
Jedná sa o formálnu úpravu, nakoľko príslušné osobitné predpisy uvedenú formuláciu nepoznajú. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Nafta 
K čl. I, § 40 ods. 2 
Za slovné spojenie „stavieb dopravnej infraštruktúry“ navrhujeme vložiť čiarku a nasledovný text: „s vlastníkmi komplexných priemyselných stavieb“. 

Odôvodnenie: 
Navrhované doplnenie má zabezpečiť ochranu podzemných zásobníkov zemného plynu v dotknutom území pri územnom plánovaní. 
O 
N 
Neexistuje zoznam lastníkov komplexných priemyselných stavieb.Títo sa môžu zúčastnik verejného pripomienkového konania ako ostatní vlastníci. 
 
Nafta 
K čl. I, § 31 ods. 9 
Súčasné znenie navrhujeme upraviť nasledovne: „Chránené územia, chránené ložiskové územia, ochranné pásma, bezpečnostné pásma a dobývacie priestory zriadené podľa osobitných predpisov a ochranné pásma navrhnuté v územnom pláne obce sa premietnu do riešenia priestorového usporiadania a funkčného využitia územia.“ 

Odôvodnenie: 
Navrhované doplnenie má zabezpečiť odstránenie akýchkoľvek nejasností ohľadom území so špecifickým režimom a to najmä z pohľadu existujúcej banskej (§ 16 zákona č. 44/1988 Zb.) a energetickej legislatívy (§ 80 zákona č. 251/2012 Z.z.). 
O 
N 
Zákon používa všeobecný pojem chránené územia, ktoré sú vyhlasované podľa osobitných predpisov. 
Nafta 
K čl. I, § 38 ods. 3 
Za slovné spojenie „stavieb dopravnej infraštruktúry“ navrhujeme vložiť čiarku a nasledovný text: „s vlastníkmi komplexných priemyselných stavieb“. 

Odôvodnenie: 
Navrhované doplnenie má zabezpečiť ochranu podzemných zásobníkov zemného plynu v dotknutom území pri územnom plánovaní. 
O 
N 
Vlastnici komplexných priemyselných stavieb sa zúčastňujú pripomienkového konania ako verejnosť.  
ŽSK 
K čl.I.,§ 10 
V §10 navrhujeme doplniť pojem „bytový dom“, prípadne vila dom, apartmánový a pod. 

Odôvodnenie: 
Bytový dom má osobitné vysvetlenie aj v súčasnom zákone. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
ŽSK 
K čl.I.,§ 122 
V §122 ods. 1 a ods. 2 a) žiadame doplniť spojenie : „prípadne územného plánu regiónu“ (v zmysle §30 ods. 3 d)). 

Odôvodnenie: 
V zmysle základných ustanovení pre ÚP, uvedených v §23 - základná úloha orgánov ÚP. 
Doplniť VÚC v územných konaniach a ÚPN regiónu ako podklad na posúdenie návrhu na začatie územného konania o umiestnení stavieb a zmene funkčného využitia územia pre nové investície a rozvojové plochy celoštátneho a regionálneho významu. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
ŽSK 
K čl.I., § 96 
V § 96 navrhujeme vložiť nový ods. 6 v znení : 
„(6) Špeciálne stavebné orgány návrh na začatie konania vo veciach umiestňovania alebo povoľovania stavieb zamietnu, ak nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami.“ 
Doterajšie ods. 6 až 10 sa primerane prečíslujú . 

Odôvodnenie : 
Návrh korešponduje so znením § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej správy sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s ÚPD. 
Navrhovaný postup je rovnaký ako pri postupe všeobecných stavebných úradov (obcí) podľa § 123 ods. 4, resp. § 128 ods. 4 návrhu zákona (opäť zamietnutie návrhu), resp. obdobný postup – podľa § 134 písm. a) návrhu zákona (zastavenie konania). 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ŽSK 
K čl.1, § 61 ods. 2 c) 
V § 61 ods. 2 c) navrhujeme doplniť nasledovné: „ podľa zastavovacích podmienok a regulatívov schválených v územnoplánovacej dokumentácii a v súlade s technickými normami“. 

Odôvodnenie: 
Geodet vykonáva práce na zákazku investorov. Geodet aj osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru musí zodpovedať za dodržanie vyššie uvedeného. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
ŽSK 
K čl.I.,§ 5 
Za ods. 3) navrhujeme doplniť nový ods. 4) v znení: „ Územnoplánovacia dokumentácia je záväzným podkladom pre využívanie územia a umiestňovania stavieb v konaniach stavebných a špeciálnych stavebných úradov, uskutočňovaných podľa tohto zákona a osobitných zákonov.“ Následne ostatné ods. prečíslovať. 

Odôvodnenie: 
V prípade, že nie je spracovaná podrobnejšia ÚPD (ZP, ÚPN Z), vždy je potrebné záväzne vychádzať z existujúcej schválenej ÚPD v riešenom území (ÚPN O, ÚPN R), doplnenie súvisí s §2 ods.2. 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I., § 5 ods. 6 
Predkladané znenie § 5 ods. 6 navrhujeme doplniť vetou.: „Regulatív má charakter zákazov, obmedzení alebo podporujúcich faktorov vo vzťahu k priestorovému usporiadaniu a funkčnému využívaniu územia. Regulatív tým určuje prípustnú, obmedzenú a zakázanú činnosť alebo funkciu v území.“ 

Odôvodnenie: 
Doplnenie vychádza zo súčasne platného znenia (§139 a) stavebného zákona), presnejšie vystihuje obsah regulatívov. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I., § 5 ods. 7 
Do znenia § 5 ods.7 navrhujeme doplniť slovné spojenie: „cyklistická doprava“. 

Odôvodnenie: 
Cyklistická doprava je samostatný druh dopravy, ktorého infraštruktúra má priemet do územia - lineárne stavby ako cestičky pre cyklistov a cyklopruhy... 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I.,§ 28 ods.4 
V § 28 ods. 4 doplniť písm. d) v znení: ,,d ) stavebné úrady". 

Odôvodnenie: 
Osobitné označenie písmenom je logické a bolo aj v predchádzajúcej verzii návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
ŽSK 
K čl.I.,§ 31 
V § 31 ods. 3 písm. f) navrhujeme doplniť znenie : „zabezpečenia kvalitného životného prostredia vrátane opatrení na znižovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy". 

Odôvodnenie 
Jedná sa o napĺňanie Metodického usmernenia MDVRR SR k plneniu uznesenia Vlády SR č. 148/2014. 
 
O 
A 
 
ŽSK 
K čl.I.,§ 24,§ 26 
V § 24 ods. 2 navrhujeme doplniť spojenie „a zmien a doplnkov“,v §26 ods. 3 e) a ods. 4 rovnako doplniť: „a zmien a doplnkov“. 

Odôvodnenie: 
Zmeny a doplnky ÚPD majú samostatný proces obstarania. 
 
O 
ČA 
Upravené v § 24. 
ŽSK 
K jednotlivým § 
Navrhujeme zjednotiť a zjednoznačniť vykonávanú a obstaranú činnosť orgánu územného plánovania a jeho zamestnancov vo vzťahu k formulácii v jednotlivých paragrafoch. 

Odôvodnenie: 
Orgán územného plánovania 
§23 ods. 4 – obstará každé 4 roky správu o stave ÚPD 
§43 ods. 3 – vypracuje správu o stave ÚPD 
§44 ods. 2 – zabezpečí spracovanie smernice pre zmeny a doplnky 
§36 ods. 1 – prípravné práce zabezpečuje orgán ÚP v spolupráci... 
ods. 2 c) – vyhodnotenie podkladov (ÚPP a iných) 
§37 ods. 1 zadanie – orgán ÚP zabezpečí spracovanie analýzy a vypracovanie problémového výkresu 
§ 41 ods. 2 zastavovací plán – orgán ÚP zabezpečí spracovanie zadania 
§39 ods. 1 ...orgán ÚP v spolupráci so spracovateľom ÚPD vypracuje návrh súborného stanoviska, Nie je explicitne uvedené, či sa súborné stanovisko schvaľuje alebo nie 
§ 98 ods. 1 zamestnanci v orgánoch ÚP zabezpečujú: (v zmysle obstarávajú ?) 
a) sledovanie, vyhodnocovanie a evidenciu údajov o území, 
b) spracovanie zadania... nutné doplniť aj smernicu pre zmeny a doplnky 
c) spracúvanie ÚTP 
d) spracovanie správy o stave ÚPD 
e) pripravujú ÚPI 
f) stanoviská pre konania o zmene využívania územia a o umiestnení stavby. (Pozn.je potrebné doplniť aj ďalšie) 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I., § 48 
V § 48 ods. 1 navrhujeme vypustiť písm. d) (súvisí s §31 ods. 4). 

Odôvodnenie: 
Vyčleňovanie „skupín“ obyvateľstva považujeme za diskriminačné. Dosiahnutie želateľného spolužitia všetkých obyvateľov by malo byť zabezpečované dôsledným uplatňovaním ustanovení legislatívy v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva a hygieny, školstva, ako aj aktivitami zástupcov samospráv obcí pre vytváranie pracovných príležitostí pre svojich obyvateľov. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I.,§ 25 a § 97 
§ 25 a § 97 navrhujeme zlúčiť. 

Odôvodnenie: 
Popisuje odborne spôsobilé osoby a ich register. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná.  
ŽSK 
K čl.I.,§7 ods. 5 
§7 ods. 5, písm. c) navrhujeme nahradiť nasledovným znením : „potreby ochrany chráneného územia prírody podľa osobitných predpisov a ochrany pamiatkového fondu alebo prírodného dedičstva." 

Odôvodnenie: 
Potrebné presnejšie v zmysle platnej legislatívy zadefinovať pojem "chránené územie" (napr. zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny). Taktiež uviesť , ktorý právny predpis upravuje terminus technicus "prírodné dedičstvo". 
 
O 
A 
 
ŽSK 
K čl.I.,§ 45 a § 43 
V § 45 ods. 2 a § 43 ods. 6 navrhujeme zjednotiť, či správa o stave ÚPD bude uložená v registroch ÚP. 
O 
A 
 
ŽSK 
K § 89 
V §89 navrhujeme pod Ministerstvo na úseku územného plánovania doplniť nasledovné: 
- „vydáva územnoplánovaciu informáciu“, 
- „zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov Orgánu územného plánovania.“ 

Odôvodnenie: 
Doplnenie ÚPI je vo vzťahu ku KURS aj metodickým usmerneniam. Doplnenie odbornej prípravy zamestnancov orgánov ÚP - nie všetci zamestnanci budú odborne spôsobilé osoby (v zmysle §25 a ich odbornej prípravy uvedené v § 89 ods. 9 a musia vykonávať odbornú prácu orgánu ÚP (viď. §98), potrebné 2 roky praxe uvedené v §98 ods. 3) a), alebo 3-5 rokov praxe uvedené v § 97 ods. 1 c). 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I.,§ 46 
V § 46 navrhujeme doplniť nový ods. 5 v znení: ,, 5) Na územnoplánovaciu informáciu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o slobodnom prístupe k informáciám (podľa zákona 211/2000)." 

Odôvodnenie: 
§ 22 informačný systém (registre územného plánovania) 
Informácia vychádza zo schválenej ÚPD, ktorá je zverejnená v „registroch informačného systému ÚP“ a web stránkach samospráv, teda je verejne prístupná. Stavebný zákon určuje povinné zverejňovanie v procese prípravy a prerokovania ÚPN (verejne prerokovávané ÚPD) a ÚPD je povinne zverejnená v IS, aby nadobudla platnosť. 
§108 ods.2 d) – všeobecná úprava správneho konania sa nevzťahuje na územnoplánovaciu informáciu. 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I., §44 ods.6 
V §44 ods. 6 poslednú vetu odseku navrhujeme upraviť nasledovne: „ak obec neobstará zmeny a doplnky územného plánu obce na zosúladenie územného plánu obce so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu dopravnej infraštruktúry vo verejnom záujme s úhradou nákladov na ich obstaranie, stavba dopravnej infraštruktúry sa umiestni v súlade so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov“. 

Odôvodnenie 
Musí sa jednať o verejnú dopravnú infraštruktúru a nie o súkromné záujmy investora. 
Upozorňujeme na záväznosť ÚPD a výber optimálneho variantu investorom. Záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov má odporúčací charakter. 
Potrebná je aj zmena v Zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I.,§ 92a  
V § 92 a) bod 2 slovo „odsúhlasuje“ žiadame nahradiť slovom „vyjadruje sa“. 

Odôvodnenie: 
Odsúhlasuje iba Orgán územného plánovania (OÚP), ktorý je kompetentný obstarať a schváliť príslušnú územnoplánovaciu dokumetáciu (ÚPD). 
§43 ods. 4 – OÚP požiada o vyjadrenie k správe o stave ÚPD ... 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I.,§ 89 a 
V § 89 a navrhujeme body 4 a 8 zlúčiť, nakoľko pojednáva o vyjadrovaní sa k smernici a slovo „odsúhlasuje“ nahradiť slovom „vyjadruje sa“. 

Odôvodnenie: 
Odsúhlasuje iba Orgán územného plánovania (OÚP), ktorý je kompetentný obstarať a schváliť príslušnú územnoplánovaciu dokumetáciu (ÚPD). 
§43 ods. 4 – OÚP požiada o vyjadrenie k správe o stave ÚPD ... 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I, §44 ods. 3 a 4 
V §44 ods. 3 a ods. 4 slová „na odsúhlasenie“ a „po odsúhlasení“ navrhujeme nahradiť slovami: „na vyjadrenie“ a „po vyjadrení“. 

Odôvodnenie: 
Odsúhlasuje iba Orgán územného plánovania (OÚP), ktorý je kompetentný obstarať a schváliť príslušnú územnoplánovaciu dokumetáciu (ÚPD). 
§43 ods. 4 – OÚP požiada o vyjadrenie k správe o stave ÚPD ... 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I., § 44 
V §44 - Zmeny a doplnky Územnoplánovacej dokumentácie, požadujeme vypustiť povinnosť obstarávateľa odsúhlasiť smernicu pre zmeny a doplnky Ministerstvom, resp. obvodným úradom. 

Odôvodnenie: 
Pokladáme za dostačujúce oznámiť spracovanie smernice Ministerstvu, resp. Okresným úradom pred schválením v zastupiteľstve, vzhľadom na to, že smernica musí byť spracovaná v súlade so schváleným zadaním ÚPD a v súlade s vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie. Vyššie uvedené orgány štátnej správy budú mať overiť uvedený súlad v procese preskúmania návrhu ÚPD. 


 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I.,§ 43 ods. 2 
V § 43 ods. 2 navrhujeme za poslednú vetu vložiť novú vetu v znení : „Právnická osoba, ktorá vyvolala obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie uhradí primerane náklady na jej obstaranie“. 

Odôvodnenie: 
Doplnenie a formulácia „uhradí primerane náklady“ vychádza z §44 ods. 6 Právnická osoba, ktorá vyvolala potrebu zmien a doplnkov uhradí náklady na ich obstaranie. 
Upozorňujeme, že odsúhlasená a je dohodou všetkých zainteresovaných orgánov a verejnosti ÚPD a je záväzným podkladom pre všetky nasledovné územné konania. Preto len výnimočné okolnosti by mohli vyvolať zmenu dohodnutého a schváleného variantu v ÚPD (zadania ÚPD). 

 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I., §42 ods.8 
§42 ods. 8 navrhujeme doplniť o nasledovné znenie: „Registračný list bude bezodkladne vložený do registra územného plánovania“. 

Odôvodnenie: 
Je potrebné eliminovať príp. možnosti oneskorenia nadobudnutia účinnosti ÚPD z dôvodu príp. oneskoreného vloženia registračného listu do registra. 
Zároveň upozorňujeme, že znenie uvedeného odseku je v priamom rozpore s §8, ods. 9 Zákona 302/2001 Z.z. v platnom znení 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I.,§ 42 ods. 4 
V § 42 ods. 4 v oboch vetách za slová: „prerokovania konceptu“ navrhujeme doplniť spojenie: „a vypracovania súborného stanoviska“. 

Odôvodnenie: 
Doplnenie vychádza z nutnej etapy vyhodnotenia pripomienok, dohodnutia s orgánmi štátnej správy a záverečného formulovania súborného stanoviska, ktorý môže výrazne ovplyvniť posun v časovom harmonograme. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I., §37 ods.1 
Z navrhovaného znenia §37 ods. nie je jasné, kto reálne „analýzu“ spracuje. Upozorňujeme, že v záujme kvalitne spracovanej územnoplánovacej dokumentácie je potrebné vychádzať z územnotechnických podkladov, ale taktiež doplniť ich o reálne poznatky z územia zistené v teréne, doštudovanie strategických dokumentov, ktoré sú vo vzťahu k riešenému územiu...) Taktiež nie je jasná etapa spracovania problémového výkresu a odborné vyhodnotenie najzávažnejšie stretov záujmov v území (spracovateľom). Preto odporúčame ponechať samostatne etapu prieskumov a rozborov, ktoré musí spracovateľ pred zadaním urobiť. 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I.,§ 37 ods. 2 
V § 37 ods. 2 navrhujeme vypustiť poslednú vetu: „Grafickou prílohou zadania je problémový výkres.“ 

Odôvodnenie: Problémový výkres je výstupom analýzy uvedenej v ods. 1 a znázorňuje konkrétne strety záujmov v území. Problémový výkres nie je potrebné prerokovávať ako súčasť zadania, najmä ak zadanie má iné úlohy, a to napr. stanovenie cieľov a požiadaviek riešenia... 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I.,§ 35 
V názve §35- Prerokovanie s dotknutými orgánmi navrhujeme doplniť spojenie : „štátnej správy“. 
V ods. 1 za slovami „...územnoplánovacej dokumentácie“ navrhujeme doplniť spojenie „primerane k stupňu územnoplánovacej dokumentácie a riešeného územia“ ...a v ods. 1 vypustiť uvedených správcov sietí, ktorí nie sú orgánmi štátnej správy. 
V ods. 2 za slovami „návrhu územnoplánovacej dokumentácie“ doplniť: „a jej zmien a doplnkov“. 

Odôvodnenie: 
Uvedený § upravuje len prerokovanie s dotknutými orgánmi štátnej správy. Neupravuje spôsob prerokovania s ostatnými dotknutými orgánmi, napr. orgánmi územnej samosprávy, správcami sietí... 
Doplnenie „primerane k stupňu ÚPD a riešeného územia“ vychádza zo špecifík územia a rozdielneho rozsahu a obsahu riešenia jednotlivých ÚPD. Nie všetky oblasti vymenované v ods. 1 sú v gescii štátnych orgánov. Ak je ÚPD uvedená v jednotlivých etapách, je korektné uviesť aj zmeny a doplnky. 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I, § 32 ods.2 
V §32 ods. 2 navrhujeme doplniť vetu o spojenie: „...časť územia obce/ mesta...“ a vypustiť slová: „najmä mestská časť“. 

Odôvodnenie: 
Mestské časti (Košice, Bratislava) vykonávajú samosprávu, vo zverenom rozsahu majú postavenie obce. V prípade ostatných miest v SR má mestská časť postavenie ako časť obce, nemá právnu subjektivitu. Pre mestské časti Bratislavy a Košíc (rozsiahle k.ú.) je potrebné vyčleniť osobitné postavenie a možnosť spracovania ÚPN O a podrobnosti vyriešiť vo vykonávacej vyhláške. 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I. §32 
§32 ods.5 navrhujeme doplniť o znenie: „prípadne možné zlúčenie územného a stavebného konania“ . 

Odôvodnenie: 
Ak ÚPN Z určuje aj zastavovacie podmienky, platí ako v ZP §33 ods. 2 - určením zastavovacích podmienok sa umožní zlúčiť doteraz oddelené postupy umiestňovania stavieb a povoľovania stavieb, a tak stavebníkom usporiť čas. „Prípadne možné zlúčenie“ bude vychádzať od veľkosti (rozlohy) a podrobnosti spracovania riešeného územia. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I.,§31 ods.4, §48 ods. 1d) 
V §31 ods. 4 a § 48 ods. 1 d) navrhujeme doplniť zdroj (definovať) „koncentrácia marginalizovaných skupín“ a vypustiť slovo „urbanistická“. 

Odôvodnenie: 
Pojem nie je nedefinovaný, „koncentrácia“ bez kvantifikácie. 
Slovo „urbanistický“ používame v spojení s rozvojom mestských sídiel (miest a obcí), teda urbánneho (mestského) prostredia. Koncentrované marginalizované (rómske) skupiny sú zriedkavo v zastavanom území miest/ obcí, väčšinou sú rómske osídlenia lokalizované na okraji mesta/ obce, alebo sú osídlenia priestorovo vzdialené, oddelené (segregované). 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I.,§ 31 
V §31 ods.3) navrhujeme územný plán obcí doplniť o reguláciu umiestňovania reklamných stavieb v zastavanom území a vo voľnej krajine z dôvodu ochrany ŽP, prírody a krajiny. 

Odôvodnenie: 
§13 Reklamné stavby sú od 3 - 20 m2 a nad 20 m2 – jednoduchými stavbami (§14 ods. 3), kolaudácia potrebná nad 20m2 (§77).V záujme vyriešenia aktuálnych problémov s ich reálnou existenciou v obciach navrhujeme doplnenie v regulatívoch ÚPN obcí, aby na tento problém aktívne reagovala aj ÚPD, nielen predpisy iných zákonov (úprava v cestnom zákone).V osobitnej časti k §123 ods. 9 – „Navrhuje sa vylúčiť reklamné stavby z rozhodovania o umiestnenie stavby, pretože ich vplyv na okolie stavby to nevyžaduje, najmä netreba v samostatnom správnom konaní určovať územnotechnické parametre ako pri budovách, ani opatrenia na obmedzenie vplyvu na okolie ako pri iných inžinierskych stavbách. Bude postačujúce, aby sa parametre ich umiestňovania určili v stavebnom povolení alebo v stavebnom súhlase“. Vzhľadom na existujúce problémy a potrebu riešenia tohto vizuálneho smogu, vysvetlenie považujeme za nekompetentné a zle formulované. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I.,§31 ods. 3, §32 ods. 5,§ 30 ods. 3 , §29 ods. 2 
V § 31 ods. 3 a § 32 ods. 5 navrhujeme doplniť nové písmeno v znení: „vymedzenia plôch pre stavby vo verejnom záujme“ 
V § 30 ods. 3 a § 29 ods. 2 navrhujeme doplniť nové písmeno v znení: „ určenia stavieb vo verejnom záujme“,s doplnením odvolania na osobitný zákon o vyvlastňovaní (uvedená definícia). 

Odôvodnenie: 
Verejný záujem je uvedený: 
V Základných ustanoveniach v ÚP §23 ods. 1...je vo verejnom záujme usmerňovať územný rozvoj..., 
§23 ods. 2 úlohami orgánov ÚP písm. l) – určovanie verejného záujmu, 
§33 zastavovací plán ods. 3 f) – vymedzenie pozemkov určených na stavby vo VZ, 
§47 predkupné právo ods. 1 – na pozemky určené v schválenom ÚPN Z a zastavovacom pláne na stavbu vo VZ, 
§48 vyvlastňovacie dôvody ods. 1... vo verejnom záujme podľa ÚPD z dôvodu a) umiestnenia a uskutočnenia stavby vo VZ – doplniť odvolanie na osobitný zákon o vyvlastňovaní (uvedená definícia). 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I.,§ 30 
V § 30 navrhujeme: 
ods. 4 doplniť znením: „ a vzájomnú nadväznosť väzieb na susediace regióny príp. štáty“ 
ods. 5 doplniť znením: „a v konaniach pre nové investície a rozvojových plôch podľa ods. 3d)“ 


Odôvodnenie: 
Doplnením ods. 5 ide o dôslednejšie sledovanie regulovania rozvoja územia, najmä ak ide o a vymedzenie územia na umiestnenie nových investícií a rozvojových plôch celoštátneho a regionálneho významu. Doplnenie „racionálneho“ využívania prírodných zdrojov je rovnako formulované aj v §31 ÚPN O. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I.,§ 28 ods.5 
Znenie §28 ods. 5 navrhujeme nahradiť týmto znením: 
„Osoby uvedené v odseku 4 sú povinné poskytnúť orgánu územného plánovania údaje o území bezodplatne alebo za úhradu nevyhnutných nákladov na ich rozmnoženie a doručenie. Vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníci stavieb inžinierskych sietí sú povinní poskytnúť orgánu územného plánovania aj grafické vyhotovenie polohopisnej situácie dopravnej infraštruktúry a koridorov inžinierskych sietí.“ 

Odôvodnenie: 
Skutočnosť, že uvedené osoby sú povinné poskytnúť údaje o území „bezodkladne po ich získaní“ je uvedená v §28 ods.4 a povinnosť vlastníkov inžinierskych stavieb je stanovená aj v §2 ods. 7, pričom ich „vytvorenie a digitalizácia“ je v ich finančnej réžii, majú byť poskytnuté bezodplatne, max. za úhradu nevyhnutných nákladov za rozmnoženie a doručenie. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I., § 28 
V § 28 ods. 2 a), b) navrhujeme vypustiť spojenie: „ okrem Koncepcie územného rozvoja Slovenska“ . 

Odôvodnenie: 
Zosúladenie s §89 a)2- Ministerstvo obstaráva Územnotechnické podklady, ktoré sú podkladom pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl. I., § 8 
Znenie ods. 3 navrhujeme doplniť o znenie: „ rámcovo sa určia v Územnom pláne zóny (ak sa obstaráva)“. 

Odôvodnenie: 
Zastavovacie podmienky v §8 ods. 2 a) b) f) – sú definované aj v ÚPN Z §32 ods. 5 b), d) a f) - ak ÚPN Z určuje aj zastavovacie podmienky, má byť doplnený v §8 ods. 3. 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K čl.I., § 93 
V § 93 navrhujeme doplniť nové písmeno j) v znení: „ j) vyjadruje sa k správe o stave územného plánu obcí a územného plánu zón a k smernici pre ich zmeny a doplnky a v konaniach podľa §30 ods.3 d) a podľa §109 ods.1“. 

Odôvodnenie: 
V územnom pláne regiónu podľa §30 ods. 3d) ide o vymedzenie územia na umiestnenie nových investícií a rozvojových plôch celoštátneho a regionálneho významu, 
,podľa §109 ods.1 - účastníci majú v konaní procesné práva a povinnosti v rozsahu nevyhnutnom na uplatnenie svojich práv a zákonom chránených záujmov alebo na plnenie uložených povinností, ak môžu byť priamo dotknuté rozhodnutím vo veci. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
ŽSK 
K čl.I.,§ 98 ods.1 
V § 98 v písm.c) navrhujeme doplniť: „vyhodnocujú podklady (územnoplánovacie podklady a iné)“, do písmena f)žiadame doplniť: „stanoviská k územnoplánovacej dokumentácii nižších stupňov“ ako aj doplniť nové písm. g)v znení: „ g)obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.“ 

Odôvodnenie: 
Doplnenie vychádza z obsahu povinností orgánu ÚP a obstarania ÚPP a ÚPD a následné napĺňanie a realizáciu záväznosti ÚPD a hodnotenie územných dopadov pri umiestňovaní činností do územia. 
§23 ods. 4 f) sledujú napĺňanie a realizáciu záväznosti ÚPD a hodnotenie územných dopadov pri umiestňovaní činností do územia, písm. h - sledujú ekologickú stabilitu územia a únosnosť zaťaženia územia (ako?), 
§34 orgán ÚP je povinný obstarať ÚPD a sledovať jej aktuálnosť, včas pripraviť správu o stave ÚPD..., 
§36 ods. 1 – prípravné práce zabezpečuje orgán ÚP v spolupráci s dotknutými orgánmi štátnej správy..., 
ods. 2 c) – vyhodnotenie podkladov (ÚPP a iných). 
 
Z 
A 
 
ŽSK 
K obsahu a štruktúre vykonávacích vyhlášok 
Žiadame účasť zástupcov z VÚC pri návrhu §-znenia vykonávacích vyhlášok, najmä k časti ÚPN regiónu (jeho obsah a rozsah), spoločne so spracovávateľmi týchto dokumentácií. 

Odôvodnenie: 
Chýba odborná komunikácia o príprave vyhlášok (a metodík) spracovávaných súčasne so zákonom, potreba širšej informácie a možnosti pripomienkovania. 
 
O 
A 
 
ŽSK 
K materiálu ako celku 
V navrhovanom zákone je veľa odvolávok na osobitný zákon o vyvlastnení, ktorý ešte nie je účinný. Môže nastať situácia, že nedôjde ani k schváleniu zákona o vyvlsatnení ....  
O 
N 
Oba zákony budú predkladané spolu. 
ŽSK 
K čl.I.,V.časť-Záverečné ustanovenia,§ 159 
§ 159 ods. 1 d) a h) –navrhujeme spojiť, predpokladáme jednu vyhlášku, 
 
O 
N 
Vyhlášky budú naviazané na iné činnosti - územnoplánovaciu a povoľovaciu. 
ÚMS 
Pripomienky za Úniu miest Slovenska k Návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) 
A/ VŠEOBECNE 
Stanovisko Únie miest Slovenska vychádza z hlavného cieľa, aby nový zákon najmä zabezpečil zachovanie, obnovenie a trvalú udržateľnosť identity a charakteru jednotlivých sídiel, ich častí, priestorov a dominánt, na pozadí identického krajinného rámca a jeho dominantných znakov. 
Žiadame v novom zákone primárne zohľadniť: 
? súčasné trendy urbanizácie a suburbanizácie 
? formovanie mestských regiónov a zvyšovanie mobility 
? ochranu životného prostredia a krajinného rámca 
? dopady klimatických zmien a zachovanie biodiverzity 
? ochranu a trvalú udržateľnosť kultúrneho dedičstva 
? maximálne možnú polyfunkčnosť a občiansku vybavenosť 
? potrebnú kvalitu obytného prostredia a verejných priestorov 
? striktne stanovené pravidlá pri tvorbe UPD i pre všetkých účastníkov stavebného a územného konania 
? profesionalitu a efektívnosť výkonu a vymáhateľnosť práva (úplnú elimináciu čiernych stavieb a nepovolených asanácií pamiatkovo chránených objektov, areálov) 
? osobnú zodpovednosť a elimináciu korupcie a protekcie 
Ďalej žiadame: 
? a zosúladiť kompetencie štátnej správy a územnej samosprávy 
? a stanoviť potrebnú personálnu vybavenosť stavebných úradov 
? a zabezpečiť maximálnu efektívnosť výkonu kompetencií – IKT 
? a zohľadniť dostupnosť služieb pre právnické i fyzické osoby 
? potrebu v zákone stanoviť sídla a územné obvody stavebných úradov, ktoré budú rešpektovať aglomeračné vzťahy a súčasnú štruktúru št. správy a formujúcu sa sieť mestských regiónov 

Zásadné pripomienky k forme a rozsahu stavebného zákona 
? SZ musí byť predložený na posúdenie a pripomienkovanie súčasne a spolu s jeho príslušnými vykonávacími vyhláškami a následne tak aj s nimi spolu prijatý/schválený. 
? Súbežné rozpracovanie vyhlášok by umožnilo dať do zákona len zásady, čím by sa jeho obsah a neúmerný rozsah výrazne skrátil. 
? SZ v jeho jednotlivých paragrafoch musí byť kompatibilný so zásadami riešenia dopravy v území v zmysle princípov dopravného inžinierstva. Musí pritom akceptovať spracovávanie dopravno-inžinierskej dokumentácie v zmysle záväzných technických podmienok. 
? Práca na každom z druhov ÚPD a PD musí byť tímovou. Zaistenie vysokej odbornosti je v (znovu)zriadení nezávislých odborných inštitúcií: Urbionu, ÚHA a ÚDI. Zodpovedajúcu odbornosť treba v SZ zakotviť ako požiadavku aj pre zadávateľov a schvaľovateľov týchto dokumentácií a aj vytvoriť pre to v praxi podmienky, ešte pred schválením zákona. 
? Je nutné doplniť a ujednotiť definície pojmov a názvoslovia podľa príslušných zákonov a noriem, definovať pojmy spoločné pre všetky časti zákona, s uprednostnením v praxi zaužívaných (napr. audit bezpečnosti PK. 

B/ K JEDNOTLIVÝM PARAGRAFOM 
- sú vyjadrenia z rôznych profesných hľadísk: 
B1 – PRIPOMIENKY Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNEHO 

1. k § 3 Udržateľný územný rozvoj 
Navrhujeme nové znenie § 3 , úpravu odsekov (1) a (2) a ods. (3) navrhujeme vypustiť 
Formulácia druhého a tretieho odseku je zavádzajúca.....“ 
(2) Udržateľným územným rozvojom sa utvárajú podmienky na vyvážený vzťah kvalitného životného 
prostredia a územných podmienok na sídelné prostredie, ktoré uspokojujú potreby súčasnej generácie 
bez toho, aby ohrozovali podmienky života budúcich generácií. 
(3) Sídelným prostredím sa rozumie súhrn urbanistických, sociálnych, ekonomických a kultúrno-historických podmienok na zabezpečenie kvalitného života obyvateľov sídiel. 

Navrhujeme nasledovné znenie: 

§ 3 
Udržateľný územný rozvoj 

(1) Územný rozvoj je komplexný rozvoj územia, ktorý zahŕňa rozvoj všetkých hmotných zložiek, činností 
a procesov vzťahujúcich sa na územie a ich vzájomné vzťahy. Ide o trvalý proces vývoja a zmien využívania plôch, pozemkov, stavieb a krajiny a ich ochrany a starostlivosti, ktorého cieľom je vyvážený a udržateľný rozvoj územia. 

(2) Udržateľným územným rozvojom sa utvárajú podmienky na vyvážený vzťah podmienok na kvalitné životné prostredie a územných podmienok na uspokojenie potrieb súčasnej generácie bez toho, aby ohrozovali podmienky života budúcich generácií. 

(3) Navrhujeme vypustiť ! 
Odôvodnenie: 
Úplne nepochopiteľný je odsek 2 a 3, ktorý limituje udržateľný územný rozvoj na sídelné prostredie. Navyše odsek 2 a 3 vzájomne odporujú odseku 1, v ktorom sa pod územným rozvojom chápe udržateľný rozvoj sídelného a aj prírodného prostredia. Považujeme za absolútne neprijateľné, aby pri definovaní sídelného prostredia vytratili prírodné prvky /zelená infraštruktúra , ktorá tvorí nielen neoddeliteľná súčasť sídelného prostredia, ale zároveň jej dôležitosť a význam stúpa aj očakávanými negatívnymi zmenami klímy, tak ako je popísané a navrhnuté v národnom dokumente strategického významu, ktorým je Stratégia adaptácie na zmenu klímy (pozri aj pripomienku k § 7, ods. 3 nižšie) 

Zásadná pripomienka ! 

2. k § 5 Územnoplánovacia dokumentácia 
Formulácia prvého odseku je nedostačujúca: 
(1) „V územnoplánovacej dokumentácii sa komplexne rieši urbanistická koncepcia rozvoja územia, zlaďujú sa záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, územnú súdržnosť, životné prostredie a ekologickú stabilitu a určujú sa zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia; obsahuje najmä riešenie bývania, dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry, územné predpoklady pre hospodársky a sociálny rozvoj a tvorbu a ochranu krajiny“. 
požadujeme zmeniť: 

(1) “V územnoplánovacej dokumentácii sa komplexne rieši urbanistická koncepcia rozvoja územia, zlaďujú sa záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, územnú súdržnosť, životné prostredie a ekologickú stabilitu a určujú sa zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia; obsahuje najmä riešenie bývania, dopravnej infraštruktúry, technickej a zelenej infraštruktúry, územné predpoklady pre hospodársky a sociálny rozvoj a tvorbu a ochranu krajiny“. 

Odôvodnenie: 
Osobitné definovanie len dopravnej a technickej infraštruktúry je nedostatočné . Zelená (environmentálna) infraštruktúra , ktorá tvorí nielen neoddeliteľná súčasť sídelného prostredia, ale zároveň jej dôležitosť a význam stúpa aj očakávanými negatívnymi zmenami klímy (pozri aj pripomienku k § 7, ods. 3 nižšie) 
Navrhujeme buď vypustiť odseky 7 a 8 alebo definovať všetku infraštruktúru v ÚPD. 

Zásadná pripomienka ! 


3. k § 6 Územnoplánovacie podklady 
Formulácia prvého odseku je nedostačujúca 
(1) „Územnoplánovacími podkladmi sú územnoplánovacia štúdia a územnotechnické podklady“. 

požadujeme zmeniť: 

(1) „Územnoplánovacími podkladmi sú územnoplánovacia štúdia, krajinná štúdia a územnotechnické podklady“. 

Odôvodnenie: 
V súvislosti s medzinárodnými záväzkami SR (okrem uvedených v pripomienkach k § 7 aj napr. Dohovor o krajine) dôrazne žiadame, aby krajinná štúdia bola povinným samostatným územnoplánovacím podkladom na úrovni regiónu a obce. Krajinná štúdia nepredstavuje len zdroj údajov a informácií o krajine ale odborný dokument – podklad pre územnoplánovaciu dokumentáciu na danej hierarchickej úrovni poskytujúci spracovateľovi UPD okrem iného hlavne limity pre ochranu, tvorbu a manažment krajiny, nutné opatrenia pre zvýšenie krajinnoekologickej stability, opatrenia pre ochranu a manažment charakteristického vzhľadu krajiny a pod. Navyše, v par. 27 sa uvádza ako územnoplánovací podklad „územnoplánovacia štúdia zameraná na ochranu a tvorbu krajiny.....Prečo teda nie rovno krajinná štúdia ako samostatný územnoplánovací podklad. Nie je tu absolútne žiadna duplicita a ani zbytočnosť príliš veľkého množstva územnoplánovacích podkladov. Duplicitu skôr vidíme v existencii, územnoplánovacej štúdie, územnej prognózy a územného generelu. 

Zásadná pripomienka ! 

4. k § 7, ods. 3 - Stavebný pozemok 
Formulácia tretieho odseku v jeho poslednej časti je zavádzajúca 
... „Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov, možno určiť ako stavebný pozemok, ak sú splnené zákonné podmienky na jeho vyňatie z takéhoto fondu, alebo ak ide o pozemok v zastavanom území“. 

požadujeme zmeniť: 
„Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov, možno určiť ako stavebný pozemok, ak sú splnené zákonné podmienky na jeho vyňatie z takéhoto fondu“. 

Odôvodnenie: 
Nezastavané pozemky v zastavanom území obce, tvoria súčasť zelenej infraštruktúry daného sídla! Pri zachovaní súčasnej formulácie znenia tohto paragrafu formou vylučovacej spojky „alebo“ by ich bolo možné priamo určiť za stavebné pozemky, čo je neprípustné, nakoľko zelená infraštruktúra sídla má a bude mať nesmierny význam pre zachovanie kvality životného prostredia, ale aj z pohľadu adaptácie sídelného prostredia na zmenu klímy. Zároveň je takáto formulácia definície stavebného pozemku v ostrom rozpore s politikami, usmerneniami Európskej komisie, uvádzame len niektoré: 

• Stratégia Európskej komisie k zelenej infraštruktúre 
V uvedenom dokumente sa osobitne vyzdvihuje dôležitosť zelenej infraštruktúry v sídelnom prostredí . V uvedenom dokumente Európskej komisie o integrácii zelenej infraštruktúry do kľúčových oblastí politík („Integrating green infrastructure into the key policy areas“) sa uvádza, že je potrebné zabezpečiť, aby sa zelená infraštruktúra stala štandardnou súčasťou priestorového a územného plánovania a bola zároveň plne integrovaná do všetkých politík národných štátov. 

• Usmernenia týkajúce sa najlepších postupov na obmedzenie, zmiernenie alebo kompenzovanie zástavby pôdy 
V tomto Európskej komisie pod týmto názvom sa uvádzajú príklady ako za pomoci nástrojov a metód územného plánovania je potrebné chrániť pôdu pred stále sa zvyšujúcou zástavbou a nie práve naopak, ako sa uvádza v súčasnom znení navrhovaného odseku! 
• Navrhovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy 
V navrhovanej smernici sa ustanovuje niekoľko navrhovaných opatrení, medzi ktoré patrí aj taká „koncepcia zástavby pôdy, ktorá zaručuje racionálnejšie využívanie pôd v súlade s článkom 174 Zmluvy o ES a zachovanie čo možno najväčšieho počtu funkcií pôdy“. 

• Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 
Na národnej úrovni bol pod gesciou MŽP SR vypracovaný dokument Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (MŽP SR, 2013) , do spracovanie ktorej boli zapojené všetky relevantné ministerstvá, SHMÚ ako aj ďalší experti. Uvedená Stratégia bola schválená 26.3.2014 uznesením vlády SR č. 148/2014. V samotnej stratégii sa jedna z kapitol venuje Sídelnému prostrediu, kde sa uvádzajú aj navrhované opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy, ako napr.. ochrana a zvyšovanie podielu zelenej infraštruktúry, ako aj vytváranie komplexného systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny. 

Zásadná pripomienka ! 

5. k § 7, ods. 4 - Stavebný pozemok 
Formulácia štvrtého odseku v jeho prvej časti je zavádzajúca... 
„Stavby v zastavanom území treba prednostne umiestňovať na nezastavaných stavebných pozemkoch; to neplatí, ak ide o stavby dopravnej infraštruktúry a stavby inžinierskych sietí, pri ktorých to neumožňujú technické požiadavky na ich umiestnenie a prevádzku“. 
požadujeme zmeniť: 
„Stavby v zastavanom území treba prednostne umiestňovať na pozemkoch a v územiach, ktoré nie sú v súčasnosti efektívne využívané, sú zanedbané, opustené (brownfields); to neplatí, ak ide o stavby dopravnej infraštruktúry a stavby inžinierskych sietí, pri ktorých to neumožňujú technické požiadavky na ich umiestnenie a prevádzku“. 

Odôvodnenie: 
V súčasnosti navrhované znenie je presne v protiklade s udržateľným územným rozvojom, tak ako je definovaný v §.3 navrhovaného znenia návrhu o územnom plánovaní a výstavbe. 

Uprednostnovanie umiestnenia stavieb na územia súčasných brownfieldov sa nachádza vo viacerých politikách a usmernenia. Aj v PHaSR pre Hl. mesto SR Bratislava sa uvádza ako opatrenie D.VII), že mesto bude preferovať umiestňovanie aktivít do existujúcich areálov pred zaberaním tzv. zelených, teda nezastavaných plôch. Zo zahraničia ako príklad môžeme uviesť anglickú vládnu politiku, ktorú zaviedol Tony Blaire, keď sa stal ministerským predsedom. Jeho politika jasne stanovila, že 60 % nových domov bude postavených na pôde brownfields 

Zásadná pripomienka ! 

6. k § 7, ods. 6 - Stavebný pozemok 
Formulácia šiesteho odseku v jeho poslednej časti je neúplná, nepresná 
.....Na pozemkoch vylúčených zo zastavania z dôvodu 
a) podľa odseku 5 písm. a) možno umiestniť 
1. ochranné stavby, najmä ochranné siete, oporné múry, vodné stavby, 
2. meracie a monitorovacie zariadenia vodného hospodárstva a geológie, 
3. stavby cestnej a železničnej infraštruktúry a 
4. stavby inžinierskych sietí, 
požadujeme zmeniť: 
Na pozemkoch vylúčených zo zastavania z dôvodu 
b) podľa odseku 5 písm. a) možno umiestniť 
5. krajinnoinžinierske stavby, najmä ochranné stavby, najmä ochranné siete, oporné múry, vodné stavby, 
6. meracie a monitorovacie zariadenia vodného hospodárstva a geológie, 
7. stavby cestnej a železničnej infraštruktúry a 
8. stavby inžinierskych sietí, 

Odôvodnenie: 
Krajinnoinžinierske stavby (spojené s pozemkovými úpravami, revitalizáciou vodných tokov, s ochranou územia pred prívalovými dažďami a pod...) majú nesmierny význam pri ochrana sídelného prostredia pred povodňami (pozri aj prip.k § 12, ods.1) 

Zásadná pripomienka ! 

7. k § 12, ods. 1 Inžinierske stavby 
Formulácia ustanovenia § 12, ods. 1 je neúplná.... 
(1) Inžinierskymi stavbami sú 
a) stavby dopravnej infraštruktúry, 
b) stavby inžinierskych sietí, 
c) komplexné priemyselné stavby a 
d) ostatné inžinierske stavby. 
požadujeme doplniť nasledovne: 

1) Inžinierskymi stavbami sú 
a) stavby dopravnej infraštruktúry, 
b) stavby inžinierskych sietí, 
c) komplexné priemyselné stavby 
d) krajinnoinžinierske stavby a 
e) ostatné inžinierske stavby. 

Odôvodnenie: 
K § 12. Rešpektujeme členenie inžinierskych stavieb , ktoré je prevzaté z medzinárodnej štatistickej klasifikácie stavieb (príloha vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z.z.). Z celého uvádzaného spektra inžinierskych stavieb však vypadla celá jedna skupina inžinierskych stavieb a zariadení, t.j. krajinnoinžinierske stavby (spojené s pozemkovými úpravami, revitalizáciou vodných tokov, s ochranou územia pred prívalovými dažďami a pod...). Žiadame preto doplniť túto skupinu stavieb medzi ostatné inžinierske stavby ako odsek 5c 

Zásadná pripomienka ! 

8. k § 12, ods. 5 Inžinierske stavby 
Formulácia ustanovenia § 12 ods. 5 písm. a)... 
“Ostatnými inžinierskymi stavbami sú 
a) stavby pre šport a rekreáciu, najmä športové ihriská, zábavné parky, zoologické záhrady, golfové ihriská, lyžiarske trate a skokanské mostíky, automobilové pretekárske dráhy a ......... je neúplná a požadujeme doplniť 
Navrhujeme nasledovné znenie: 
„ .........„ Ostatnými inžinierskymi stavbami sú 
a) stavby pre šport a rekreáciu, najmä športové ihriská, parky, lesoparky a iné typy verejnej zelene, verejné priestranstvá, zábavné parky, zoologické a botanické záhrady, golfové ihriská, lyžiarske trate a skokanské mostíky, automobilové pretekárske dráhy a 

Odôvodnenie: 
Napriek pomerne detailnému vymenovaniu inžinierskych stavieb chýbajú niektoré s nesmiernym významom pre krátkodobú rekreáciu a spoločenskú funkciu sídla ako sú parky, lesoparky a iné typy verejnej zelene, verejné priestranstvá – adekvátne zapracovanie tejto problematiky vyplýva z viacerých už menovaných európskych a národných dokumentov a stratégií (pozri zdôvodnenie k par.7 ods. 3) 

Zásadná pripomienka ! 

9. k § 14, ods. 3 Kategorizácia stavieb 
Formuláciu ustanovenia § 14 ods. 3...“ Jednoduchými stavbami sú:“.. navrhujeme doplniť o písm. ch) 
Navrhujeme nasledovné znenie: 

“ Jednoduchými stavbami sú: 
ch) verejné priestranstvo, nádvorie či iné plochy zelene do 2500 m2“ 

Odôvodnenie: 
Napriek pomerne detailnému vymenovaniu jednoduchých stavieb chýbajú niektoré s nesmiernym významom pre obyvateľstvo (krátkodobú rekreáciu a spoločenskú funkciu sídla ako sú menšie verejné priestranstvá, parčíky či iné sadovnícke úpravy a pod.. 

Zásadná pripomienka ! 

10. k § 24, ods. 2 Vyhradené činnosti v územnom plánovaní 
Formulácia ustanovenia § 24 ods. 2 je neúplná .. 
(2) Spracovaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sa rozumie ucelený koordinovaný súbor odborných činností spracovateľa, ktoré sú potrebné na spracovanie územnoplánovacej štúdie, územnotechnických podkladov, problémového výkresu a na spracovanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „koncept“) a návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 
Navrhujeme nasledovné znenie: 
2) Spracovaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sa rozumie ucelený koordinovaný súbor odborných činností spracovateľa, ktoré sú potrebné na spracovanie územnoplánovacej štúdie, krajinnej štúdie, územnotechnických podkladov, problémového výkresu a na spracovanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „koncept“) a návrhu územnoplánovacej dokumentácie 

Odôvodnenie: 
V zhode s pripomienkou pri § 6 , v tomto paragrafe je zvlášť vymedzené spracovanie územnoplánovacích podkladov a UPD, pričom absentuje vymedzenie pre zabezpečenie obstarávania UPP a UPD. Pritom obidvoje sú zadefinované ako „vyhradené činnosti v územnom plánovaní“. 

Zásadná pripomienka ! 


11. k § 26, ods. 1 Spracovateľ 
Formulácia ustanovenia § 26 ods. 1 zavádzajúca a nepresná... 
(1) Spracovateľom je fyzická osoba, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a autorizáciu na spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v kategórii architekt podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach. 
požadujeme zmeniť na 
§ 26 
Spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov 
(1) Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie je fyzická osoba, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a autorizáciu na jej spracovanie v kategórii architekt podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach, spracovateľom územnoplánovacích podkladov, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť na ich spracovanie 

Odôvodnenie: 
Spracovateľom krajinnej štúdie v žiadnom prípade nemôže byť osoba, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a autorizáciu v kategórii architekt podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach. Takéto osoby nemajú relevantnú profesijnú kvalifikáciu a ani znalosti. 
Ak má byť krajinná štúdia serióznym podkladom pre spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie, musia ju spracovávať profesne a kvalifikačne relevantné osoby z oblasti prírodných, poľnohospodárskych a technických vied zaoberajúce sa krajinnou ekológiou, krajinným plánovaním, prírodným a kultúrnym dedičstvom krajiny a pod. Navyše, integrálnou súčasťou krajinnej štúdie je územný systém ekologickej stability (USES). Spracovanie ÚSES podlieha špeciálnej odbornej spôsobilosti. 
Ak má byť krajinná štúdia vypracovaná za účelom vytvoriť podklady pre premietnutie požiadaviek a opatrení ochrany a tvorby krajiny do územnoplánovacej dokumentácie, musí byť vypracovaná vyššie uvedenými odborne spôsobilými osobami. 
Požadujeme, aby bola spracovateľom krajinnej štúdie fyzická osoba so špeciálnou odbornou spôsobilosťou zapísaná v zozname autorizovaných osôb vedenom na Ministerstvom životného prostredia SR (obdobne ako odborná spôsobilosť pre ÚSES, prípadne ako rozšírenie odbornej spôsobilosti pre ÚSES). Právna úprava pre spracovateľa tohto územnoplánovacieho podkladu nemôže kopírovať súčasný stav, keďže v súčasnosti je krajinnoekologický plán povinnou súčasťou prieskumov a rozborov a nie územnoplánovací podklad. 

Zásadná pripomienka ! 

12. k § 31, ods. 7 Územný plán obce 
Formulácia ustanovenia § 31 ods. 7 
... Verejným priestorom v zastavanom území sa rozumie vonkajšie verejne prístupné nezastavané priestranstvo, najmä námestia, ulice, nábrežia, verejné parky, verejné cintoríny, trhoviská, detské ihriská a verejné priestranstvá vytvorené kompaktnou alebo rozvoľnenou zástavbou. Verejným priestorom mimo zastavaného územia sú lesoparky, prímestské lesy, chránené územia, vodné toky a vodné plochy... je nepresná a zavádzajúca 

Navrhujeme nasledovné znenie: 

....Verejným priestorom v zastavanom území sa rozumejú všetky nezastavané, verejne prístupné priestory v rámci administratívnych hraníc mesta alebo obce, najmä námestia, ulice, nábrežia, verejné parky, plochy verejnej zelene, verejné cintoríny, trhoviská, detské ihriská a verejné priestranstvá. Mimo zastavaného územia sú to všetky prvky a plochy zelenej infraštruktúry. 

Odôvodnenie: 
Súčasné navrhované znenie je nepresné, nie je možné uviesť že verejné priestory sú vytvorené zástavbou, často sa jedná o autorské diela (parky, námestia). Rovnako ako spojenie, že verejný priestor je vodný tok a vodná plocha vyznieva zavádzajúco. Navrhnutá definícia vychádza z návrhu Zásad a pravidiel územného plánovania , ako aj Stratégie EK k zelenej infraštruktúre 

Zásadná pripomienka ! 

13. k § 71 Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb 
Formulácia ustanovenia § 71 je neúplné, nakoľko chýba písm. ,ktoré by riešilo zrážkovú vodu a jej však na pozemku. 

Požadujeme doplniť o ods. 13 s nasledovným znením: 

13) zrážková voda musí byť riešená na priamo na danom stavebnom pozemku, pričom musí byť primerane zohľadnené aj umiestnenie prebytku 100 ročnej zrážky . 

Odôvodnenie: 
V Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (pozri prip.k § 7) sa uvádzajú dôsledky zmeny klímy, ktorými je v sídelnom prostredí aj ohrozenie prívalovými dažďami. Z tohto dôvodu je udržateľný manažment zrážkových vôd prostredníctvom ich vsakovania, resp. aj zachytávania a následného využitie nesmierne dôležitý aj ako prevencia pred povodňami, či nedostatočnosťou stokovej sústavy prijať veľké množstvo zrážkových vôd. 

Zásadná pripomienka ! 

14. § 94 Obec 
Formuláciu ustanovenia § 94, písm. a ods. 10 
.. môže vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením stavebnú uzáveru, na čas prípravy územného plánu obce 

Požadujeme doplniť o nasledovne: 

„Obec môže vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením stavebnú uzáveru, na čas prípravy územného plánu obce ako aj všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o zelenej infraštruktúre a o podmienkach zabezpečenia kvality životného prostredia v súvislosti s predpokladanými negatívnymi prejavmi zmeny klímy“ 

Odôvodnenie: 
Uvedený návrh má veľký význam pre spodrobnenie podmienok udržateľného územného rozvoja na základe miestnych podmienok v danom sídle a je plne v súlade s dokumentami a politikami uvedenými v predchádzajúcich častiach. Za pomoci takéhoto VZN by sa dalo, v súlade s miestnymi podmienkami napomôcť napr. retencii zrážkových vôd, zmierniť letné extrémne horúčavy, umožniť vyžadovanie tzv. vegetačných striech na plochých strechách (napr. pri výstavbe veľkých nákupných centier a pod.) V súčasnosti totiž neexistujú vhodné nástroje pre obce, ktorými by sa za pomoci miestnej legislatívy dali uviesť do praxe environmentálne vhodné postupy, známe z viacerých zahraničných miest (Basel, Linz, Viedeň, Kodaň – všeobecne záväzne nariadenia o vegetačných strechách a i.) 

Zásadná pripomienka ! 

B2 – PRIPOMIENKY Z HĽADISKA KONCEPČNÉHO RIEŠENIA DOPRAVY A DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
15. k § 2, ods. 5 
V aktuálnom stave dokumentáciu ... 
o kapacitách využiteľnosti stavieb dopravnej infraštruktúry nie je možné bez dopravných podkladov 
Odôvodnenie: 
Je potreba súbežného vykonávania rôznych dopravných a iných prieskumov, analýz a ostatných dopravno-inžinierskych činností (viď str. 150 § 2) 

Zásadná pripomienka ! 

16. k § 3, ods. 3 
Do súhrnu patria aj dopravné podmienky ! 
Odôvodnenie: 
Sú súčasťou procesu vývoja „udržateľnej mobility“ § 3 ods. (1), t.j. zmeny deľby dopravnej práce. 

Zásadná pripomienka ! 

17. k § 5, ods. 1 
Obsahuje najmä riešenie dopravy a nie dopravnej infraštruktúry 
Požadujeme prepracovať 
Odôvodnenie: 
Primárne je potrebné riešenie dopravnej infraštruktúry 

Zásadná pripomienka ! 

18. k § 5, ods. 2, písm. e) 
Prečo aj zastavovací plán ? To protirečí § 1 
Odôvodnenie: 
Je to obsahom i riešením už druh projektovej dokumentácie, ktorá nasleduje po ÚPD 

19. k § 6, ods. 1 
Treba uviesť, doplniť odkaz na rezortné podklady (DID str. 150 § 2) 

Zásadná pripomienka ! 

20. k § 7, ods. 6, písm. a) 
Je potrebné doplniť stavby leteckej dopravy 

Zásadná pripomienka ! 

21. k § 12, ods. 2 
Je nesprávne odborne formulovaný a nevyvážený čo do rozsahu popisu stavieb: 
„ ... diaľnice a ostatné ?“ 
je potrebné doplniť: 
„... pozemné komunikácie , železničné dráhy, železničné tunely a i.“ 

Zásadná pripomienka ! 

22. k § 13, ods. 1 
Doplniť: 
„... o zákaz umiestňovania v ochranných pásmach pozemných komunikácií“ 
Odôvodnenie: 
viď súvisiaca legislatíva 

Zásadná pripomienka ! 

23. k § 20, ods. 6 
Doplniť: 
.... dopravno-inžinierske riešenia 
Odôvodnenie: 
Celý text nie je orientovaný na dopravné stavby, pri ktorých odsek 9 je nevyhnutnosťou 

Zásadná pripomienka ! 

24. k § 21, ods. 1, písm. a) 
Potrebné je doplniť a upresniť: 
Odôvodnenie: 
Overený a vykonávací projekt sa nemusí vyhotovovať ? 

Zásadná pripomienka ! 

25. k § 22 
Je potrebné doplniť prieskumy a rozbory 
Odôvodnenie: 
Akékoľvek presné, priebežne aktualizované, dostupné ...atď. informačné systémy nemôžu nahradiť prieskumy a rozbory 

Zásadná pripomienka ! 

26. k § 24 
Žiadame zaradiť aj spracovanie prieskumov a rozborov 
a pri doprave osobitne spracovanie príslušných dopravno-inžinierskych podkladov 
Odôvodnenie: 
bez analýz a prognóz s prerozdelením a pridelením dopravy nie je možné navrhovať dopravnú infraštruktúru a vybavenosť 

Zásadná pripomienka ! 
27. k § 24, § 25, § 26 
Je potrebné: 
Spracovateľa ÚP chápať ako tím rovnocenných odborníkov príslušných profesií, podieľajúcich sa na vyhradených činnostiach v ÚP a nie len ako jedinú osobu autorizovaného architekta 

Zásadná pripomienka ! 

28. k § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33 
Je potrebné odborne prepracovať a doplniť znenie uvedených paragrafov 
Odôvodnenie: 
Ak je doprava tiež jednou z funkčných zložiek územia, treba ju riešiť aj v územno-plánovacej štúdii podľa zásad DI, ako priemet niektorého druhu DID, skúmať príčinu, dôvod, možnú zmenu, nie navrhovať len nezdôvodnený dôsledok – dopravnú infraštruktúru. 

Zásadná pripomienka ! 

29. k § 64, písm. a), b) ...o), p) 
Žiadame doplniť odborné podklady: 
Odôvodnenie: 
Chýba posúdenie a súlad s dopravnými zásadami obsluhy dotknutého územia a požiadavkami (kapacitnými, ekologickými, atď.) z toho plynúcimi v zmysle schválených regulatívov ÚPD, STN, atď. 

Zásadná pripomienka ! 

30. k § 64, písm. 
K návrhu stavebného zákona je (bez vysvetlenia) od str.149 pripojený čl. II. cestný zákon, jeho najnovšie navrhované znenie???, a to formou uvedenia niektorých zmien a doplnkov. 
Bez uvedenia celého znenia tohto zákona ide zrejme o snahu: 
§ 2 (1) dokumentovať previazanosť oboch zákonov aj cez akceptáciu dopravno-inžinierskej dokumentácie, ako odvetvovej dokumentácie. Je to však potrebné uviesť menovite a v presnom znení aj v príslušnej časti SZ. 
§ 2(7) DID bola schválená ako záväzné TP „Inštrukcia o dopravno-inžinierskej dokumentácii DID“ 1/2012 po odobrení v Bruseli. Nie je dôvod, aby sa to neuviedlo. 
§ 9(5) je potrebné zosúladiť znenie so SZ. 
§ 24 (2,3) doplniť o útvar dopravného inžinierstva, resp. zvážiť ich možné spájanie. 

Obyčajná pripomienka ! – komentár 

B3 – PRIPOMIENKY VO VZŤAHU K NEŽIADÚCIM ZÁMEROM DOBÝVANIA NERASTNÝCH SUROVÍN 
Návrh nového Stavebného zákona deklaruje, že povoľovať všetky činnosti vrátane dobývania, resp. spracovania nerastných surovín je možné len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a najmä regulatívmi územného plánu a zastavovacími podmienkami. Územnoplánovacia dokumentácia, najmä regulatívy územného plánu by mali mať teda naďalej efektívnu možnosť v prípadoch, kedy podľa prejaveného názoru verejnosti sa zámer dobývania nerastných surovín odmieta pre jeho rizikovosť – najmä pre závažnosť dopadov na zdravie obyvateľov alebo na životné prostredie - takéto činnosti nepripustiť. V záujme dosiahnutia tohto cieľa je však potrebné do návrhu zákona doplniť viaceré ustanovenia, ktoré v ňom chýbajú, alebo nie sú vyjadrené podľa nášho názoru. dostatočne. 
K jednotlivým ustanoveniam návrhu zákona: 

31. k § 5 
K navrhujeme vložiť nový odsek 4 v tomto znení : 
„(4) Územnoplánovacia dokumentácia je záväzným podkladom v konaniach stavebných a špeciálnych stavebných úradov, uskutočňovaných podľa tohto zákona a osobitných zákonov.“ 
Doterajšie odseky 4 až 8 sa prečíslujú podľa poradia na odseky 5 až 9. 
Odôvodnenie : 
Obdobne, ako to bolo vyjadrené v doterajšom znení § 27 ods. 6 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – ďalej len „súčasný stavebný zákon“ - považujeme za účelné zdôrazniť, že územnoplánovacia dokumentácia je záväzným podkladom, podľa ktorého stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady uskutočňujú konania podľa stavebného zákona, resp. podľa osobitných zákonov. Toto znenie korešponduje aj so znením vyjadreným aj v § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej moci pri plnení svojich zákonných úloh sú povinné rešpektovať priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia podľa územnoplánovacej dokumentácie, resp. v § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej správy sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a zastavovacími podmienkami pri rešpektovaní zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. 
Upozorňujeme v tejto spojitosti na negatívne skúsenosti z nedávnej minulosti , kedy príslušné obvodné banské úrady rozhodli o určení dobývacieho priestoru bez ohľadu na vyjadrené negatívne záväzné stanoviská dotknutých obcí a miest ako stavebných úradov, ktoré poukázali na rozpor so schváleným prípustným funkčným využitím územia v územnoplánovacej dokumentácii (napr. určenie dobývacieho priestoru Bara v obci Malá Bara na dobývanie perlitu v centre Tokajskej oblasti, určenie dobývacieho priestoru na dobývanie zlatých a strieborných rúd v lokalite Biely Vrch pri Detve – v katastri obce Dúbravy a mesta Detva, neustále odkladanie návrhu mesta Kremnica na zmenu hraníc dobývacieho priestoru, ktorý je od roku 1961 (ešte pred platnosťou súčasného banského zákona) umiestnený aj v mestskej pamiatkovej rezervácii v centre mesta Kremnica, vymedzenej aj v územnom pláne ). 

Zásadná pripomienka ! 

32. k § 5, ods. 6 
Navrhujeme za slovami „Regulatívom priestorového usporiadania a využívania územia...“ vložiť legislatívnu skratku (ďalej len „regulatív“) a na konci odseku vložiť dve nové vety v znení : 
„Regulatív má charakter zákazov, obmedzení alebo podporujúcich faktorov vo vzťahu k priestorovému usporiadaniu a funkčnému využívaniu územia. Regulatív tým určuje zakázanú, obmedzenú a prípustnú činnosť alebo funkciu v území.“ 
Odôvodnenie : 
Doplnenie definície regulatívu sme prevzali z doterajšieho znenia tretej vety § 139a ods. 1 súčasného stavebného zákona . Toto doplnenie definície s prihliadnutím na účel regulatívu považujeme za výstižné aj na základe hľadísk vyjadrených napr. v § 30 ods. 3 návrhu zákona ( z hľadiska nášho vyjadreného záujmu najmä v písm. e) a g), resp. napr. v § 31 ods. 3 tohto návrhu (opäť z hľadiska nášho záujmu najmä v písm. a) a f). 

Zásadná pripomienka ! 


33. k § 95, ods. 6 
Navrhujeme vložiť nový odsek 2 v znení: 
„(2) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak je významnou investíciou banská stavba, banské dielo alebo stavba súvisiaca s banskou činnosťou.“ 
Doterajšie odseky 2 až 8 sa prečíslujú podľa poradia na odseky 3 až 9. 

Odôvodnenie : 
Pri tomto návrhu sme navrhovanú úpravu nového odseku 2 prevzali z platného znenia § 117b súčasného stavebného zákona. Táto úprava bola schválená v minulom roku pri novelizácii stavebného zákona na základe pozmeňujúcich návrhov poslancov NR SR p. Rašiho a p. Senka. Nevidíme dôvod , prečo by malo byť toto znenie vo vzťahu ku definícii významnej investície v novom stavebnom zákone zmenené. Vzhľadom na záujem, ktorý sa vyjadril napr. pri zákaze dobývania rádioaktívnych nerastov v rámci schválenej novelizácie geologického a banského zákona v júni 2014, resp. pri navrhovanom zákaze použitia technológie kyanidového lúhovania v návrhu novelizácie banského zákona, ktorý bol predložený poslancami NR Sr p. Laššákovou a p. Senkom v júni 2014 do NR SR - rešpektovať komunálnu demokraciu a vyjadrený názor verejnosti – považujeme za vhodné zachovať, aby obce, ktorých predstaviteľov volí do funkcie verejnosť boli naďalej dotknutým stavebným úradom v prípade významných investícií, súvisiacich s dobývaním, resp. spracovaním nerastných surovín. 

Zásadná pripomienka ! 


34. k § 96 
Navrhujeme vložiť nový odsek 6 v znení: 
„(6) Špeciálne stavebné orgány návrh na začatie konania vo veciach umiestňovania alebo povoľovania stavieb zamietnu, ak nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami.“ 
Doterajšie odseky 6 až 10 sa prečíslujú podľa poradia na odseky 7až 11. 

Odôvodnenie : 
Návrh korešponduje so znením vyjadreným v § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej správy (vrátane štátnej správy – ktorej súčasťou sú aj špeciálne stavebné úrady ) sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a zastavovacími podmienkami pri rešpektovaní zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. 
Navrhovaný postup, ktorý sa navrhuje zabezpečiť špeciálnymi stavebnými úradmi v prípade rozporu návrhu na začatie konania s územnoplánovacou dokumentáciou, resp. s regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami (zamietnuť návrh) je rovnaký ako pri postupe všeobecných stavebných úradov (obcí) podľa § 123 ods. 4, resp. § 128 ods. 4 návrhu zákona (opäť zamietnutie návrhu), resp. obdobný postup – podľa § 134 písm. a) návrhu zákona (zastavenie konania). 

Zásadná pripomienka ! 






35. k § 128, ods. 4, pism. a) a v § 134 písm. a) 
Navrhujeme za slovami: 
„...v súlade...“ vložiť nové slová „...s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s...“ 
Odôvodnenie : 
Návrh vychádza zo znenia § 123 ods. 4 návrhu zákona, ktorý v prípade konania o umiestnení stavby predpokladá v prípade nesúladu návrhu na začatie konania, resp. stavby alebo umiestnenia stavby s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s regulatívmi alebo so zastavovacími podmienkami návrh zamietnuť - jedná sa o vytvorenie rovnakých dôvodov vo všetkých obdobných prípadoch (aj v prípade konania o zmene využívania pozemkov, aj v prípade stavebného konania) pre tento postup (zamietnutie návrhu, resp. zastavenie konania). 

Zásadná pripomienka ! 

36. Navrhujeme vloženie nového článku XV. návrhu zákona v znení: 
„Čl. XV 
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č.73/2009 Z. z., zákona č.104/2010 Z. z., zákona č.114/2010 Z. z., zákona č.258/2011 Z. z., zákona č.311/2013 Z. z. a zákona č.160/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto : 
1. V § 27 ods. 1 sa slová „záväzného stanoviska stavebného úradu7b)“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia stavebného úradu o zmene využívania pozemkov podľa osobitného predpisu.7b) 
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b) znie : 
„7 b) § 125 zákona č. xxxx/2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)“ 
2. V § 27 sa vypúšťa odsek 6. 
Doterajšie odseky 7 až 17 sa označia podľa poradia ako odseky 6 až 16. 
3. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písm. h), ktoré znie : 
„h) rozhodnutím o zmene využitia pozemkov podľa osobitného predpisu7b)“ 

Odôvodnenie : 
Ako uvádzame vyššie, v rámci novej úpravy návrhu nového stavebného zákona sa predpokladá, že viacerým špeciálnym konaniam - akým je aj konanie o určení dobývacieho priestoru (viď § 125 ods. 1 písm. i) návrhu zákona) - musí predchádzať konanie o zmene využívania pozemkov. Pri tomto sa vychádza zo znenia § 66 návrhu zákona – podľa ktorého zmeniť využívanie pozemkov možno len v medziach územného plánu a na základe rozhodnutia stavebného úradu – obce . 
V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že v rámci vymedzenej pôsobnosti špeciálnych stavebných úradov podľa osobitných predpisov - s prihliadnutím na znenie § 96 ods. 1 až 3 návrhu zákona špeciálne stavebné úrady majú vykonávať pôsobnosť a právomoc stavebného úradu len pri stavbách , nie však pri zmene využitia územia (kde je kompetencia všeobecného stavebného úradu – obce – viď § 66) a z tohto dôvodu sú špeciálne stavebné úrady oprávnené postupovať len vo veciach ohlasovania, povoľovania, kolaudácie stavieb, štátneho stavebného dohľadu, prejednávania priestupkov, ukladania pokút za správne delikty a kontroly užívania stavieb a vedenia registrov výstavby. 
V záujme vylúčenia spochybňovania platnosti týchto postupov aj pre banskú štátnu správu v konaniach podľa banského zákona je nutné v novom ďalšom článku návrhu zákona nadväzne zmeniť alebo doplniť aj dotknuté ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ banského zákona“). 
Na tomto základe nie je vhodné definovať rozhodnutie o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru ako rozhodnutie o využití územia (viď doterajšie znenie odseku 6 § 27 banského zákona) a preto je potrebné toto ustanovenie vypustiť. Zmena využitia územia bude predmetom konania všeobecného stavebného úradu (obce) o zmene využitia pozemkov podľa § 125 a nasl. stavebného zákona (viď vyššie). V tomto konaní všeobecný stavebný úrad (obec) zároveň vyhodnotí , či zámer zmeny využívania pozemkov (v danom prípade nová banská činnosť) zodpovedá záverečnému stanovisku orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak zmena užívania (banská činnosť) bola predmetom hodnotenia vplyvu (viď § 125 ods. 1 písm. d) návrhu zákona). 
S prihliadnutím na uvedené bude rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru rozhodnutím už len povoľujúcim umiestnenie dobývania ( určenie dobývacieho priestoru), resp. zmeny dobývacieho priestoru alebo jeho zrušenie. Rovnako bude aj rozhodnutím povoľujúcim vznik práva na dobývanie. 
V tejto súvislosti – vzhľadom na to, že rozhodnutie o zmene využívania pozemkov má predchádzať medzi iným aj určeniu dobývacieho priestoru, nie je potrebné v § 27 ods. 1 banského zákona ako podmienku tohto postupu ustanoviť predloženie záväzného stanoviska. stavebného úradu (dotknutej obce) ale len predloženie uvedeného rozhodnutia stavebného úradu o zmene využívania pozemkov. 
Vzhľadom na dôležitosť rozhodnutia o zmene využívania pozemkov bude povinným podkladom návrhu na určenie dobývacieho priestoru, na základe čoho sa navrhuje v § 28 ods. 1 banského zákona doplnenie nového písm. h). V prípade ak rozhodnutie o zmene využívania pozemkov nebude vydané pre nesúlad návrhu na zmenu využívania územia s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami (viď § 128 ods. 4 návrhu zákona), bude musieť byť konanie o určení dobývacieho priestoru zastavené pre neúplnosť povinných podkladov návrhu na určenie dobývacieho priestoru.. 
Zásadná pripomienka ! 

37. Požadujeme ako zaradiť ako Prílohu č. 1 k Návrhu nového Stavebného zákona zoznam sídiel spoločných stavebných úradov na území Slovenskej republiky – Príloha č. 1 
Zasielame v prílohe. 
38. Pripomienky za hlavné mesto SR Bratislavu k návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) – Príloha č. 2 
Plne sa stotožňujeme s uvedenými pripomienkami a prikladáme v prílohe 
39. Navrhujeme zosúladiť účinnosť nového stavebného zákona so súvisiacim návrhom zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o zmene niektorých zákonov. 

40. Navrhujeme termín účinnosti obidvoch vyššie uvedených zákonov stanoviť na 1.1.2016, vzhľadom na potrebu dôsledne a systémovo dopracovať obidva uvedené zákony a rovnakú potrebu zaškoliť a pripraviť vysoko kvalifikovaný personál spoločných stavebných úradov i odborných zamestnancov na úrovni miest a obcí podieľajúcich sa na príprave ÚPD. 

Príloha č. 1 

Návrh odporúčaných sídiel stavebných úradov na území Slovenskej republiky 
Príloha č. 1 k Návrhu nového Stavebného zákona 

Návrh centier odporúčaných spádových oblastí vychádza zo štúdie zo štúdie Doc. RNDr. Vladimíra Slávika, CSc. „Zoznam mikroregiónov SR podľa počtu obyvateľov“ 
V rámci snahy o čo najväčšiu racionalizáciu zabezpečovania verejnej správy sú odporúčané na základe uvedených kritérií, sídla, ako potenciálne vhodné pre lokalizáciu stavebných úradov. 
Pri zostavení zoznamu sídiel sa vychádzalo z nasledovných kritérií: 
- spádovosť, dostupnosť sídla, ktorá by pre občana nemala byť ďalej ako 15 km (doprava), 
- súčasná vybavenosť sídla (školské, zdravotnícke, sociálne zariadenia, matriky, finančné inštitúcie,...), 
- centrá dochádzky za prácou, 
- spravidla minimálna veľkosť územného obvodu 5 000 obyvateľov, 
- rovnomernosť rozmiestnenia po území SR, 
- rešpektovanie hraníc vyšších územných a správnych celkov, 
- rešpektovanie novej územno-správnej organizácie miestnej št. správy – 72 okresných úradov, 
- rešpektovanie doterajšieho vývoja osídlenia SR, 
- snaha o kontinuitu v zabezpečovaní verejnej správy – administratívne centrá. 
Tento návrh, ktorý vychádza z výsledkov pôvodnej štúdie 160 sídiel mikroregiónov, je rozšírený o členenie obvodov stavebných úradov na území hl. m. SR Bratislavy a mesta Košice. 
V rámci uskutočnenej ankety, na základe vyššie uvedených kritérií, pripomienkovala návrh prakticky väčšina navrhnutých miest a ich prostredníctvom obce v ich spádovom území a tiež obce, navrhnuté ako sídla územných obvodov SSÚ. Napr. bolo akceptované odôvodnené doplnenie o Sládkovičovo na území okresu Galanta, Nemšová na území trenčianskeho okresu, Krásno nad Kysucou na území okresu Kysucké Nové Mesto, v rámci okresu Brezno je zapracovaná alternatíva pôvodného návrhu obec Pohorelá za obec Heľpa a v okrese Gelnica je zdôvodnený návrh doplnenia o mesto Nálepkovo 

Súčasný okres Odporučené sídlo 
1.-5. Bratislava I., II, III, IV, V. Bratislava I,II,III,IV,V 
6. Skalica Skalica, Holíč 
7. Senica Senica, Šaštín-Stráže 
8. Malacky Malacky, Stupava, Rohožník 
9. Pezinok Pezinok, Modra 
10. Senec Senec, Ivanka pri Dunaji, Dunajská Lužná 
11. Dunajská Streda Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder, Zlaté Klasy 
12. Piešťany Piešťany, Vrbové 
13. Hlohovec Hlohovec, Leopoldov 
14. Trnava Trnava, Smolenice, Jaslovské Bohunice 
15. Galanta Galanta, Sereď, Sládkovičovo 
16. Šaľa Šaľa 
17. Púchov Púchov, Lednické Rovne 
18. Ilava Ilava, Dubnica nad Váhom 
19. Trenčín Trenčín, Trenčianske Teplice, Nemšová 
20. Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom, Stará Turá 
21. Myjava Myjava, Brezová pod Bradlom 
22. Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou 
23. Prievidza Prievidza, Nováky, Handlová, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno 
24. Partizánske Partizánske 
25. Topoľčany Topoľčany 
26. Nitra Nitra, Vráble 
27. Nové Zámky Nové Zámky, Šurany, Štúrovo 
28. Komárno Komárno, Kolárovo, Hurbanovo 
29. Banská Štiavnica Banská Štiavnica 
30. Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom, Kremnica 
31. Žarnovica Žarnovica, Nová Baňa 
32. Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
33. Levice Levice, Želiezovce, Tlmače, Šahy, Vinica, Kalná nad Hronom 
34. Čadca Čadca, Turzovka 
35. Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto, Krásno nad Kysucou 
36. Žilina Žilina, Rajec 
37. Bytča Bytča 
38. Považská Bystrica Považská Bystrica 
39. Námestovo Námestovo 
40. Tvrdošín Tvrdošín, Trstená 
41. Dolný Kubín Dolný Kubín, Istebné 
42. Martin Martin, Vrútky 
43. Turčianske Teplice Turčianske Teplice 
44. Ružomberok Ružomberok 
45. Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok 
46. Brezno Brezno, Podbrezová, Heľpa – alternatíva pôvodného návrhu Pohorelá 
47. Banská Bystrica Banská Bystrica, Slovenská Ľupča 
48. Zvolen Zvolen, Sliač, Pliešovce 
49. Detva Detva 
50. Krupina Krupina, Dudince 
51. Rožňava Rožňava, Dobšiná, Plešivec, Štítnik 
52. Revúca Revúca, Tornaľa, Jelšava 
53. Rimavská Sobota Rimavská Sobota, Hnúšťa, Jesenské, Rimavská Seč 
54. Poltár Poltár 
55. Lučenec Lučenec, Fiľakovo, Lovinobaňa 
56. Veľký Krtíš Veľký Krtíš, Modrý Kameň 
57. Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa, Ľubotín 
58. Kežmarok Kežmarok, Spišská Stará Ves 
59. Poprad Poprad, Vysoké Tatry, Svit 
60. Levoča Levoča, Spišské Podhradie 
61 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves, Krompachy 
62. Gelnica Gelnica, Nálepkovo 
63. Stropkov Stropkov 
64. Svidník Svidník, Giraltovce 
65. Bardejov Bardejov, Raslavice, Zborov 
66. Sabinov Sabinov, Lipany 
67. Prešov Prešov, Kapušany, Chminianska Nová Ves 
68-71. Košice I,II,III,IV. Košice I,II,III,IV (v alternatíve SSÚ Mag. m. Košice) 
72. Košice okolie Bidovce, Čaňa, Moldava nad Bodvou, Medzev, Družstevná pri Hornáde, Rozhanovce, Malá Ida, Kecerovce, Turňa nad Bodvou, Slanec 
73. Snina Snina, Ubľa, Ulič 
74. Humenné Humenné 
75. Medzilaborce Medzilaborce, Radvaň nad Laborcom 
76. Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou 
77. Michalovce Michalovce, Veľké Kapušany, Strážske, Vojany 
78. Sobrance Sobrance 
79. Trebišov Trebišov, Sečovce, Kráľovský Chlmec, Čierna nad Tisou 


Príloha č. 2 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zasiela k návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) nasledovné pripomienky (uvádzame konkrétne ustanovenie, pri niektorých aj jeho znenie v návrhu zákona, pripomienku a odôvodnenie): 

1. § 2 ods. 3 – zásadná pripomienka 
„(3) Obce sú povinné sledovať všetku stavebnú činnosť v obci, dozerať na stavebnotechnický stav stavieb v obci a kontrolovať, či sa stavby a ich zmeny, zariadenia, stavebné práce a terénne úpravy v obci uskutočňujú na základe povolení, nariadení alebo iných rozhodnutí podľa tohto zákona. Zistené nedostatky prerokujú so stavebníkmi a požadujú ich odstránenie. Nedostatky, ktoré sa nepodarilo odstrániť prerokovaním so stavebníkom, sú povinné bezodkladne oznámiť stavebnému úradu.“ 

Navrhujeme vypustiť. Túto problematiku by mala zabezpečovať tzv. „stavebná polícia“, ktorá je vytvorená v niektorých štátoch Európskej únie a má okrem iného právomoci účinne zasahovať v prípade nepovolenej stavebnej činnosti. 

Odôvodnenie: 
Týmto ustanovením sa stanovujú povinnosti obci, ktoré podľa ďalších ustanovení návrhu zákona vykonávajú príslušné odborné útvary (orgány štátnej správy, stavebná inšpekcie, stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady). V texte ustanovenia sa stanovuje obci povinnosť dozerať na stavebnotechnický stav stavieb a kontrolovať, či sa stavby realizujú podľa vydaných povolení. Vyžadovať túto činnosť od obcí znamená potrebu ich ďalšieho personálneho vybavenia, nakoľko musia byť na obciach vytvorené ďalšie pozície paralelné s uvedenými odbornými útvarmi. 
2. § 2 ods. 5 
„Vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry sú povinní viesť v aktuálnom stave dokumentáciu o umiestnení, technických parametroch a kapacitách využiteľnosti stavieb dopravnej infraštruktúry a o ich súčastiach a ochranných pásmach.“ 

Navrhujeme, aby bolo do prechodných ustanovení návrhu zákona upravené časové ohraničenie, napríklad, že platí iba pre stavby skolaudované po 1. januári 2010. 

Odôvodnenie: 
Prijatím novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) prešli do vlastníctva obcí miestne komunikácie, ktoré sú v zmysle stavebného zákona stavbami dopravnej infraštruktúry. Išlo o komunikácie, ktoré boli vybudované v minulosti, a ku ktorým sa nezachovala dokumentácia, buď žiadna, alebo nie v takom rozsahu, ako predpokladá navrhované ustanovenie. Je preto neprijateľné, aby bola obciam uložená takáto povinnosť, ktorú pri nadobudnutí vlastníctva ku komunikáciám nemohli ovplyvniť, navyše ide o povinnosť, ktorá má byť sankcionovaná ako správny delikt podľa § 107 ods. 12. 

3. § 5 ods. 3 písm. e) – zásadná pripomienka. 
„(3) Územnoplánovaciu dokumentáciu tvorí 
e) zastavovací plán.“ 

Navrhujeme vypustiť písmeno e). 
Odôvodnenie: 
Právny inštitút „zastavovací plán“ upravuje predložený návrh zákona takým spôsobom, ktorý je v prostredí samosprávy obcí nerealizovateľný. Podrobnejšie odôvodnenie je uvedené v rámci pripomienok k ustanoveniam Druhej časti návrhu zákona k § 33 a § 41. 
Zároveň navrhujeme vypustiť tento právny inštitút zo všetkých ustanovení návrhu zákona, v ktorých je uvedený (paragrafy 8, 28, 31, 34, 38, 40, 42, 47, 92, 94, 108, 120, 122, 132, 136 a pod.) 

4. § 8 ods. 3 
„Zastavovacie podmienky sa určujú zastavovacím plánom, rozhodnutím o umiestnení stavby alebo rozhodnutím o zmene využívania pozemkov; sú záväzným podkladom na projektovú činnosť, na umiestňovanie stavieb a na povoľovanie stavieb.“ 

Navrhujeme za slovo „určujú“ doplniť slová „územným plánom zóny,“. 

Odôvodnenie: 
Podľa § 8 ods. 2 návrhu zákona medzi zastavovacie podmienky, okrem iného patrí aj vyznačenie uličnej čiary, vyznačenie stavebnej čiary, určenie najvyššej prípustnej výšky stavby, vyznačenie prípustného pripojenia stavby na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete. 
Ustanovenie § 32 ods. 5 návrhu zákona znie: 
„Územný plán zóny obsahuje urbanistickú koncepciu rozvoja zóny, regulatívy podrobnejšieho funkčného využitia pozemkov a priestorového usporiadania jednotlivých častí územia zóny najmä z hľadiska 
a) podrobného začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do krajiny, 
b) umiestnenia zástavby prostredníctvom uličnej čiary, stavebnej čiary a maximálnej výšky zástavby, 
c) pripojenia stavieb na dopravnú infraštruktúru a na technickú infraštruktúru, vrátane ich ochranných pásiem a území, 
d) utvárania podmienok na bezbariérové sprístupnenie a využívanie verejných priestorov, 
e) vytváranie priaznivého obytného prostredia, 
f) stanovenia plôch verejnej zelene a určenia podielu zelene na stavebných pozemkoch, vrátane podielu spevnených nepriepustných plôch na jednotlivých pozemkoch s cieľom zlepšiť klimatické podmienky.“. 
To znamená, že aj územný plán zóny záväzne ustanovuje regulatívy, ktoré sú v návrhu zákona definované ako zastavovacie podmienky, preto považujeme za potrebné zosúladiť ustanovenie § 8 ods. 3 s ustanovením § 32 ods. 5. 

5. § 9 
„Stavba je stavebná konštrukcia pevne spojená so zemou alebo osadená na upravenom podklade zhotovená zo stavebných výrobkov bez ohľadu na stavebnotechnické vyhotovenie, použité stavebné výrobky, účel využitia a trvanie. Za stavbu sa považuje aj časť stavby, ak je samostatne predmetom umiestňovania, povoľovania alebo kolaudácie.“ 

Navrhujeme vypustiť slovo „pevne“ a slová „upravenom podklade“ nahradiť slovami „umiestnená na podklade“. 

Odôvodnenie: 
V § 9 takmer totožne s platným stavebným zákonom preberá pojem stavba, ako stavebná konštrukcia pevne spojená so zemou alebo osadená na upravenom podklade. V praxi stavebných úradov bolo preukázané, že táto kvalifikácia pojmu je predmetom polemiky, vedie k rôznym výkladom, preto navrhujeme vypustiť z návrhu slovo „pevne“ a ponechať len spojená so zemou. Každá povoľovaná stavba musí byť stavebnotechnicky navrhnutá tak, aby zodpovedala všeobecným technickým požiadavkám na stavbu. Rovnako predmetom rôznych výkladov je aj navrhnutý termín „upravený podklad“. Navrhujeme do zákona uviesť len „umiestnená na podklade“. 

6. § 10 ods. 3 

Navrhujeme v § 10 ods. 3 vypustiť rozdelenie budov na budovy na trvalé bývanie a budovy na prechodné bývanie. 

Odôvodnenie: 
V § 10 navrhovaného zákona je pozmenené rozdelenie budov. Bytové budovy sú navrhnuté ako budovy na trvalé bývanie a budovy na prechodné bývanie. Zo stavebno-technického hľadiska nie je rozdiel medzi budovou na trvalé bývanie a budovou na prechodné bývanie, preto stavebnému úradu neprislúcha určovať, v ktorej bytovej budove je možné bývať na trvalo a v ktorej prechodne. 

7. § 10 ods. 6 – zásadná pripomienka 
„Rodinný dom je bytová budova, ktorá svojím vnútorným usporiadaním určená na trvalé rodinné bývanie; môže mať najviac tri byty. Súčasťou rodinného domu môže byť aj pobytová miestnosť alebo prevádzkareň, ak jej plocha nepresahuje celkovú plochu podlaží určených na bývanie.“ 

Navrhujeme, aby bola stavba rodinného domu pokiaľ ide o podlažnosť limitovaná maximálne dvomi nadzemnými podlažiami a ustúpeným podlažím alebo podkrovím. 

Odôvodnenie: 
Považujeme za nutné definíciu rodinného domu stavebno-technicky limitovať aj počtom podlaží, pretože pri takto navrhovanej definícii bude možné stavbu rodinného domu (a to nielen v prípade, že bude obsahovať až tri byty a aj prevádzkareň s najväčším možným rozsahom v rámci objektu) navrhnúť tak, že pôjde o stavbu s piatimi nadzemnými podlažiami. Takúto voľnosť pri navrhovaní stavieb rodinných domov nemožno považovať za žiaducu, najmä v územiach, ktoré sú regulované iba na úrovni územného plánu obce, ktorý nereguluje územie v takej podrobnosti, ktorá sa dotýka aj maximálnej podlažnosti stavieb. 

8. § 11 

Navrhujeme upraviť charakteristiku pojmu podzemná budova tak, aby celá podzemná budova bez ohľadu na počet podlaží bola umiestnená pod upraveným terénom. 

Odôvodnenie: 
Navrhovaný zákon v § 11 novo definuje „podzemné podlažie“ a „podzemná budova“. 
Nadzemné podlažie má podlahovú konštrukciu najviac 0,8 m pod úrovňou upraveného terénu v troch štvrtinách dĺžky obvodu podlažia. 
Podzemné podlažie je také podlažie, ktoré má podlahovú konštrukciu pod úrovňou 0,8 m. Znamená to, že zostávajúca časť podlažia je nad upraveným terénom. V § 11 ods. 5 sa za podzemnú budovu považuje budova, ktorá má jedno alebo viac podzemných podlaží. Pri tejto definícií je za podzemnú budovu považovaná budova, ktorá je 0,9 m pod zemou a 3 m nad úrovňou upraveného terénu. Táto kvalifikácia podzemnej budovy nezodpovedá zámeru zákonodarcu, ktorého cieľom bolo za podzemnú budovu určiť takú budovu, ktorá je celá pod úrovňou okolitého terénu. 

9. § 15 ods. 3 písm. f) 
„(3) Zmenou dokončenej stavby je 
f) zmena smerového vedenia, výškového vedenia alebo dispozičného usporiadania líniovej stavby, ktorá zasahuje do práv vlastníkov iných pozemkov a stavieb,“. 

Navrhujeme toto ustanovenie vypustiť. 

Odôvodnenie: 
V § 15 ods. 3 písm. f) návrhu zákona je za zmenu stavby považovaná len tá zmena smerového vedenia, výškového vedenia alebo dispozičného usporiadania líniovej stavby, ktorá zasahuje do práv vlastníkov iných pozemkov a stavieb. Navrhujeme toto ustanovenie vypustiť, nakoľko sa ním umožňuje umiestňovať a prekladať stavby inžinierskych sietí v rozpore s ich umiestnením, respektíve povolením, zároveň umožňuje zásah do vlastníckych práv vlastníkov pozemkov a stavieb tým, že zákon neurčuje, kto a akým spôsobom bude posudzovať, či sa podzemná sieť prekladá do pozemkov iných vlastníkov. 

10. § 15 ods. 3 

Navrhujeme vymedziť pojem „prevádzková jednota“. 

Odôvodnenie: 
V § 15 ods. 3 sa používa nový pojem „prevádzková jednota“ bez toho, aby bol vymedzený obsah tohto pojmu. 

11. § 16 

Navrhujeme použiť v navrhovanom ustanovení zákona okrem pojmu udržiavacie práce aj opravy a výmeny, ktoré zodpovedajú skutočnému obsahu činnosti. 

Odôvodnenie: 
V § 16 takmer totožne s doterajším stavebným zákonom sú vysvetlené pojmy „udržiavacie práce“. V odseku 2 písm. a) až n) je popísaný druh udržiavacích prác. Takmer polovicu z nich tvoria opravy stavieb a ich častí, preto navrhujeme použiť v navrhovanom ustanovení zákona okrem pojmu udržiavacie práce aj opravy a výmeny, ktoré zodpovedajú skutočnému obsahu činností. 

12. § 19 ods. 3 
„Susednou stavbou sa na účely tohto zákona rozumie stavba na susednom pozemku a stavba na inom pozemku, ak jej užívanie je priamo ovplyvnené prevádzkou navrhovanej stavby.“ 

Navrhujeme slovo „je“ nahradiť slovami „môže byť“. 

Odôvodnenie: 
Definícia susednej stavby je zásadná pre vymedzenie okruhu účastníkov jednotlivých konaní podľa stavebného zákona, ktorí budú mať právo v konaní uplatňovať procesné práva. V čase, keď sa v konaní ešte len rozhoduje o umiestnení alebo povolení navrhovanej stavby a vôbec sa ešte len zisťuje jej vplyv na okolie, nemôže stavebný úrad stanovovať okruh účastníkov konania (vlastníci susednej stavby) výlučne iba vo väzbe na už daný, existujúci vplyv navrhovanej stavby. Účastníctvo v konaní a s ním spojenú definíciu susednej stavby je nevyhnutné tak ako doteraz spojiť s potenciálnou možnosťou vplyvu navrhovanej stavby na užívanie okolitej zástavby, aby každá potenciálne ovplyvnená osoba navrhovanou stavbou mala možnosť v konaní uplatniť svoje práva a oprávnené záujmy. 

13. § 23 ods. 4 písm. b) 
„(4) Orgány územného plánovania sú povinné 
b) obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu a sledovať a včas pripravovať jej zmeny a doplnky postupom podľa tohto zákona a,“. 

Navrhujeme vypustiť slovo „včas“. 

Odôvodnenie: 
Tento pojem je v súvislosti s predmetnou problematikou nedefinovaný. 

14. § 28 ods. 5: 

V prvej vete nahradiť číslovku 5 číslovkou 4. 
Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 

15. § 28 ods. 8 – zásadná pripomienka 

Navrhujeme upraviť v nasledovnom znení: 
„(8) Orgán územného plánovania udržiava obstarané územnotechnické podklady v aktuálnom stave dopĺňaním o nové údaje o území a najmenej raz za štyri roky obstará aktualizáciu územnotechnických podkladov.“. 
Odôvodnenie: 
Pôvodný text ustanovenia má v sebe logický rozpor, nakoľko stanovuje povinnosť trvalo udržiavať územnotechnické podklady v aktuálnom stave, ale zároveň je povinný obstarať ich aktualizáciu najmenej raz za 4 roky. 
Navrhnutý text viac korešponduje s textom § 23 ods. 4 písm. a), ktorý upravuje základné povinnosti orgánov územného plánovania a je logickejší a reálnejšie zodpovedá možnostiam orgánov územného plánovania, najmä na úrovni obcí. 

16. § 31 ods. 2 
„(2) Územný plán obce vychádza z cieľov územnoplánovacej dokumentácie, úloh orgánov územného plánovania a premieta ich v podrobnosti zodpovedajúcej riešeniu územia obce, z územnotechnických požiadaviek na využívanie územia; musí byť v súlade s územným plánom regiónu.“ 

Navrhujeme doplniť pred bodkočiarku slová „a z potrieb územného rozvoja obce“. 
Odôvodnenie: 
Obdobný text je uvedený v § 30 ods. 2, ktorý sa týka územného plánu regiónu. 
Obec, ktorá tvorí základ územnej samosprávy, pri svojej územnoplánovacej činnosti obdobne ako vyšší územný celok vychádza aj z potrieb jej územného rozvoja. 

17. § 31 ods. 3 

Navrhujeme rozšíriť o určenie kritérií na umiestňovanie reklamných stavieb a zariadení v danom území, ako aj možnosť určenia farebného riešenia budov. 

Odôvodnenie: 
V § 31 ods. 3 návrhu zákona sú uvedené oblasti pre regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, navrhujeme tieto oblasti (hľadiská) rozšíriť o určenie kritérií na umiestňovanie reklamných stavieb a zariadení v danom území, ako aj možnosť určenia farebného riešenia budov. 


18. § 31 ods. 7 
„(7) Verejným priestorom v zastavanom území sa rozumie vonkajšie verejne prístupné nezastavané priestranstvo, najmä námestia, ulice, nábrežia, verejné parky, verejné cintoríny, trhoviská, detské ihriská a verejné priestranstvá vytvorené kompaktnou alebo rozvoľnenou zástavbou. Verejným priestorom mimo zastavaného územia sú lesoparky, prímestské lesy, chránené územia, vodné toky a vodné plochy.“ 

Navrhujeme doplniť nasledovne: „Verejným priestranstvom sú aj ďalšie priestory prístupné každému bez obmedzenia, slúžiace všeobecnému užívaniu, a to bez ohľadu na vlastníctvo k tomuto priestoru.“. 

Odôvodnenie: 
V § 31 ods. 7 návrhu zákona je definované verejné priestranstvo, definícia nie je úplná a postačujúca, preto ju navrhujeme doplniť. 

19. § 32 ods. 2 – zásadná pripomienka 
„(2) Zónou sa rozumie časť územia obce, najmä mestská časť, pamiatková rezervácia a pamiatková zóna.“ 

Navrhujeme vypustiť slová „mestská časť“. 
Odôvodnenie: 
V texte ustanovenia je logický rozpor. Väčšina obcí nemá mestské časti, úplne postačuje definovanie zóny ako „časť územia obce“. 
V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktoré má zo zákona mestské časti, sa v praxi ukázalo, že vzhľadom na rozsah územia jednotlivých mestských častí a požadovanú podrobnosť tohto stupňa územnoplánovacej dokumentácie, nie je vhodné obstarávať územný plán zóny na celé územie mestskej časti, ale regulovať jej územie prostredníctvom viacerých územných plánov zóny. 

20. § 32 ods. 3 
„(3) Územný plán zóny sa obstaráva, ak sa ukáže potreba podrobne riešiť rozvojové zámery alebo činnosti, ktoré majú vplyv na funkčné využívanie územia časti obce.“ 

Navrhujeme za slovo „využívanie“ doplniť slová „priestorové usporiadanie“. 
Odôvodnenie: 
Tento text nadväzuje na úpravu, ktorá je uvedená v odseku 5 tohto paragrafu a stanovuje, že územný plán zóny obsahuje aj priestorové usporiadanie jednotlivých častí územia zóny. 

21. § 32 ods. 4 – zásadná pripomienka 
„(4) Obec môže územný plán zóny obstarávať aj na podnet inej osoby. Rozsah a spôsob spoluúčasti na úhrade nákladov na obstaranie a spracovanie územného plánu zóny sú súčasťou zmluvy obce s tým, ktorého podnet prijala.“ 

Navrhujeme druhú vetu upraviť v znení: 
„Obec môže požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územného plánu zóny od toho, ktorého podnet prijala, resp. ktorého výhradná potreba vyvolala obstaranie tejto územnoplánovacej dokumentácie.“. 
Odôvodnenie: 
Forma zmluvy medzi obcou a potenciálnym investorom predpokladá záväzok aj na strane obce. Obec sa môže zaviazať len na zabezpečenie obstarania územného plánu zóny, ale nemôže garantovať výsledné riešenie. V prípade podnetu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie môže dôjsť počas spracovania, respektíve na podklade vyhodnotenia prerokovania alebo z rozhodnutia schvaľujúceho orgánu, že vo výslednom znení územného plánu bude schválené úplne iné riešenie ako predpokladal podávateľ podnetu. Táto neistota môže vyvolať u druhej zmluvnej strany snahu ovplyvňovať proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie nad rámec ustanovení právnych predpisov. 

22. § 33 – zásadná pripomienka 

Navrhujeme vypustiť zo zákona právny inštitút „zastavovací plán“. 
Odôvodnenie: 
Územnoplánovacia dokumentácia „zastavovací plán“ rieši zásady a regulatívy podrob-nejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verej-ného dopravného a technického vybavenia územia, ktoré tvoria aj obsah územného plánu zóny, najmä keď je riešený v podrobnejšej mierke. 
Podľa návrhu zákona zastavovací plán obsahuje podrobné zastavovacie podmienky pre využitie jednotlivých pozemkov a pre priestorové usporiadanie a umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch. Navrhnutý je ako „medzistupeň“ medzi územným plánom zóny a územným rozhodnutím. Ak má nahradiť rozhodnutie o umiestnení stavieb, ako predpokladá text záveru odseku 2, musí mať dokumentácia podrobnosť riešenia dokumentácie pre územné rozhodnutie. Zavedením tohto inštitútu sa prechádza z procesu umiestňovania stavieb v rámci správneho konania, ktoré vykonávajú stavebné úrady, na umiestňovanie stavieb postupmi, ktoré sú náplňou obstarávateľskej činnosti obce, ktorá je zložitejšia, náročnejšia na zapojenie jednotlivých orgánov územnej samosprávy obcí a miest. 
V navrhnutom texte tohto ustanovenia nie je stanovená dolná hranica výmery územia zastavovacieho plánu, a preto môže byť predmetom tejto územnoplánovacej dokumentácie aj umiestnenie napríklad niekoľkých rodinných domov a pod., respektíve potenciálni stavebníci môžu podávať podnety podľa § 41 ods. 1 písm. c) návrhu zákona na umiestnenie takýchto stavieb a vo väčších sídlach už len rozhodovanie o týchto podnetoch odčerpá sily potrebné na obstarávateľskú činnosť, vykonávanú v súvislostí s územným plánom obce a územnými plánmi zón. 

23. § 33 ods. 5 
„Zastavovací plán sa obstaráva vždy, ak ide o zámer rozsiahlej novej výstavby v obytnom území a v zmiešanom území v obci, ktoré je väčšie ako 3 ha.“ 

V súvislosti s týmto ustanovením nie je z dikcie návrhu zákona jednoznačne zrejmé, či v takýchto prípadoch je možné vydať územné rozhodnutie o umiestnení stavby až po tom, ako sa obstará zastavovací plán. Takisto v nadväznosti na ďalšie ustanovenia návrhu zákona (§ 41) nie je zrejmé, kto má byť iniciátorom obstarania, čo je dôležité najmä vtedy, ak by platilo, že bez obstarania zastavovacieho plánu nie je možné vydať územné rozhodnutie. Rozsiahlejšiu výstavbu iniciujú investori (nie obec), títo by mali byť potom v zákone (v ustanovení § 41) priamo zaviazaní, aby boli povinní podať podnet na obstaranie zastavovacieho plánu a dohodli sa s obcou na jeho spolufinancovaní. 

24. § 34 ods. 1 
„(1) Orgán územného plánovania je povinný obstarať územnoplánovaciu dokumentáciu, sledovať jej aktuálnosť, včas pripravovať jej zmeny a doplnky a raz za štyri roky aj správu o stave územnoplánovacej dokumentácie.“ 

Navrhujeme vypustiť slovo „včas“. 
Odôvodnenie: 
Tento pojem je v súvislosti s predmetnou problematikou nedefinovaný. 

25. § 34 ods. 5 – zásadná pripomienka 

Navrhujeme doplniť za prvú vetu nasledovné vety: 

„Vo vymedzenom území bude dočasne zakázaná alebo obmedzená stavebná činnosť, ktorá by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo schváleného zadania a ktorej obsah a rozsah bude v nariadení stanovený. Stavebnou uzáverou nemožno zakázať ani obmedziť vykonávanie udržiavacích prác.“. 
Odôvodnenie: 
Návrh doplnenia textu upravuje, že je potrebné vo všeobecne záväznom nariadení presne stanoviť spôsob obmedzenia stavebnej činnosti v území dotknutom stavebnou uzáverou, aby v praxi nedochádzalo k obmedzeniu činnosti, ktorá nemá vplyv na reguláciu budúceho využitia územia a jej zakázanie bude zbytočne obmedzovať najmä obyvateľov a vlastníkov stavieb v danom území. 

26. § 36 ods. 3 písm. b) – zásadná pripomienka 

Navrhujeme upraviť v nasledovnom znení: 
„b) navrhované vymedzenie riešeného územia,“. 
Odôvodnenie: 
Podľa ustanovenia § 37 ods. 2 návrhu zákona zadanie obsahuje vymedzenie riešeného územia. Máme za to, že až spracovaním zadania, vychádzajúc z podkladov uvedených v odseku 1, bude spresnené a následne aj schválené vymedzenie riešeného územia. V etape prípravných prác ide len o informáciu pre dotknuté subjekty o zamýšľanom vymedzení územia dotknutého pripravovanou územnoplánovacou dokumentáciou. 

27. § 37 ods. 9 – zásadná pripomienka 

Navrhujeme na koniec ustanovenia pripojiť vetu: 
„Príslušný orgán štátnej správy oznámi výsledok posúdenia do 30 dní odo dňa doručenia návrhu zadania.“. 
Odôvodnenie: 
V záujme právnej istoty je potrebné stanoviť termín vydania stanoviska príslušného orgánu k zadaniu obdobne ako je navrhnuté v § 42 ods. 2 tohto návrhu zákona, ktorý upravuje posúdenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 

28. § 41 – zásadná pripomienka 

Navrhujeme vypustiť z návrhu zákona právny inštitút „zastavovací plán“ a teda aj spôsob jeho obstarávania. 
Odôvodnenie: 
Spôsob obstarávania územnoplánovacej dokumentácie stupňa „zastavovací plán“, navrhnutý v tomto paragrafe, je v podmienkach územnej samosprávy obcí a miest podľa platných ustanovení právnych predpisov a súčasného stavu územnej samosprávy ťažko a takmer nerealizovateľný, zároveň obsahuje v sebe aj možný prvok ovplyvňovania samosprávy zo strany subjektov, ktoré chcú realizovať výstavbu v území. 
Navrhnuté obstarávanie tohto plánu na podnet orgánu verejnej správy alebo inej osoby, vzhľadom na ustanovenie odseku 5, ktorý stanovuje uzavretie zmluvy o obstaraní medzi obcou a navrhovateľom (obdobná pripomienka ako v odôvodnení k bodu 21 - § 32 ods. 4) a odseku 14, v ktorom úpravu návrhu zastavovacieho plánu zabezpečuje podávateľ podnetu, ide o neprípustné obmedzenie výkonu práv územnej samosprávy, ktoré jej garantuje Ústava Slovenskej republiky. 
Navrhnutý spôsob obstarávania tejto územnoplánovacej dokumentácie, najmä na podnet orgánu verejnej správy alebo inej osoby, znamená neprimeranú záťaž obcí a miest. Navrhovatelia podnetov predložia obci návrh zadania, o ktorom musí obec rozhodnúť. V prípade súhlasu musí obec následne vykonať všetky postupy týkajúce prerokovania a schvaľovania tohto zadania, potom zabezpečiť spracovanie návrhu zastavovacieho plánu a prerokovať ho (pričom je obec povinná osloviť všetkých vlastníkov pozemkov obdobne ako pri umiestňovaní stavieb v správnom konaní), vrátane verejného prerokovania návrhu zastavovacieho plánu s verejnosťou a označenia tabuľou na riešenom území, vyhodnotiť stanoviská a pripomienky, odovzdať toto vyhodnotenie navrhovateľom podnetu na úpravu návrhu, prerokovať neakceptované stanoviská a pripomienky, vypracovať správu o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie, prípadne opätovne prerokovať návrh zastavovacieho plánu (ak dôjde na podklade vyhodnotenia prerokovania k zmene návrhu), predložiť návrh zastavovacieho plánu na posúdenie príslušnému orgánu štátnej správy a na základe jeho výsledku schváliť tento plán, vrátane všeobecne záväzného nariadenia a zabezpečiť uloženie registračného listu a dokumentácie v registroch územného plánovania. Výsledok uvedeného zložitého procesu bude podľa § 33 ods. 8 návrhu zákona platiť štyri roky, maximálne osem rokov. 

29. § 42 ods. 8 – zásadná pripomienka 

Nesúhlasíme so stanovením účinnosti územnoplánovacej dokumentácie až vložením registračného listu do registrov územného plánovania. Tento návrh je neprípustným zasahovaním do právomocí územnej samosprávy garantovaných Ústavou Slovenskej republiky. 
Predkladateľ návrhu zákona môže v stavebnom zákone len upraviť povinnosť orgánov územného plánovania odovzdať tieto dokumenty v stanovenom termíne. 
Žiadame v tomto zmysle upraviť ustanovenie tohto odseku. 
Odôvodnenie: 
Územná samospráva má najlepšiu vedomosť a zároveň právo rozhodnúť o termíne účinnosti územnoplánovacej dokumentácie podľa pomerov v danom území. 
V ustanoveniach návrhu zákona nie je stanovená povinnosť príslušných orgánov v určitom termíne zabezpečiť vklad územnoplánovacej dokumentácie do registrov, resp. v prípade územných plánov obcí a zón, zabezpečiť odovzdanie tejto dokumentácie do určitého termínu zo strany okresného úradu v sídle kraja príslušnému orgánu na vklad do registra. 

30. § 43 ods. 2 – zásadná pripomienka 

Navrhujeme vypustiť z tohto ustanovenia text: 
„alebo zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry, ak požadovaný variant je v rozpore so zadaním“. 
Odôvodnenie: 
Povinnosť obstarať nový územný plán z dôvodu umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry znamená neprípustný zásah do práv územnej samosprávy a zároveň vnáša prvok nestability do územného plánovania. Dopravné stavby sú postavené ako nadradené ostatným zložkám daného územia, čo znamená výrazný rozpor s udržateľným územným rozvojom deklarovaným v § 3 návrhu zákona. 
Vo veľkých sídlach, ako je aj hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, je táto povinnosť obstarať nový územný plán z dôvodu umiestnenia dopravnej stavby v reálnom čase nerealizovateľná a je neprípustným zásahom do plnenia ich základnej úlohy obce pri výkone samosprávy, ktorou je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

31. § 44 ods. 1 

Označenie odseku číslovkou 4 nahradiť číslovkou 3. 
Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 

32. § 44 ods. 3 a 4 – zásadná pripomienka 

Navrhujeme slovo „odsúhlasenie“ nahradiť slovom „posúdenie“. 

Navrhujeme slová „po odsúhlasení“ nahradiť slovami „po kladnom posúdení“. 

Odôvodnenie: 
Nadriadený orgán územného plánovania posudzuje postup prípravy smernice a navrhnutý obsah, najmä z hľadiska dodržania právnych predpisov a zabezpečenia súladu s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa. Rozhodovať o príprave a o zadaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie môže byť iba v právomoci orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva daný územný plán. Odsúhlasovanie smernice dáva príslušnému orgánu štátnej správy právomoci prekračujúce jeho postavenie a môže obmedziť schvaľovaciu právomoc územnej samosprávy. 

33. § 44 ods. 6 – zásadná pripomienka 

Navrhujeme vypustiť z tohto ustanovenia text druhej vety, týkajúci sa umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry. 
Odôvodnenie: 
Ako už bolo uvedené v odôvodnení k bodu 30 (§ 43 ods. 2), text navrhnutý na vypustenie znamená neprípustný zásah do práv územnej samosprávy a zároveň vnáša prvok nestability do územného plánovania. Dopravné stavby nemôžu byť postavené do polohy nadradených ostatným zložkám územia. 

34. § 46 – zásadná pripomienka 

Navrhujeme vypustiť z návrhu zákona právny inštitút „územnoplánovacia informácia“. 
Odôvodnenie: 
Povinnosť obce a vyššieho územného celku vydávať územnoplánovaciu informáciu, ktorá obsahuje „výpis z územnoplánovacej dokumentácie“ je zbytočným zaťažením územnej samosprávy v období, keď každá obec musí mať územný plán a platná územnoplánovacia dokumentácia musí byť zverejnená, a teda prístupná všetkým záujemcom, v informačnom systéme o územnom plánovaní a výstavbe. 
Už v súčasnosti majú obce zverejnené územnoplánovacie dokumentácie na svojich webových stránkach. 
Povinnosť vydávať územnoplánovacie informácie v stanovenom termíne neúnosne finančne zaťaží územnú samosprávu, ktorá bude musieť posilniť príslušné útvary a v súvislosti so stanovenou platnosťou odo dňa doručenia, vyžiada si zvýšené poštovné na doručovanie týchto informácií. 
Zo skúsenosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré vydáva písomnosti nazvané územnoplánovacími informáciami ako službu verejnosti, vyplýva aj jej zneužívanie zo strany niektorých subjektov a zároveň priraďovanie väčšieho významu tomuto inštitútu ako mu prináleží, najmä v majetkovo-právnych vzťahoch. 

V prípade zavedenia tohto inštitútu navrhujeme jeho zaradenie do základných ustanovení v druhej časti zákona ako odsek 5 v § 23 s týmto textom: 
„(5) Orgány územného plánovania môžu vydávať územnoplánovacie informácie o schválenej územnoplánovacej dokumentácii. Na tieto informácie sa nevzťahuje osobitný predpis o poskytovaní informácií.x) V prípade väčšieho rozsahu požadovanej informácie bude vydaná za poplatok.“ 
Poznámka pod čiarou k odkazu x): 
x) zákon 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. 

35. § 46 ods. 3 (ak nebude akceptovaný predchádzajúci bod) 
„Orgán územného plánovania je povinný vydať územnoplánovaciu informáciu do 30 dní odo dňa podania žiadosti. Ak bola žiadosť o územnoplánovaciu informáciu podaná elektronicky, aj územnoplánovacia informácia sa poskytne v elektronickej forme.“ 

Navrhujeme do ustanovenia doplniť možnosť predĺžiť lehotu na vydanie územno-plánovacej informácie, ak žiadosť nie je možné vybaviť v lehote 30 dní. 

Odôvodnenie: 
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu môže v individuálnych prípadoch obsahovať požiadavku na posúdenie rozsiahlejšieho územia a môže sa stať, že žiadosť nebude možné vybaviť v zákonnej lehote, preto považujeme za dôvodné, aby bolo možné túto lehotu predĺžiť. 

36. § 47 ods. 1 
„Na pozemky určené v schválenom územnom pláne zóny a v zastavovacom pláne na stavbu vo verejnom záujme okrem stavieb dopravnej infraštruktúry a stavieb inžinierskych sietí môže obec zriadiť predkupné právo ako vecné právo. Návrh na zápis do katastra nehnuteľností podáva obec.“ 

Návrh zákona neupravuje, akou formou je obec oprávnená zriadiť toto vecné právo, či rozhodnutím starostu obce, uznesením obecného zastupiteľstva alebo iným aktom. Pritom musí ísť o takú listinu, ktorá je pre kataster zápisnou listinou, keďže návrh zákona priamo predpokladá potrebu zápisu predkupného práva do katastra nehnuteľností. 

37. § 47 ods. 2 – zásadná pripomienka 

Navrhujeme doplniť do textu tohto ustanovenia taký spôsob doručenia ponuky obci, ktorý zaručí jej správne a riadne doručenie a neumožní stratu ponuky alebo jej fiktívne doručenie. 
Odôvodnenie: 
Úprava znenia tohto ustanovenia je potrebná vzhľadom na zodpovednosť obce za vzniknutú škodu, ktorá môže vzniknúť nesplnením stanovenej povinnosti. 

38. § 48 ods. 1 písm. d) 
„Vlastnícke právo k pozemku a vlastnícke právo k stavbe možno vo verejnom záujme podľa územnoplánovacej dokumentácie obmedziť zriadením vecného bremena alebo vyvlastniť z dôvodu 
d) zabezpečenia riešenia bývania v obci, na ktorej území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, na vymedzenom obytnom území pre marginalizované skupiny obyvateľstva podľa § 31 ods. 4.“ 

Zavedenie tohto dôvodu vyvlastnenia, ktorý doteraz nebol legislatívne upravený, predpokladá polemiku o jeho protiústavnosti z dôvodu, či je v danom prípade naplnený verejný záujem, keď sa v podstate preferuje určitá skupina obyvateľov na úkor ochrany vlastníckeho práva vlastníkov potenciálne dotknutých pozemkov. 
Z formulácie „zabezpečenie riešenia bývania“ nie je jednoznačne zrejmé, či má návrh zákona snahu riešiť bývanie týchto skupín obyvateľov výlučne iba do budúcnosti (tzv. nová výstavba na zelenej lúke) alebo sa prostredníctvom tohto dôvodu vyvlastnenia má riešiť aj dodatočné vyvlastnenie pozemkov, na ktorých sú vybudované existujúce rómske osady. 
Ak je úmyslom zákonodarcu týmto spôsobom riešiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi rómskymi osadami, otázka možnej protiústavnosti môže vyvstať aj z dôvodu ocenenia pozemkov za účelom vyplatenia náhrady za vyvlastnenie, keď pri oceňovaní pozemkov sa bude zohľadňovať aj existencia stavieb na nich (pritom ide predovšetkým o čierne stavby). 
Rovnako nie je zrejmý mechanizmus vyvlastnenia, nakoľko navrhovateľom nebude môcť byť konkrétna fyzická osoba, ale samotná obec, do vlastníctva ktorej prejdú dotknuté pozemky, avšak na účely legalizácie nepovolených stavieb musí vlastnícke právo k pozemku nadobudnúť stavebník – tu je sporné akou formou obec „donúti“ stavebníkov, aby pristúpili k odkúpeniu pozemkov a za akú cenu to bude – cenu rovnajúcu sa vyplatenej náhrade za vyvlastnenie alebo nižšiu cenu. 
Ak nedôjde k odkúpeniu pozemkov pod stavbami zo strany stavebníkov, nebude môcť dôjsť k legalizácii stavieb a tým nebude v konečnom dôsledku naplnený dôvod vyvlastnenia. 

39. § 51 ods. 1 
„(1) Stavebníkom sa rozumie vlastník pozemku alebo vlastník stavby, alebo iný obstarávateľ stavby odo dňa začatia povoľovacieho konania až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Stavebníkom stavby, ktorú možno uskutočňovať na základe oznámenia stavebného úradu, že k ohláseniu nemá námietky a súhlasí s uskutočnením ohlasovanej stavby (ďalej len „stavebný súhlas“), je ohlasovateľ odo dňa ohlásenia do skutočného zhotovenia stavby. Na účely tohto zákona sa za stavebníka považuje aj ten, kto uskutočňuje nepovolenú stavbu svojpomocou a kto obstaral uskutočnenie nepovolenej stavby dodávateľsky.“ 

Navrhujeme spresniť, že stavebníkom je vlastník pozemku, ktorý je zároveň aj stavebníkom stavby. 

Odôvodnenie: 
Podľa § 51 ods. 1 návrhu zákona sa za stavebníka určuje vlastník pozemku alebo vlastník stavby, alebo iný obstarávateľ stavby. Striktné určenie, že vlastník pozemku je stavebníkom nezodpovedá zásadám právnej úpravy Slovenskej republiky, podľa ktorých stavby nie sú súčasťou pozemku (§ 120 ods. 2 Občianskeho zákonníka), vlastník pozemku nemusí byť vlastníkom stavby, tak ako to platí v Českej republike, preto túto definíciu navrhujeme spresniť, že stavebníkom je vlastník pozemku, ktorý je zároveň aj stavebníkom stavby. 

40. § 51 ods. 6 
„(6) Ak došlo k zmene v osobe stavebníka, ten, kto nadobudol práva a povinnosti stavebníka, je povinný ohlásiť zmenu v osobe stavebníka stavebnému úradu do piatich pracovných dní odo dňa právneho nástupníctva; prílohou ohlásenia je kópia dokladu preukazujúceho prevod alebo prechod práv a povinností.“ 

Navrhujeme slová „prevod alebo“ vypustiť. 

Odôvodnenie: 
V § 51 ods. 6 sa za bodkočiarkou uvádza, že prílohou ohlásenia je kópia dokladu preukazujúceho prevod alebo prechod práv a povinností. Navrhujeme slová „prevod alebo“ vypustiť vzhľadom k tomu, že práva ani povinnosti nie je možné previesť, pretože ide o verejné právo a nie o súkromné právo. 

41. § 51 ods. 7 
„(7) Dodávateľsky sa stavba uskutočňuje na základe zmluvy stavebníka s oprávneným zhotoviteľom stavby, v ktorej sa dohodnú podstatné požiadavky ma uskutočnenie stavby najmä rozsah úloh zhotoviteľa stavby a súčinnosti stavebníka, harmonogram uskutočňovania stavby, financovanie uskutočňovania stavby a spôsob odovzdania zhotovenej stavby.“ 

Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
V § 51 odsek 7 navrhujeme vypustiť, nakoľko ide o zmluvný vzťah medzi zhotoviteľom a stavebníkom upravený platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník), podľa ktorého zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 

42. § 52 ods. 2 
„Fyzická osoba môže byť zhotoviteľom stavby, ak má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa architektonické alebo stavebného zamerania a najmenej tri roky praxe vo výstavbe alebo úplné stredné odborné vzdelanie stavebného zamerania a najmenej päť rokov praxe vo výstavbe a osvedčenie o živnostenskom oprávnení uskutočňovať stavby. Zhotoviteľom technických a technologických častí a zariadení stavby, vrátane montáže technických systémov budov môže byť fyzická osoba, ak má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa strojnotechnologického alebo elektrotechnického zamerania a najmenej tri roky praxe zhotovovať takéto časti alebo zariadenia stavieb, alebo úplné stredné odborné vzdelanie stavebného zamerania a najmenej päť rokov praxe zhotovovať takéto časti alebo zariadenia stavieb a osvedčenie o živnostenskom oprávnení uskutočňovať technické a technologické časti a zariadenia stavieb.“ 

Navrhujeme spresniť dikciu zákona a fyzickú osobu špecifikovať ako „fyzická osoba – podnikateľ“. 

Odôvodnenie: 
Spresnenie navrhujeme z dôvodu, aby bolo jednoznačné, že sa tým myslí živnostník, aj v nadväznosti na dikciu § 52 ods. 4, podľa ktorého „priamym zhotoviteľom stavby, generálnym zhotoviteľom stavby a zmluvným dodávateľom stavebných prác a iných činností vo výstavbe môže byť len podnikateľ...“, a aj v nadväznosti na ustanovenia týkajúce sa správnych deliktov, v ktorých je vymedzené, že za správny delikt súvisiaci s dodávateľským zhotovovaním stavby je zodpovedná fyzická osoba – podnikateľ. 

43. § 55 ods. 6 písm. a) 
„(6) Projektant je povinný 
a) navrhnúť stavbu v súlade s predpokladaným funkčným využitím a so zastavovacími podmienkami,“. 

Navrhujeme slovo „predpokladaným“ vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Regulatív územného plánu, ktorý určuje funkčné využitie a podmienky zastavanosti musí byť schválený, inak nie je záväzný. 

44. § 69 ods. 2 písm. e) – zásadná pripomienka 
„Stavebný súhlas postačuje 
a) na umiestnenie a uskutočnenie drobnej stavby a jej zmeny, ak sa ňou nemení rozsah drobnej stavby, 
b) na adaptáciu stavby, ktorou sa nezasahuje do nosných stavebných konštrukcií, podstatne sa nemení vzhľad stavby a neohrozuje sa okolie stavby ani životné prostredie, 
c) na obnovu jednoduchej stavby, 
d) na udržiavacie práce na stavbe, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, a na stavbe, ktorá je v pamiatkovej rezervácii, pamiatkovej zóne alebo v ich ochranných pásmach, 
e) na zriadenie nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí a ich oporných a vytyčovacích bodov, 
f) na uskutočnenie stavby elektronickej komunikačnej siete, ktorej výška nepresahuje 6 m, a zastavaná plocha 25 m2, na existujúcej stavbe, ak tým nezasahuje do jej nosných konštrukcií.“ 

Nesúhlasíme s tým, aby v zmysle návrhu zákona postačoval na zriadenie nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí a ich oporných a vytyčovacích bodov iba súhlas (stavebný súhlas) s ohlásením stavby (bez ich umiestnenia alebo aspoň povolenia). Navrhujeme, aby tak ako doteraz bolo na realizáciu stavby potrebné územné rozhodnutie. 

Odôvodnenie: 
Elektronické komunikačné siete sú stavby, ktoré sa umiestňujú predovšetkým na cudzích pozemkoch, ku ktorým nemá ich stavebník vlastnícke právo a v zmysle návrhu zákona bude musieť s vlastníkom dotknutého pozemku uzavrieť zmluvu (doteraz mu postačoval iba súhlas vlastníka s umiestnením siete na účely územného konania). 
Zákon o elektronických komunikáciách neuplatňuje zásadu, že každá elektronická komunikačná sieť je budovaná vo verejnom záujme, čo by pre stavebníka znamenalo, že by nemusel s vlastníkom pozemku uzatvárať zmluvu, ale oprávnenie na realizáciu stavby by preukázal zákonným vecným bremenom. 
Zákon o elektronických komunikáciách naopak predpokladá, že existenciu verejného záujmu je potrebné skúmať individuálne v jednotlivom prípade umiestnenia siete a toto je úloha stavebného úradu, ktorú by mal naplniť v správnom konaní za účasti účastníkov – najmä vlastníka dotknutého pozemku. 
Avšak vybavovanie ohlásenia na umiestnenie optickej siete nie je správnym konaním, v rámci ktorého by participovali aj účastníci (teda aj vlastník dotknutého pozemku), čo znamená, že stavebný súhlas vydá stavebný úrad bez toho, aby sa o tom vlastník dotknutého pozemku dozvedel a mohol na ochranu svojich najmä vlastníckych práv a oprávnených záujmov vôbec uplatniť svoje procesné práva – čo je pre hlavné mesto neprijateľné, pretože v pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta sa vo veľkej miere umiestňujú optické siete. 

45. § 70 ods. 1 
„Nepovolenou stavbou je stavba, jej časť alebo zmena stavby uskutočňovaná bez stavebného povolenia alebo bez stavebného súhlasu, ak sa vyžadujú podľa tohto zákona, alebo v podstatnom rozpore s nimi. Podstatným rozporom sa rozumie taká zmena stavby, ktorá vyžaduje stavebné povolenie alebo stavebný súhlas.“ 

Za účelom jednotnosti terminológie návrhu zákona a ním ustanoveného spôsobu a princípu jednotlivých typov povoľovacieho procesu a typov rozhodnutí navrhujeme upraviť druhú vetu nasledovne: „Podstatným rozporom sa rozumie taká zmena stavby, ktorá vyžadovala povolenie zmeny nedokončenej stavby alebo stavebný súhlas so zmenou stavby.“. 

Odôvodnenie: 
Ak ide o nedokončenú (rozostavanú) stavbu, pri ktorej má stavebník úmysel odchýliť sa od overenej projektovej dokumentácie podľa § 68 ods. 1, respektíve odseku 3 návrhu zákona (pri podstatnej zmene oproti overenému projektu), potrebuje od stavebného úradu povolenie zmeny nedokončenej stavby alebo stavebný súhlas so zmenou stavby, ak ide o stavbu na ktorú postačuje stavebný súhlas. Zmena nedokončenej stavby (zmena rozostavanej stavby oproti tomu ako bola povolená v stavebnom povolení alebo v stavebnom súhlase) sa teda nepovoľuje ďalším stavebným povolením alebo ďalším stavebným súhlasom, ale povolením zmeny nedokončenej stavby alebo stavebným súhlasom so zmenou stavby – z tohto dôvodu považujeme za nutné terminologickú úpravu ustanovenia. Uvedené sa týka aj § 155 ods. 5 posledná veta. 

46. § 70 ods. 2 
„Za nepovolenú stavbu sa považuje aj dočasná stavba, ktorej uplynul čas trvania alebo pominul jej účel, a nebola odstránená. Dočasná stavba sa nepovažuje za nepovolenú, ak pre nečinnosť stavebného úradu nebolo rozhodnuté o predĺžení času trvania, hoci vlastník stavby podal žiadosť o predĺženie času trvania najneskôr 30 dní pred uplynutím času trvania, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu.“ 

Navrhujeme doplniť ustanovenie nasledovne: „Za nepovolenú stavbu sa považuje aj dočasná stavba, ktorej uplynul čas trvania alebo pominul jej účel, a nebola odstránená. Dočasná stavba sa nepovažuje za nepovolenú, ak pre nečinnosť stavebného úradu nebolo rozhodnuté o predĺžení času trvania, hoci vlastník stavby podal kvalifikovanú žiadosť o predĺženie času trvania najneskôr 30 dní pred uplynutím času trvania, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu.“. 

Odôvodnenie: 
Toto ustanovenie má snahu riešiť v súčasnosti danú absenciu legislatívnej úpravy, čo je vítané, prax však ukázala, že snaha vlastníkov riešiť dočasné stavby je nedostatočná, resp. iba formálna. Aby sa eliminoval tento stav a vlastníci dočasných stavieb boli nútení aktívne pristúpiť k riešeniu situácie, považujeme za potrebné doplniť ustanovenie v navrhovanom znení. 
Pôvodné znenie ustanovenia by umožňovalo „legalizovať“ dočasnú stavbu aj v prípade, že vlastník podá nekvalifikovanú „holú“ žiadosť bez akýchkoľvek potrebných dokladov, na základe ktorej stavebný úrad nebude môcť pokračovať v konaní, ktoré však na druhej strane poskytne dočasnej stavbe ochranu pred tým, aby sa stala nepovolenou. 

47. § 70 ods. 3 
„Za nepovolenú stavbu sa považuje aj predčasné uskutočňovanie stavby, keď stavebné povolenie ešte nie je právoplatné alebo keď od podania ohlásenia ešte neuplynula lehota na vydanie stavebného súhlasu; to neplatí, ak stavebný úrad vydal predbežné stavebné povolenie alebo povolil uskutočniť niektoré prípravné práce pred rozhodnutím vo veci.“ 

V nadväznosti na ustanovenie § 155 návrhu zákona, ktoré vymedzuje možnosť legalizácie takejto stavby v nadväznosti na podmienky stavebného povolenia, na jeho existenciu/ vydanie, považujeme za nutné konkretizovať časové hľadisko tohto ustanovenia nasledovne: „Za nepovolenú stavbu sa považuje aj predčasné uskutočňovanie stavby, keď vydané stavebné povolenie ešte nie je právoplatné alebo keď od podania ohlásenia ešte neuplynula lehota na vydanie stavebného súhlasu; to neplatí, ak stavebný úrad vydal predbežné stavebné povolenie alebo povolil uskutočniť niektoré prípravné práce pred rozhodnutím vo veci.“ 

Odôvodnenie: 
Doplnenie ustanovenia považujeme za potrebné aj z hľadiska odstránenia prípadných rozporov v aplikačnej praxi, keď súčasná právna úprava, ktorá pracuje s rovnakým terminologickým vymedzením [§ 60 ods. 2 písm. f) zákona č. 50/1976 Zb.] považuje za stavby, pri ktorých stavebné povolenie ešte nie je právoplatné aj stavby, pri ktorých sa stavebné konanie síce začalo, ale nebolo ukončené vydaním stavebného povolenia. Takéto stavby (realizované pred vydaním stavebného povolenia) by nemali mať danú možnosť legalizácie, ktorá je v návrhu zákona viazaná práve s odkazom na § 70 ods. 3. 

48. § 70 ods. 5 
„Za nepovolené stavby sa nepovažujú stavby a zmeny stavieb uskutočnené bez stavebného povolenia alebo ohlásenia pred 1. septembrom 1997.“. 

Z návrhu zákona nie je zrejmé, na základe akých dôvodov bol zvolený práve tento medzný termín. 

49. § 77 ods. 3 písm. d) 
„(3) Kolaudácii nepodliehajú 
d) neskolaudované stavby a stavebné úpravy, ktoré sa bez závad užívajú na rovnaký účel viac ako 20 rokov.“ 

Navrhujeme slová „bez závad“ vypustiť. 

Odôvodnenie: 
§ 77 upravuje kolaudovanie stavieb. V odseku 3 písm. d) sa navrhuje, aby kolaudácií nepodliehali neskolaudované stavby a stavebné úpravy, ktoré sa bez závad užívajú na rovnaký účel viac ako dvadsať rokov. Navrhujeme vypustiť slová „bez závad“ nakoľko zákon neurčuje, kto posúdi a vyhodnotí, že stavba sa užíva bez závad. 

50. § 78 ods. 3 
„Vlastník reklamnej stavby je povinný 
a) zabezpečiť počas životnosti reklamnej stavby jej označenie obchodným menom, registrovanou obchodnou známkou alebo zaužívaným logom alebo iným symbolom, ktorý umožňuje jeho identifikáciu, 
b) oznámiť stavebnému úradu čas trvania dočasnej stavby a lehotu, v ktorej bude odstránená, .....“ 

Navrhujeme, aby bolo do písmena b) doplnené, že vlastník reklamnej stavby má túto oznamovaciu povinnosť aj voči vlastníkovi pozemku, ak ide o reklamnú stavbu osadenú na cudzom pozemku. 
Odôvodnenie: 
Keďže časť reklamných stavieb je umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré bude mať podľa novej právnej úpravy v určitých prípadoch požiadať o ich odstránenie, považujeme za potrebné, aby sa táto informačná povinnosť vlastníka reklamnej stavby vzťahovala aj na vlastníkov dotknutých pozemkov. 

51. § 79 ods. 2 
„Na zmenu v užívaní dokončenej stavby alebo jej časti sa vyžaduje 
a) nová kolaudácia, ak na zmenu nie je potrebná zmena stavby, 
b) ohlásenie a nová kolaudácia, ak je zmena spojená s prestavbou, na ktorých uskutočnenie postačuje stavebný súhlas, 
c) nové stavebné povolenie a nová kolaudácia, ak je zmena spojená so zmenou stavby, ktorú možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.“ 

Poukazujeme na terminologickú nesprávnosť písmena b) vo vzťahu k písmenu c) ustanovenia, považujeme za nutné nahradiť slovo „ohlásenie“ slovami „stavebný súhlas“. 

Odôvodnenie: 
Ak sa majú terminologicky použiť akty, na základe ktorých vzniká pre stavebníka oprávnenie, tak takýmto aktom je pre situáciu uvedenú v písmene b) stavebný súhlas a nie ohlásenie, na základe ktorého je stavebný súhlas vydaný, tak ako pre situáciu uvedenú v písmene c) je takýmto aktom stavebné povolenie, nie žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 

52. § 80 písm. b) 
Stavebný úrad je z dôvodu ochrany verejného záujmu oprávnený 
b) nariadiť vlastníkovi pozemku uskutočniť na vlastné náklady neodkladné úpravy na pozemku, najmä odvoz stavebného alebo iného odpadu, terénne úpravy na zabezpečenie odtoku vôd, odstránenie náletových drevín alebo buriny,“. 

Navrhujeme za slová „nariadiť vlastníkovi“ doplniť slovo „stavebného“. 

Odôvodnenie: 
Bez doplnenia slova „stavebného“ by stavebný úrad musel nariadiť úpravy aj napríklad na poľnohospodárskom pozemku - kosenie. 

53. § 83 
„(1) Ak je stavba v takom stavebnotechnickom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb alebo zvierat, alebo ak je to potrebné na vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác na stavbe alebo nevyhnutných úprav a údržby, ktoré sám nariadil stavebný úrad, je z dôvodu ochrany verejného záujmu oprávnený nariadiť vlastníkovi stavby jej vypratanie. 
(2) Stavebný úrad nariadi užívateľom stavby bezodkladné opustenie stavby. Ak nedôjde k dobrovoľnému opusteniu stavby, vlastník stavby je povinný zabezpečiť jej vypratanie.“ 

Považujeme za potrebné doplniť do ustanovenia klauzulu týkajúcu sa povinnosti vlastníka stavby, aby užívateľom ohrozenej stavby zabezpečil bytovú náhradu, tak ako je to v doterajšej právnej úprave. 

Odôvodnenie: 
Uvedené sa týka situácií, keď je kompletná rekonštrukcia objektu nezlučiteľná s jeho súčasným užívaním, užívatelia stavby (najmä nájomcovia bytov) by mali mať aj vo vzťahu k stavebnému konaniu zabezpečenú ochranu. 

54. § 85 
„Stavebný úrad je z dôvodu verejného záujmu oprávnený nariadiť vlastníkovi stavby odstránenie 
a) stavby ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí, ktorú nemožno hospodárne obnoviť, 
b) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie z dôvodu, že počas jej uskutočňovania bola zistená vážna neodstrániteľná konštrukčná závada, pre ktorú nemožno uskutočniť stavbu, 
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie z dôvodu, že počas jej uskutočňovania bol na pozemku alebo na stavbe odkrytý významný archeologický nález alebo významný kultúrny nález, pre ktoré nemožno uskutočniť stavbu, 
d) nepovolenej stavby alebo jej nepovolenej časti.“ 

Navrhujeme slovo „oprávnený“ nahradiť slovom „povinný“. 
Navrhujeme doplniť ďalšiu kategóriu stavieb, pri ktorých bude odôvodnené ex offo začatie konania o odstránení – dočasných stavieb podľa ustanovenia § 70 ods. 2 zákona. 

Odôvodnenie: 
Použitie termínu „oprávnený“ vyjadruje právnu možnosť stavebného úradu rozhodnúť sa, či v konkrétnom prípade začne konanie o odstránení, ak zistí naplnenie niektorého z vymedzených dôvodov, čo je nezlučiteľné s dôsledným uplatnením v ustanovení deklarovanej ochrany verejného záujmu a môže vyvolať problémy v aplikačnej praxi. 
V ustanovení by mala byť vyjadrená bezpodmienečná povinnosť stavebného úradu začať konanie o odstránení, v ktorej by bol premietnutý úmysel zákonodarcu na ochrane verejného záujmu a dôslednom a jednotnom uplatňovaní zákona. 

55. § 92 ods. 1 písm. a) bod 2 – zásadná pripomienka 

Navrhujeme slovo „odsúhlasuje“ nahradiť slovom „posudzuje“. 
Odôvodnenie 
Odôvodnenie je uvedené pri bodoch 32 a 33 k § 44 ods. 3 a 4. 

56. § 93 písm. i), § 94 ods. 1 písm. a) bod 11 a § 98 ods. 1 písm. e) – zásadná pripomienka 

Nakoľko navrhujeme vypustiť z návrhu zákona právny inštitút „územnoplánovacia informácia“, je potrebné ho vypustiť ho aj z týchto paragrafov. 
Odôvodnenie 
Odôvodnenie je uvedené pri bode 34 k § 46. 

57. § 94 ods. 2, § 112 ods. 6 – zásadná pripomienka 
„(2) Záväzné stanovisko obce je opatrením, proti ktorému možno použiť protest prokurátora.“ 
Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Navrhovaným ustanovením zákon vstupuje do pôsobnosti zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje okrem iného v § 20 a nasl. dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. Navrhované ustanovenie je tak nielen nadbytočné, pretože upravuje spoločenské vzťahy už upravené iným zákonom, ale je aj neprípustnou nepriamou novelou označeného zákona, preto ho navrhujeme z návrhu zákona vypustiť. 

58. § 95 ods. 1 a 3 
„(1) Stavebným úradom je 
a) obec, 
b) okresný úrad v sídle kraja pre umiestňovanie stavby diaľnice, stavby rýchlostnej cesty, stavby železničnej dráhy, stavby jadrového zariadenia a stavby súvisiacej s jadrovým zariadením a stavby významnej investície a pre povoľovanie stavby významnej investície. 

(3) … „Pôsobnosť stavebného úradu podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v stavebných obvodoch. Stavebným obvodom je územie jednej obce alebo územie niekoľkých obcí.“ 

Ak bude činnosť stavebných obvodov fungovať na princípe, že všetky rozhodnutia vydané v rámci stavebného obvodu bude podpisovať starosta obce, ktorá bude sídlom stavebného obvodu, navrhujeme v písmene a) slovo „obec“ nahradiť slovami „obec, ktorá je sídlom stavebného obvodu“ (to môže byť aj jednotlivá obec, ak bude samotná tvoriť jeden stavebný obvod). 

Odôvodnenie: 
Z dikcie § 95 ods. 3 vyplýva, že nie každá obec bude stavebným úradom, ak viacero obcí bude tvoriť jeden stavebný obvod, a iba jedna z týchto obcí bude sídlom stavebného obvodu. 
Z ustanovenia § 95 nevyplýva, či bude stavebný obvod tvorený viacerými obcami fungovať na rovnakom princípe, ako fungujú v súčasnosti spoločné stavebné úrady, teda iba spoločná úradovňa a každý starosta podpisuje rozhodnutia týkajúce sa stavieb v územnom obvode jeho obce, alebo bude všetky rozhodnutia vydané v rámci stavebného obvodu podpisovať starosta obce, ktorá bude sídlom stavebného obvodu, keďže práve tento starosta bude mať právomoc vymenovať do funkcie prednostu stavebného úradu. 

59. § 95 ods. 8 
„(8) Na postavenie a výkon práce zamestnancov obce v stavebnom úrade sa vzťahujú predpisy o výkone práce vo verejnom záujme.“ 

Z uvedeného ustanovenia nie je zrejmé, prečo na zamestnancov obce, ktorí plnia úlohy štátnej správy, sa ma vzťahovať zákon o výkone práce vo verejnom záujme a nie zákon o štátnych zamestnancoch, hoci nesporne patria do kategórie zamestnancov, ktorých právne pomery k zamestnávateľovi upravuje zákon o štátnych zamestnan¬coch. Vzhľadom na uvedené navrhujeme zvážiť novelizáciu zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred¬pisov tak, aby sa zákon vzťahoval aj na zamestnancov obcí, pokiaľ plnia úlohy za podmienok ustanovených označeným zákonom. 

60. § 96 ods. 2 úvodná veta 
„(2) Okrem orgánov štátnej správy podľa odseku 1 postavenie špeciálnych stavebných úradov majú aj“. 

Text úvodnej vety nahradiť znením: „Špeciálnym stavebným úradom je aj“. 

Odôvodnenie: 
Odporúčame zvážiť, či kvôli presnejšiemu vyjadreniu nie je vhodnejšie navrhovaný text uvádzacej vety nahradiť nami navrhovaným znením. 

61. § 102 ods. 1 písm. b) 
„(1) Štátnym stavebným dohľadom sa zabezpečuje ochrana verejných záujmov pri umiestňovaní, uskutočňovaní, užívaní a odstraňovaní stavieb a ich zmien, zariadení a terénnych úprav, najmä či sa 
b) pri uskutočňovaní dodržiavajú podmienky vyplývajúce zo stavebného povolenia alebo iného rozhodnutia alebo zo stavebného súhlasu a podľa projektu stavby overeného stavebným úradom,“ 

Za slovo „uskutočňovaní“ doplniť slovo „stavby“. 

Odôvodnenie: 
Slovo „stavby“ pravdepodobne nedopatrením nie je uvedené v ustanovení, ide len o gramatickú úpravu. 

62. § 104 ods. 5 
V § 104 ods. 5 sa navrhuje, aby stavebný úrad v prípade nezastavenia stavebných prác rozhodol na náklady vlastníka stavby o uzavretí staveniska, uzamknutí jeho vstupu a vjazdu, o zadržaní a uskladnení stavebných mechanizmov a ostatných zariadení a stavebného materiálu na stavbe a o zabezpečení strážnej služby až do právoplatnosti rozhodnutia o zmene stavby, alebo rozhodnutia o odstránení stavby. Stavebný úrad nemá finančné prostriedky, ani nie je zabezpečený na to, aby tieto činnosti vykonal a následne si vymáhal finančnú náhradu za vynaložené náklady. Platí to aj pri zabezpečení odobratia vzoriek a vykonania kontrolnej skúšky, respektíve znaleckého posudku podľa navrhnutého odseku 8. 

Takýto návrh zákona je v praxi nerealizovateľný. 

63. § 105 ods. 1 písm. b) 
„Priestupku sa dopustí ten, kto 
b) začne stavebné práce pred právoplatnosťou rozhodnutia stavebného úradu, alebo pred doručením stavebného súhlasu“. 

Z dôvodov uvedených v pripomienke k § 70 ods. 3 návrhu zákona, navrhujeme upraviť toto ustanovenie nasledovne: 
„b) začne stavebné práce v čase, keď vydané rozhodnutie stavebného úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť, alebo pred doručením stavebného súhlasu,“. 

64. § 105 ods. 2 písm. a) 
„Priestupku sa dopustí ten, kto 
a) užíva alebo umožní užívať inému jednoduchú stavbu na iný účel než je uvedené v stavebnom súhlase,“. 

Keďže jednoduché stavby nie je možné povoliť stavebným súhlasom na základe ohlásenia, domnievame sa, že ide o chybu v písaní a v ustanovení nemá byť použitý termín „jednoduchá stavba“, ale termín „drobná stavba“. 

65. § 105 ods. 4 – zásadná pripomienka 
V ustanovení § 105 absentuje skutková podstata priestupku spočívajúca v uskutočnení stavby bez územného rozhodnutia (ak na realizáciu postačuje iba územné rozhodnutie) alebo bez stavebného povolenia alebo v rozpore s územným rozhodnutím alebo stavebným povolením (myslí sa tým nová stavba), čo je jeden z najčastejších a najzásadnejších priestupkov, ktorý je odlišný od skutkovej podstaty vymedzenej v § 105 ods. 4 písm. b) „uskutoční zmenu stavby alebo zmenu v užívaní stavby bez povolenia alebo v rozpore s povolením stavebného úradu,“ – za zmenu stavby sa považuje zmena skolaudovanej stavby, nie novostavba. 

Opomenutá skutková podstata je takisto odlišná od skutkovej podstaty vymedzenej v § 105 ods. 1 písm. b), ktorá sa týka už neprávoplatne povolených stavieb, nie stavieb, pri ktorých sa napríklad ani nezačalo povoľovacie konanie. 

66. § 105 ods. 6 písm. d) 
„(6) Priestupku sa dopustí ten, kto uskutočňuje, umiestňuje, pripevňuje alebo užíva 
d) reklamné zariadenie s najväčšou informačnou plochou od 1,2 m2 do 3 m2 bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s ním.“ 

Navrhujeme vypustiť slová „od 1,2 m2“. 

Odôvodnenie: 
Navrhujeme vypustiť pri reklamných zariadeniach ohraničenie minimálnej výmery informačnej plochy. Ak vybudovanie reklamného zariadenie s informačnou plochou do 1,2 m2 je nepovolené, potom je potrebné za jeho realizovanie tak isto uložiť sankciu. 

67. § 106 ods. 4 
„(4) Popri pokute možno zadržať a odovzdať stavebnému úradu alebo stavebnému inšpektorátu doklad o kvalifikácii alebo o oprávnení, ak je to nevyhnutné na zabránenie pokračovať v činnosti, ktorá ohrozuje bezpečnosť ľudí alebo riadne uskutočňovanie stavby. Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát bezodkladne upovedomí o zadržaní dokladu orgán, ktorý ho vydal, spolu s oznámením dôvodu zadržania.“ 

Zadržanie dokladov o kvalifikácií alebo oprávnení navrhujeme ako nerealizovateľné vypustiť. 


Odôvodnenie: 
Originály dokladov o spôsobilosti nie je povinný držať na stavenisku a ani nemá povinnosť ich odovzdať. 

68. § 107 ods. 2 písm. c), odsek 3 písm. b) 
(2) Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu od 5 000 eur do 30 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak ako zhotoviteľ stavby alebo ako stavebník 
c) neudržiava stavbu napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozor alebo odborného dozoru nad vyhradenými zariadeniami v súlade so základnými požiadavkami na stavbu, s kolaudačným rozhodnutím alebo s určeným spôsobom využitia, 

(3) Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu od 30 000 eur do 150 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak ako zhotoviteľ stavby alebo ako stavebník 
b) neudržiava napriek výzve orgánu štátneho stavebného dohľadu stavbu do takej miery, že stavba ohrozuje životy alebo zdravie ľudí zrútením stavebnej konštrukcie alebo emisiami z jej prevádzky,“. 

Navrhujeme vypustiť, prípadne upraviť, nakoľko za tieto delikty nezodpovedá zhotoviteľ stavby. 

69. § 107 ods. 3 písm. a) 
„Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu od 30 000 eur do 150 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ak ako zhotoviteľ stavby alebo ako stavebník 
a) uskutočňuje stavbu, zmenu stavby alebo terénne úpravy bez rozhodnutia stavebného úradu alebo v rozpore s ním alebo na pozemku, ktorý nie je stavebným pozemkom,“. 

Za slovami „s ním“ vypustiť slovo „alebo“. 

Slovo „alebo“ bolo zrejme nedopatrením ponechané v návrhu zákona. Vychádzame z toho, že obdobná sprísnená skutková podstata priestupku pokiaľ ide o lokalitu stavebnej činnosti je aj v § 105, vylučovacia spojka „alebo“ by v danej formulácii „uskutočňovaniu stavby, zmeny stavby alebo terénnych úprav bez rozhodnutia stavebného úradu alebo v rozpore s ním“ dávala samostatný právny význam ako samostatnej skutkovej podstaty, táto však je už samostatne vymedzená § 105 ods. 2 písm. a), a táto duplicita zrejme nebola úmyslom zákonodarcu. 

70. § 107 ods. 4 
„(4) Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá uskutočňuje alebo užíva 
a) reklamnú stavbu bez označenia a v lehote určenej orgánom štátneho stavebného dohľadu nezabezpečí označenie reklamnej stavby pokutu 50 eur, 
b) reklamnú stavbu s najväčšou informačnou plochou viac ako 20 m2 bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním pokutu 450 eur, 
c) reklamnú stavbu s najväčšou informačnou plochou od 3 m2 do 20 m2 bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním pokutu 250 eur, 
d) reklamné zariadenie s najväčšou informačnou plochou od 1,2 m2 do 3 m2 bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s ním pokutu 150 eur.“. 

Navrhujeme zvýšiť pokuty. 

Odôvodnenie: 
Návrh pokút za porušenie stavebného zákona v súvislosti s umiestnením a užívaním reklamných zariadení je neprimerane nízky vzhľadom k návrhu sankcií za ostatné správne delikty. 

71. § 107 ods. 13 
„V konaní o uloženie pokuty správny orgán prihliadne na závažnosť následkov porušenia povinnosti, na dĺžku protiprávneho stavu a na nápravu zisteného porušenia a odstránenia jeho následkov. Popri pokute je správny orgán oprávnený zadržať neplatné alebo neoprávnene použité osvedčenie, preukaz, pečiatku alebo iný doklad o oprávnení a zadržaný doklad je povinný bezodkladne odovzdať orgánu, ktorý ho vydal, spolu s oznámením dôvodu zadržania.“ 

Navrhujeme za slovo „prihiadne“ vložiť slovo „najmä“. 

Odôvodnenie: 
Doplnenie slova navrhujeme z dôvodu, aby výpočet skutočností, ktoré je potrebné posudzovať nebol taxatívny, ale demonštratívny, a aby bol správny orgán oprávnený zobrať do úvahy všetky existujúce okolnosti porušenia zákona a nielen tie, ktoré mu taxatívne vymedzuje zákon – napr. spoluprácu so stavebným úradom, so správnym orgánom prejednávajúcim porušenie zákona, snahu porušovateľa zákona o nápravu a pod. Demonštratívne vymedzenie je aj v zákone o priestupkoch v § 12 ods. 1. 

72. § 107 ods. 17 – zásadná pripomienka 
„Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“ 

Nesúhlasíme s tým, aby výnos všetkých uložených pokút bol príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty, ktoré budú prejednané stavebným úradom by mali byť príjmom obce, ktorá z týchto prostriedkov môže pokryť náklady spojené s administratívou konaní alebo vytvoriť fond na financovanie odstraňovania stavieb. 

73. § 111 – zásadná pripomienka 

Navrhujeme za odsek 1 vložiť nový odsek 2 v znení: 
„(2) Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je dotknutým orgánom hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ak podľa ustanovení osobitného predpisu y) kompetencie stavebného úradu vykonáva mestská časť. V prípade prechodu výkonu kompetencií stavebného úradu na hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, dotknutým orgánom bude mestská časť.“. 

Poznámku pod čiarou k odkazu y) navrhujeme v znení: 
„y) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.“. 

Doterajšie odseky 2 až 4 označiť ako odseky 3 až 5. 

Odôvodnenie 
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 377/1990 Zb., na území Bratislavy je obcou hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a v prípade výkonu kompetencií stavebného úradu majú mestské časti postavenie obce. Vzhľadom na dvojúrovňový výkon verejnej správy na území hlavného mesta je potrebné zabezpečiť postavenie dotknutého orgánu aj prostredníctvom ustanovení stavebného zákona. Takéto riešenie je realizované už podľa ustanovení platného stavebného zákona. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu obce, musí mať možnosť vyjadrovať sa k umiestňovaniu stavieb na území Bratislavy v rámci plnenia jeho úloh celomestského charakteru. Obdobne to platí aj pri prechode stavebného úradu na hlavné mesto, kde je potrebné zabezpečiť vyjadrovanie mestských častí z hľadiska plnenia úloh miestneho významu. 

74. § 112 ods. 3 a 4 - zásadná pripomienka 
„(3) Ak osobitný predpis alebo výzva stavebného úradu neustanovuje inak, lehota na vydanie záväzného stanoviska je 15 dní odo dňa doručenia výzvy; ak ide o obec, 30 dní. Ak je to opodstatnené okolnosťami, stavebný úrad môže určiť primerane dlhšiu lehotu alebo na žiadosť dotknutého orgánu môže lehotu primerane predĺžiť. 
(4) Ak dotknutý orgán nevydá záväzné stanovisko v lehote podľa odseku 3, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.“ 

Ustanovenie špecifikovať, alebo ho z § 112 vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Nie je zrejmé, za aký inštitút zákonodarca považuje výzvu stavebného úradu na vydanie záväzného stanoviska a aké miesto a význam má v konaní. Ak si žiadateľ zabezpečuje záväzné stanoviská pred podaním návrhu, stavebný úrad do tohto procesu nevstupuje a nemôže ho limitovať lehotami. Pri oznámení o začatí konania, ktoré sa doručuje aj dotknutým orgánom, má dotknutý orgán zo zákona právo vyjadriť sa v lehote minimálne 7 pracovných dní. 

Namietame stanovenú lehotu 30 dní na vydanie záväzného stanoviska v spojení s predpokladaným súhlasom v prípade nedoručenia vydaného záväzného stanoviska v stanovenej lehote, nakoľko v zložitých sídlach, akým je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava môže byť z dôvodu náročnosti posudzovania zložitých stavieb, resp. z dôvodu vysokého počtu žiadostí o vydanie záväzných stanovísk na území mesta, táto lehota, stanovená v návrhu zákona, porušením právomoci hlavného mesta riadne vykonávať jeho samosprávne funkcie. 

75. § 112 ods. 6 
„Záväzné stanovisko obce je opatrením, proti ktorému možno použiť protest prokurátora.“ 
Ustanovenie je totožné so znením § 94 ods. 2. 

76. § 114 ods. 3 
„(3) Ak v určenej lehote účastníci nepodali dôkaz o podaní návrhu, stavebný úrad konanie zastaví.“. 

Navrhujeme upraviť v znení: „Ak v určenej lehote účastníci predložili dôkaz o podaní návrhu, stavebný úrad konanie preruší do rozhodnutia súdu.“. 

Odôvodnenie: 
Navrhovaná formulácia je jednoznačnejšia a presnejšia. 

77. § 115 ods. 2 
„V upovedomení o začatí konania uvedie podstatné údaje z návrhu na začatie konania alebo priloží fotokópiu návrhu na začatie konania, určí termín ústneho pojednávania a miestnej obhliadky a uvedie miesto, kde sa možno oboznámiť s projektovou dokumentáciou. Stavebný úrad v upovedomení o začatí konania upozorní účastníkov a dotknuté orgány, že svoje návrhy, pripomienky a námietky môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, pretože na neskôr podané návrhy, pripomienky a námietky nemusí prihliadnuť.“ 

Navrhujeme slová „nemusí prihliadnuť“ nahradiť slovom „neprihliadne“. 

Odôvodnenie: 
Uvedené navrhujeme z dôvodu, aby bola zdôraznená koncentračná zásada konania a odstránili sa možné rozpory v aplikačnej praxi (prečo niektoré námietky stavebný úrad posudzoval a niektoré nie). To isté platí aj pri úprave v § 133 ods. 2 a 4, § 147 ods. 2. 

78. § 116 ods. 3 
„(3) Ak je účastníkom zainteresovaná verejnosť, doručuje sa jej verejnou vyhláškou. Ak sa písomnosť doručuje verejnou vyhláškou, musí byť umiestnená na úradnej tabuli a zároveň na webovom sídle stavebného úradu.“ 
Druhú vetu navrhujeme upraviť v znení: „Ak sa písomnosť doručuje verejnou vyhláškou, musí byť vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu a zároveň zverejnená na webovom sídle stavebného úradu.“. 

Odôvodnenie: 
Navrhovaná formulácia je jednoznačnejšia a presnejšia. 

79. § 116 ods. 6 
„V konaní s veľkým počtom účastníkov sa iným osobám ako v odseku 2 doručuje len verejnou vyhláškou. Veľkým počtom účastníkov sa rozumie počet presahujúci 50 účastníkov.“ 

Navrhujeme prvú vetu preformulovať v znení: „V konaní s veľkým počtom účastníkov sa doručuje len verejnou vyhláškou.“. 


Odôvodnenie: 
Konanie s veľkým počtom účastníkov konania je administratívne a finančne náročné a preto je odôvodnené, aby sa tieto aspekty odbúrali doručovaním verejnou vyhláškou účastníkom konania. Aby bola dodržaná základná zásada správneho konania – rovnosť práv všetkých účastníkov konania – je odôvodnené, aby pre všetkých účastníkov konania platila rovnaká forma doručovania. 

80. § 117 
Toto ustanovenie len negatívne vymedzuje osoby, ktoré nemôžu byť predvedené, neupravuje, ktoré osoby môžu byť predvedené a akým spôsobom. 

81. § 118 ods. 1 
„Na zistenie vlastníckych pomerov v území a existencie vecných práv k pozemku alebo k stavbe je rozhodujúci právny stav v čase rozhodovania. Ak ide o stavby a práva k nim, ktoré sa zapisujú do katastra nehnuteľností vkladom, a správny orgán má elektronický prístup k aktuálnemu stavu katastra nehnuteľností, nevyžaduje od stavebníka predloženie výpisu z listu vlastníctva alebo kópie z katastrálnej mapy.“ 

Upozorňujeme na to, že pokiaľ ide o prístup k údajom z katastra nehnuteľností prostredníctvom katasterportálu, kvalita vytlačených kópii z katastrálnej mapy je nedostatočná na riadne posúdenie veci. Uvedené platí aj na úpravu v § 131 ods. 2 písm. c). 

82. § 118 ods. 5 písm. c) 
„(5) Správny orgán je povinný zaoberať sa všetkými podaniami, návrhmi, pripomienkami a stanoviskami uplatnenými v konaní. Nemusí prihliadnuť 
c) na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov, ktoré nemajú priamy vplyv na ich verejné subjektívne práva a právom chránené záujmy alebo na osobné plnenie uložených povinností, ani“. 

Navrhujeme vypustiť slová „verejné subjektívne“. 

Odôvodnenie: 
Toto ustanovenie používa pojem „verejné subjektívne právo“, avšak nikde ho nedefinuje, ani v osobitnej časti dôvodovej správy sa neuvádza, prečo je tento pojem v zákone použitý a čo sa má pod tento pojem podriadiť. Preto navrhujeme vypustiť slová „verejné subjektívne“, pretože z pohľadu účastníkov konania pred stavebným úradom nesporne pôjde o uplatňovanie práv a oprávnených záujmov. 

83. § 118 ods. 7 
„(7) Správny orgán v odvolacom konaní neprihliada na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mali a mohli byť bez zavinenia stavebného úradu.“ 

Odporúčame zvážiť vypustenie slov „bez zavinenia stavebného úradu“. 

Odôvodnenie: 
Orgán štátnej správy nemôže konať zavinene, môže len porušiť právnu povinnosť. 
84. § 119 
Ďalšia osobitná lehota na rozhodnutie je vymedzená pre stavebné konanie (§ 139). Ak je úmyslom zákonodarcu ustanoviť pre konania podľa stavebného zákona osobitné lehoty (oproti správnemu poriadku), mal by tak urobiť v jednom ustanovení a všetky vymedzené lehoty na rozhodnutie, tak všeobecné, ako aj tie pre konkrétny typ konania, by mali byť postavené na rovnakých princípoch – čo návrh zákona nepredpokladá – pri všeobecnom vymedzení je začatie plynutia lehôt postavené na okamih začatia konania, pri stavebnom konaní lehota na rozhodnutie plynie odo dňa uskutočnenia ústneho pojednávania, resp. od uplynutia lehoty na podanie pripomienok, čo je nekoncepčné a v rozpore so zásadou rovnosti. 
Keďže pre ďalší postup stavebného úradu je rozhodujúca kvalifikovanosť návrhu, považujeme za vhodné viazať plynutie lehôt na okamih, kedy je návrh kvalifikovaný, teda keď obsahuje všetky požadované a potrebné náležitosti, až v tomto okamihu môže stavebný úrad vydať oznámenie o začatí konania. 
Rovnako za účelné považujeme zavedenie zásady o nezarátaní určitého časového úseku do plynutia lehoty – časový úsek od vydania oznámenia o začatí konania do jeho doručenia, dĺžku tohto časového úseku totiž nedokáže správny orgán naplno ovplyvniť, ale jeho naplnenie je podmienkou zákonného procesného postupu. 

V § 139 znenie odseku 2 je v rozpore so znením odseku 1, podľa odseku 1 lehota na rozhodnutie plynie odo dňa uskutočnenia ústneho pojednávania, podľa odseku 2 sa do tejto lehoty nezapočítava čas vyvesenia oznámenia o začatí konania... – úkon vyvesenia oznámenia o začatí konania však predchádza uskutočneniu ústneho pojednávania, ktoré treba logicky najskôr oznámiť. 

85. § 120 ods. 1 písm. b) 
V návrhu zákona sa používa termín „uzavreté priestory a areály existujúcich stavieb“. 
Navrhujeme tento pojem vymedziť, nakoľko v praxi dochádza k rôznym výkladom a aplikáciám tohto pojmu. 

86. § 120 ods. 1 písm. g) 
„(1) Rozhodnutie stavebného úradu o umiestnení stavby sa nevyžaduje 
g) na podzemné a nadzemné vedenia elektronických komunikačných sietí a ich oporných a vytyčovacích bodov,“. 
Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Elektronická sieť, tak ako iné inžinierske stavby sa dotýka vlastníckych práv, preto je žiaduce, aby boli umiestnené na základe rozhodnutia o umiestnení stavby a následne, aby boli zakreslené do digitálnej mapy. 

87. § 123 ods. 7 
„Lehotu platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby môže stavebný úrad predĺžiť na návrh navrhovateľa podaným pred jej uplynutím, ak je na to vážny dôvod.“ 

Navrhujeme, aby bola do ustanovenia doplnená povinnosť podať návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia v lehote 60 dní pred uplynutím doby platnosti územného rozhodnutia. 

Odôvodnenie: 
Aby boli stavebníci nútení zodpovedne pristupovať k uplatňovaniu inštitútu predĺženia platnosti územného rozhodnutia a vytvoril sa väčší predpoklad na zachovanie právnej kontinuity rozhodnutím priznaných práv. 
To isté aj k úprave v § 141 ods. 3 – poukazujeme na metodické usmernenie ministerstva k problematike predĺženia platnosti stavebného povolenia zverejnené na jeho webovej stránke, podľa ktorého, aby sa zachovala kontinuita priznaných práv, je potrebné o žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia rozhodnúť ešte počas plynutia platnosti stavebného povolenia – ak stavebník požiada o predĺženie platnosti stavebného povolenia jeden deň pred uplynutím lehoty formálnou žiadosťou, táto zásada rozhodne nebude naplnená. 

88. § 124 ods. 1 
„Stavebný úrad môže na návrh navrhovateľa alebo jeho právneho nástupcu zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby, ak sa zásadným spôsobom zmenili regulatívy alebo zastavovacie podmienky podľa územnoplánovacej dokumentácie alebo iný rozhodujúci podklad rozhodnutia, alebo sa podstatne zmenili podmienky v území; to neplatí, ak sa už začalo s uskutočňovaním umiestňovanej stavby. Konanie o zmene alebo zrušení rozhodnutia o umiestnení stavby sa uskutoční len v rozsahu návrhu na začatie konania.“ 

Navrhujeme odsek 1 preformulovať alebo vypustiť v prvej vete znenie za bodkočiarkou. 

Odôvodnenie: 
Z § 124 ods. 1 vyplýva, že na návrh stavebníka už nebude možné zmeniť územné rozhodnutie v prípade, že s realizáciou stavby sa už začalo. Takto formulované ustanovenie považujeme za výrazný zásah do vlastníckeho práva navrhovateľa. Je zrejmé a jednoznačné, že v tej časti, v ktorej je stavba úplne alebo čiastočne zrealizovaná, už nie je možné meniť územné rozhodnutie, keďže podmienky umiestnenia zrealizovaných stavieb sú už ich reálnym osadením na pozemku dané (buď stavebník dodržal podmienky územného rozhodnutia, vtedy nie je čo riešiť, ak ich nedodržal, ide o nepovolenú stavbu, čo sa rieši zákonom predpokladaným spôsobom, ktorý nevyžaduje zmenu územného rozhodnutia). V praxi však môže nastať situácia, že je jedným územným rozhodnutím umiestnený súbor stavieb predstavujúcich jednu stavbu, z ktorých niektoré ešte nie sú realizované a stavebník má záujem ich umiestnenie zmeniť, čo podľa dikcie navrhovaného ustanovenia nebude môcť riešiť zmenou územného rozhodnutia. 

89. § 124 ods. 3 – zásadná pripomienka 
(3) Z vlastného podnetu môže stavebný úrad začať konanie o zmene alebo zrušenie rozhodnutia o umiestnení stavby z dôvodu podľa odseku 1, alebo ak bolo dosiahnuté v rozpore so zákonom alebo všeobecne záväzným nariadením a na zmene alebo zrušení je verejný záujem. 

Navrhujeme vypustiť slová „z dôvodu podľa odseku 1, alebo“ a ponechať právo podať návrh na zmenu alebo zrušenie územného rozhodnutia z retroaktívnych dôvodov iba navrhovateľovi alebo jeho právnemu nástupcovi. 
Odôvodnenie: 
Znenie odseku 3 považujeme za zavedenie retroaktivity a za výrazný zásah do vlastníckych práv a do práv priznaných právoplatným a platným územným rozhodnutím. Územné rozhodnutie muselo byť v čase jeho vydania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, teda aj v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou účinnou v čase jeho vydania. K zásadnej zmene regulatívov alebo zastavovacích podmienok podľa územnoplánovacej dokumentácie najčastejšie dochádza po schválení novej územnoplánovacej dokumentácie alebo po schválení zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie. 
Prijatie novej právnej normy, účinnej od určitého okamihu po právoplatnosti územného rozhodnutia, ktorá mení upravované právne vzťahy, nemôže ísť na úkor právoplatne priznaných práv, to platí tak pre zmenu územnoplánovacej dokumentácie, ako aj pre zmenu iných právnych predpisov, na základe ktorých boli vydané podklady pre vydanie územného rozhodnutia. 
Preto žiadame v odseku 3 vypustiť odkaz na odsek 1 a ponechať právo podať návrh na zmenu alebo zrušenie územného rozhodnutia z retroaktívnych dôvodov iba navrhovateľovi alebo jeho právnemu nástupcovi. V § 129 upravujúcom zmenu a zrušenie rozhodnutia o zmene využívania pozemkov už zákonodarca neformuloval možnosť začať konanie aj z podnetu stavebného úradu, ide pritom o principiálne rovnakú situáciu. 

90. § 124 ods. 4 
„Ak bude rozhodnutie o umiestnení stavby zrušené po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia z dôvodu, že bolo vydané v rozpore so zákonom alebo všeobecne záväzným nariadením a so stavbou sa už začalo, nové rozhodnutie o umiestnení stavby sa už nevydá.“ 

Navrhujeme slovo „bude“ nahradiť slovom „bolo“ a za slovo „nevydá“ doplniť „a územné konanie sa zastaví“. 

Odôvodnenie: 
Ak dôjde k zrušeniu územného rozhodnutia v čase, keď opakovanie územného konania už stratí svoje opodstatnenie, pôvodné konanie sa vráti do štádia podaného návrhu a je ho potrebné formálno-právne ukončiť, najvhodnejšie je tak urobiť rozhodnutím o zastavení konania. 

91. § 128 ods. 5 
V návrhu zákona nie je uvedené, aké dôsledky nastanú po uplynutí lehoty platnosti rozhodnutia o zmene využívania pozemkov. 

92. § 135 ods. 3 písm. b) a e) 
„Stavebný úrad v stavebnom konaní preskúma podklad rozhodnutia z hľadiska, či 
b) povoľovaná stavba je v súlade s regulatívmi územného plánu a so zastavovacími podmienkami, 
e) projektová dokumentácia spĺňa základné požiadavky na stavby a či v nej boli zohľadnené rozhodnutia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov,“. 

Do oboch ustanovení navrhujeme doplniť aj „podmienky územného rozhodnutia“. 

Odôvodnenie: 
V územnom rozhodnutí sa určuj zastavovacie podmienky umiestnenia stavby, ktoré musí stavebník dodržať v stavebnom projekte a stavebný úrad dodržanie podmienok územného rozhodnutia musí v stavebnom konaní overiť a preskúmať, inak by územné rozhodnutie stratilo svoj zmysel a opodstatnenie. 

93. § 136 ods. 4 
„Stavebný úrad v stavebnom povolení môže určiť...“. 

Navrhujeme preformulovať znenie nasledovne: „Stavebný úrad v stavebnom povolení určí najmä...“. 

Odôvodnenie: 
Formulácia ustanovenia by mala vyjadrovať potrebu obligatórne určiť všetky vymenované podmienky (samozrejme pre každý konkrétny predmet konania) s možnosťou určiť aj tie, ktoré zákon nepredpokladá. 

94. § 137 ods. 3 
„Stavebný úrad zruší predbežné stavebné povolenie 
a) rozhodnutím o zastavení stavebného konania, ak nastal niektorý z dôvodov na zastavenie konania, 
b) rozhodnutím o zastavení povolených stavebných prác, ak sa uskutočňujú v rozpore s predbežným stavebným povolením, 
c) rozhodnutím, ktorým zamieta žiadosť o stavebné povolenie.“ 

Dôvody zastavenia stavebného konania (§ 134) a dôvody zamietnutia žiadosti o stavebné povolenie (§ 138) sú takého zásadného charakteru, ktorý absolútne vylučuje, aby v stavebnom konaní, v ktorom napokon vyvstane dôvod na zastavenie konania alebo zamietnutie žiadosti vôbec prichádzala do úvahy možnosť vydania predbežného stavebného povolenia. Vyjadrujeme preto obavy, či budú stavebné úrady používať inštitút predbežného stavebného povolenia iba v jednoznačných prípadoch ako osobitný inštitút, na ktorý nemá stavebník právny nárok. 

alternatívne 

Vypustiť § 137. 
Navrhujeme toto ustanovenie zrušiť v celom rozsahu, nakoľko umožní so špekulatívnych dôvodov stavebníkom začať stavbu a pokračovať aj nad rozsah predbežného povolenia, nerieši dopady a dôsledky odstraňovania stavebných prác vykonaných na základe takéhoto povolenia, ak stavebné povolenie nebude vydané vôbec. 

95. § 143 ods. 5 
„Stavebný úrad preskúma žiadosť len v rozsahu, v akom sa navrhuje zmena. Stavebný úrad môže povoliť zmenu nedokončenej stavby, ak je navrhovaná zmena stavby v súlade so zastavovacími podmienkami.“ 

Navrhujeme na konci druhej vety doplniť slová „a podmienkami územného rozhodnutia“. 
Odôvodnenie: 
Doplnenie ustanovenia navrhujeme z tohto dôvodu, aby sa eliminovalo obchádzanie zákona a prostredníctvom inštitútu zmeny nedokončenej stavby sa nepovoľovali také zmeny pôvodnej povolenej a umiestnenej stavby, ktoré podstatným spôsobom presahujú pôvodné podmienky umiestnenia stavby určené územným rozhodnutím. Povoleniu takýchto podstatných zmien nedokončenej stavby oproti územnému rozhodnutiu by mala predchádzať zmena územného rozhodnutia. 

96. § 144 ods. 6 

Slová „15 dní“ nahradiť slovami „30 dní“. 

Odôvodnenie: 
Ohlasovanie stavieb (§ 144 ods. 6), lehota 15 dní na vydanie stavebného súhlasu je neprimerane krátka, navrhujeme ponechať doterajších 30 dní. 

97. § 145 ods. 4, § 145 ods. 1 písm. e) – je potrebné terminologicky zosúladiť s ostatnými časťami návrhu zákona – použitý termín „zmena stavby pred dokončením“ nahradiť termínom „zmena nedokončenej stavby“. 

98. § 150 ods. 1 
„Navrhovateľom je vlastník stavby.“ 

Navrhujeme doplnenie ustanovenia, aby navrhovateľom mohol byť aj nájomca. 

Odôvodnenie: 
Podľa § 150 ods. 1 môže byť navrhovateľom na zmenu v užívaní stavby iba vlastník stavby. Za stavbu sa na účely stavebného zákona však považuje aj časť stavby, napríklad nebytový priestor v rámci budovy, ktorý je v nájme a nájomca má záujem (so súhlasom vlastníka) zmeniť účel užívania stavby tak, aby vyhovoval jeho podnikateľskému zámeru. 

99. § 154 ods. 3 
„(3) Ak stavebník nepovolenej stavby nie je známy, stavebný úrad mu ustanoví opatrovníka. Za opatrovníka ustanoví vlastníka pozemku alebo stavby, na ktorom je nepovolená stavba. Ak taká osoba nie je známa alebo ustanovenie za opatrovníka odmietne, stavebný úrad ustanoví opatrovníkom zamestnanca obce. Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka stavebný úrad oznámi verejnou vyhláškou a opatrovníkovi do vlastných rúk.“ 

Navrhujeme spresniť a upraviť toto ustanovenie. 

Odôvodnenie: 
Správnym orgánom je obec, zamestnanec obce je v právnom vzťahu s obcou a preto nemôže samostatne konať a nemôže byť opatrovníkom v stavebnom konaní ako zamestnanec obce. Vzhľadom na uvedené, opatrovníkom môže byť obec a obec rozhodne, ktorý jej zamestnanec bude plniť úlohy obce ako opatrovníka v stavebnom konaní. 
100. § 155 ods. 6 
„Ak ide o nepovolenú zmenu dokončenej stavby podľa § 15 ods. 3 písm. c) a zmenu nemožno zo stavebnotechnických dôvodov odstrániť, stavebný úrad nariadi bezodkladné zastavenie stavebných prác, uloží sankciu a vyzve stavebníka, aby v určenej lehote návrh na začatie konania o povolenie zmeny stavby, a to aj vtedy, ak ide o zmenu alebo stavebné práce, na ktoré postačuje stavebný súhlas; náležitosťou návrhu je doklad o uhradení pokuty.“ 

Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Zakotvenie zásady, že náležitosťou návrhu je doklad o uhradení pokuty môže v praxi spôsobiť problémy v prípade, že konanie o priestupku alebo správnom delikte nebude ukončené. 
Je daná možnosť zneužiť ustanovenia zákona o legalizácií nepovolených zmien dokončených stavieb z odôvodnením, že je nezrealizovateľné. Stavebník nepovolenej zmeny stavby musí znášať dôsledky svojej stavebnej činnosti. 

101. § 156 ods. 1 
„(1) Ak stavebník neodstránil nepovolenú reklamnú stavbu v lehote určenej stavebným úradom na odstránenie nepovolenej reklamnej stavby, stavebný úrad nariadi záujmovému združeniu, aby ju na náklady stavebníka odstránilo, ak je účastníkom konania podľa § 154 ods. 3.“ 

Navrhujeme ustanovenie doplniť o subjekt (osobu, orgán), ktorý bude povinný odstrániť nepovolenú reklamnú stavbu, ak stavebník zostane nečinný. 

Odôvodnenie: 
Návrh zákona neupravuje, kto odstráni nepovolenú reklamnú stavbu, ak ju neodstráni stavebník a účastníkom takého konania nebude záujmové združe¬nie. Navrhovaná právna úprava nevytvára základ právnej istoty vo veciach odstraňovania nepovolených reklamných stavieb, preto navrhujeme toto ustanovenie doplniť. 

102. § 156 ods. 4 – v predposlednej vete je chybný odkaz na odsek 3 písm. b) až e) – správne má byť odsek 2 písm. b) až e). 

103. § 165 ods. 5 
„(5) Vlastníci stavieb inžinierskych sietí môžu obnoviť dodávku vody a energií na stavbu až odo dňa právoplatnosti dodatočného stavebného povolenia. Kópia výrokovej časti a určených podmienok dodatočného stavebného povolenia s vyznačenou právo-platnosťou je súčasťou zmluvy o dodávke vody a energii na stavbu.“ 

Toto ustanovenie je nejednoznačné, nevyplýva z neho, na základe čoho vlastníci stavieb inžinierskych sietí dodávali energie a na základe akého právneho aktu dodávky prerušili. 

104. § 166 ods. 2 
Vlastník veci, ktorá je podľa tohto zákona reklamnou stavbou, ale sa na ňu nevzťahuje odsek 1, je povinný ohlásiť umiestnenú reklamnú stavbu stavebnému úradu do 31. decembra 2016. 

Navrhujeme skrátiť túto lehotu. 

105. Čl. II – novela zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Čl. II § 16 
Navrhujeme vypustiť názov ustanovenia – Konanie o umiestnení stavby. 

Odôvodnenie: 
Toto ustanovenie rieši situáciu, keď budúca pozemná komunikácia a jej ochranné pásmo nie je vyznačená v územných plánoch. Odporúčame vypustiť názov ustanovenia (konanie o umiestnení stavby,) ktorý môže byť vyložený tak, že špeciálny stavebný úrad vydáva územné rozhodnutie o umiestnení stavby. 

106. Čl. II § 16a ods. 4 

Navrhujeme za slovami „na existujúcej pozemnej komunikácii,“ doplniť slová „ktorých stavebníkom je vlastník alebo správca pozemnej komunikácie,“. 

Odôvodnenie: 
Inak by bez vedomia vlastníka alebo správcu tejto komunikácie mohol každý vykonať stavebné úpravy a udržiavacie práce na existujúcej pozemnej komunikácie. 

107. Čl. II § 16c ods. 4 písm. c) 

Navrhujeme vypustiť slová „predbežný geometrický plán“. 

Odôvodnenie: 
Predbežný geometrický plán je neoveriteľný a nezapísateľný katastrom. K žiadosti o stavebné povolenie stačí priložiť kópiu katastrálnej mapy. Až ku kolaudácii je potrebné priložiť geometrický plán so zameraním skutočne vyhotovenej stavby. 

108. Čl. II § 16c ods. 4 písm. f) 

Navrhujeme doplniť slová „stanovisko orgánu je potrebné len v prípade, že sa toto posudzovanie vplyvu na životné prostredie vyžaduje“. 

Odôvodnenie: 
Gramatická úprava, spresnenie textu. 

109. Dňa 1. 7. 1996 bol zákonom č. 160/1996 Z. z. zmenený cestný zákon, ktorý zrušil § 5a následne stratilo platnosť ustanovenie § 8 vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. Uvedený paragraf definoval súčasti pozemných komunikácii. Pri súčasnom platnom § 1 ods. 4 cestného zákona vznikajú v povoľovacom procese rozpory, čo je a čo nie je súčasťou pozemných komunikácii. Snaha stavebníkov je rozdeliť stavbu komunikácii, napríklad oddeliť kolmé a pozdĺžne parkovacie stojiská od pozemnej komunikácie. Preto je potrebné, aby zákonodarca splnomocnil príslušné rezortné ministerstvo vypracovať novelu vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorá je neaktuálna. 

110. Čl. III – novela zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

§ 4 ods. 3 písm. d) 

Navrhujeme zmeniť ustanovenia v poznámke pod čiarou k odkazu 5ba takto: 
„5 ba) § 111 ods. 1 písm. f) a ods. 2 ...“ 
Odôvodnenie 
Pripomienka súvisí s bodom 73 k čl. I § 111 návrhu zákona. 

111. Čl. III § 5 ods. 5 – zásadná pripomienka. 
V § 5 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová „a z dôvodu náhrady priznanej súdom za nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup obce“. 

Navrhované doplnenie § 5 ods. 5 navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Návrh vstupuje do pôsobnosti zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tým ho neprípustne nepriamo novelizuje, navyše je v priamom rozpore s ustanoveniami § 21 ods. 1 a § 22 ods. 1 písm. d) označeného zákona. Podľa § 21 ods. 1, citujeme: „Právo štátu a územnej samosprávy na regresnú náhradu vznikne iba vtedy, ak bola škoda uhradená.“ a podľa § 22 ods. 1 písm. d), citujeme: „Ak štát uhradí náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, požaduje regresnú náhradu v celej výške od územnej samosprávy, ak škodu spôsobili orgány územnej samosprávy pri výkone verejnej moci v oblasti prenesenej štátnej správy na územné samosprávy.“ Podrobnosti regresnej náhrady upravuje zákon, takže štát nemôže regresnú náhradu po územnej samospráve žiadať bez ďalších opatrení. 

112. Čl. III § 6 ods. 8 – zásadná pripomienka. 

V § 6 ods. 8 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje územnoplánovacia dokumentácia, nadobúda účinnosť dňom uloženia registračného listu v informačnom systéme územného plánovania a výstavby.“. 

Navrhované doplnenie § 6 ods. 8 navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Pôsobnosť obce na úseku územného plánovania je originálnou pôsobnosťou obce, ktorá nepodlieha dohľadu administratívnych orgánov. Dozor nad zákonnosťou rozhodnutí a opatrení orgánov územnej samosprávy zo strany štátu patrí do pôsobnosti orgánov prokuratúry. 
Odôvodnenie je uvedené v bode 73 pripomienok. Stanovenie účinnosti dokumentácie, ktorej schvaľovanie je výkonom samosprávnych činností obcí a miest na podklade úkonov, ktoré sú príslušné vykonať orgány štátnej správy je neprípustným zasahovaním do právomocí územnej samosprávy garantovaných Ústavou Slovenskej republiky. 

113. Čl. III § 13 ods. 4 písm. e) – zásadná pripomienka. 
V § 13 ods. 4 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie: 
„e) vydáva záväzné stanovisko5b) v konaní o povolenie reklamnej stavby; záväzné stanovisko, v ktorom nebude súhlasiť s umiestnením reklamnej stavby, vydá starosta obce, ak by jej povolenie bolo v rozpore so všestranným rozvojom obce, najmä ak by umiestnenie reklamnej stavby výrazne negatívne zasiahlo do prostredia počtom reklamných stavieb alebo iným využitím územia,“. 

Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Starosta obce nie je správnym orgánom (porovnaj § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Správnym orgánom je obec, pričom rozhodnutia (opatrenia) obce podpisuje starosta, pokiaľ tým nepoverí zamestnanca obce. Prípadné podmienky, za ktorých obec vydá nesúhlasné záväzné stanovisko v tejto veci navrhujeme upraviť priamo v stavebnom zákone. 

114. Čl. III § 13 ods. 5 
V § 13 ods. 5 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „rozhodovaním vo veciach stavebného úradu môže poveriť len prednostu stavebného úradu“. 

Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Navrhované ustanovenie je nadbytočné. Slovenský právny poriadok je jednotný právny poriadok a jednotlivé jeho inštitúty platia vo všetkých právnych odvetviach. Interpretáciou príslušných ustanovení právnych predpisov možno dospieť k záveru, ktorý vo výsledku je v navrhovanom ustanovení. Zakotvenie návrhu do zákona vnesie do interpretácie zmätok, pretože ak je výslovná úprava, potom možno výslovné ustanovenie postaviť proti výsledku interpretácie. 

115. Čl. III § 24 ods. 2 a 3 – zásadná pripomienka 
„(2) Mestské zastupiteľstvo v meste v sídle kraja zriaďuje útvar hlavného architekta. Mestské zastupiteľstvá v ostatných mestách môžu zriadiť útvar hlavného architekta. 

(3) Útvar hlavného architekta zabezpečuje činnosti orgánu územného plánovania podľa predpisov o územnom plánovaní. Ak mesto zamestnáva v útvare hlavného architekta osobu s odbornou spôsobilosťou na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach, môže zabezpečovať aj spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie.“. 

I. Navrhujeme vypustiť tento bod 
alebo 
II. Zmeniť text odseku 2 takto: 
„(2) Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť útvar hlavného architekta.“ a v odseku 3 vypustiť prvú vetu. 

Odôvodnenie: 
Môže dôjsť k rozporu s ustanovením čl. I. § 25 ods. 1 návrhu zákona, v ktorom je stanovené, že obstarávatelia nemôžu byť zároveň spracovateľmi obstarávanej dokumentácie. Potrebné je ponechať na rozhodnutí samosprávy, ako organizačne zabezpečí výkon obstarávateľskej činnosti. 

116. Čl. III § 30e – zásadná pripomienka 
„§ 30e 
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015 

Mesto, ktoré je sídlom kraja, upraví organizačný poriadok v súlade s § 24 ods. 2 a 3 do 31. decembra 2015.“. 

Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Stanovenie povinnosti upraviť organizačný poriadok je neprípustným zasahovaním do právomocí územnej samosprávy garantovaných Ústavou Slovenskej republiky. 

117. Navrhovaná účinnosť zákona 1. júla 2015 – obdobie cca 6 mesiacov od prijatia zákona do nadobudnutia jeho účinnosti považujeme za nedostatočne krátky čas na to, aby bolo možné nový právny predpis zaviesť do praxe. Nový stavebný zákon zakotvuje úplne novú koncepciu povoľovacieho procesu, zavádza nové inštitúty – bude potrebné, aby boli odborní pracovníci na stavebných úradoch, ale aj ostatných správnych orgánoch vyškolení a dostatočne odborne pripravení na aplikáciu tohto zákona. Vhodnejšie sa z týchto dôvodov javí posunúť účinnosť na 1. január 2016. 


 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 144 ods. 4 
V § 144 navrhujeme vypustiť ods. 4. Ostatné odseky 5 až 9 sa označujú ako ods. 4 až 8. 

odôvodnenie : 
Ide o ustanovenie, ktoré upravuje duplicitne práva a povinnosti podľa autorského zákona. 
 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Vych.Distr.,a.s. 
k par. 9 ods. 3 s par. 14 ods. 2 písm. m)  
Navrhujeme precizovať súvislosť definície pojmu "zariadenie" v § 9 ods. 3 s § 14 ods. 2 písm. m). 

Odôvodnenie: 
V záujme predchádzania nejednotného výkladu pri prejednávaní zariadení a drobných stavieb. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Vych.Distr.,a.s. 
par.7 ods.3 
V § 7 ods. 3 navrhujeme upraviť nasledovne: "Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov, možno určiť ako stavebný pozemok, ak ide o pozemok v zastavanom území alebo ak sú splnené zákonné podmienky na jeho odňatie z poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, alebo na jeho využitie vyňatie z takéhoto využívania, alebo na ich využitie na nepoľnohospodársky alebo lesný účel.“ 

Odôvodnenie: 
Precizuje sa zákonné ustanovenie. Poľnohospodárske a lesné pozemky možno použiť na nepoľnohospodársky alebo lesný účel aj bez správneho rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu 

 
O 
A 
 
Vych.Distr.,a.s. 
par.7 ods. 6 písm. b) 
Do § 7 ods. 6 písm. b) navrhujeme doplniť text "podzemné elektrické vedenie, alebo elektroenergetické zariadenie, ktorého umiestnenie nemôže byť v rozpore s dôvodmi vylúčenia pozemku zo zastavania" 

odôvodnenie: 
Pozemky vylúčené zo zastavania podľa odseku 5 písm. b) a c) v predloženom znení znemožňujú ich použitie aj pre tie elektroenergetické zariadenia, ktoré svojím umiestnením nebránia uvedenému účelu vylúčenia pozemku zo zastavania 
 
Z 
ČA 
Odsek je vypustený.  
Vych.Distr.,a.s. 
par. 48 ods. 1 
V § 48 ods. 1 navrhujeme vypustiť text "podľa územnoplánovacej dokumentácie ". 

odôvodnenie: 
Územnoplánovacia dokumentácia nemôže zahrnúť všetky potreby riešenia líniových stavieb na území, z dôvodu nezaručenej účasti všetkých dotknutých subjektov pri jej tvorbe a nemôže byť náhradou, alebo podmienkou pre samotné vyvlastňovacie konanie. 
 
Z 
N 
Územnoplánovacia dokumentácia navrhuje verejný záujem, ak to nevyplýva z osobitných predpisov. Ide o hlavnú úlohu územného plánovania. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 160 ods. 3 
V § 160 ods. 3) navrhujeme preformulovať druhú vetu nasledovne: „Vlastník potvrdí pravosť zmluvy ústne do zápisnice správneho orgánu alebo osvedčením podpisu na zmluve; to neplatí, ak zmluvu vyhotovil notár alebo advokát; uvedené neplatí v konaní o líniových stavbách 

Odôvodnenie: 
Navrhované znenie prestavuje pri súčasnom stave rozdrobenosti pozemkové vlastníctva prekážku pri získavaní stavebných povolení pre líniové stavby s veľkým počtom vlastníkov. Potvrdzovanie pravosti podpisu vlastníka na zmluve do zápisnice by bolo v praxi nevykonateľné pri konaniach na základe verejnej vyhlášky, čo by viedlo k ohrozeniu zabezpečenia výstavby a tým bezpečného prevádzkovania sústavy. Pritom platí, že vlastníci dotknutých pozemkov majú dostatok zákonných možností oboznámiť sa s pripravovanými stavbami a uplatniť svoje práva v jednotlivých štádiách povoľovania stavby. Úradné overovanie podpisu na zmluve resp. zmluva vyhotovená advokátom, alebo notárom je v prípade záväzkových vzťahov neprimerane prísnou podmienkou, spôsobujúcou nadmernú administratívnu a ekonomickú záťaž pre účastníkov stavebného konania. Pre prípady výskytu nepravého podpisu sú dostatočným inštitútom riadne, alebo mimoriadne opravné prostriedky proti rozhodnutiam resp. samotná účasť vlastníka pozemku v stavebnom konaní. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 114 ods. 1 
V § 114 ods.1 navrhujeme nahradiť slová "alebo spor medzi účastníkmi vyplývajúci“ slovom "vyplývajúca“. 
Z 
N 
Text je upravený inak. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 69 ods. 2 
Do § 69 ods. 2) navrhujeme doplniť nové písm. h), ktoré znie "na uskutočnenie stavby súvisiacej so stavbou podľa písm. g), ktorej výška nepresahuje 6m, a zastavaná plocha 25 m2, na existujúcej stavbe, ak tým nezasahuje do jej nosných konštrukcií. 

odôvodnenie: 
Pripomienka je doplnením písm. g), podobne ako pri stavbách elektronických komunikačných sietí uvedených v písm. f). 
 
O 
N 
Text je upravený inak. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 130 ods. 2 
V § 130 ods. 2 navrhujeme za slová "právom stavby“ doplniť slová "alebo vecným bremenom“. 

odôvodnenie : 
Pripomienka precizuje navrhované znenie odseku 2 vo vzťahu k iným oprávneniam. 
 
Z 
N 
Text je upravený inak. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 160 ods. 1 
Do § 160 ods. 1) navrhujeme doplniť nové písm. d), ktoré znie "oprávnenie podľa osobitného predpisu x " a poznámka pod čiarou "X napr. zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene doplnení niektorých predpisov" 

Odôvodnenie: 
Doplnenie navrhujeme z dôvodu výslovného uvedenia oprávnení podľa osobitných predpisov, s ktorými návrh zákona počíta v odseku (2) tak, aby nedochádzalo k pochybnostiam pri výpočte okruhu oprávnení na uskutočnenie stavby. 
 
Z 
N 
Text je upravený inak. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 131 ods. 2 písm. b) 
V § 131 v ods. 2 písm. b) navrhujeme za slovo "vyplýva“ doplniť text "z osobitných právnych predpisov, alebo je zrejmé“. 

odôvodnenie: 
Zákonné vecné bremená, ktoré oprávňujú stavebníka na realizáciu stavby na cudzom pozemku vyplývajú z osobitných právnych predpisov. Na ich existenciu nemá vplyv skutočnosť, či sú alebo nie sú zapísané v katastri nehnuteľnosti. Navrhované znenie zosúlaďuje zákonné požiadavky a postup stavebných úradov. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 116 ods. 6 
V § 116 ods. 6 navrhujeme na konci doplniť vety "Pri líniových stavbách sa doručuje len verejnou vyhláškou. Dotknutým orgánom sa vždy doručuje písomne s doručením do vlastných rúk.“ 

Odôvodnenie: 
Obsahové upresnenie ustanovenia zabezpečujúce jeho vykonateľnosť v praxi. 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 116 ods. 6 
§ 116 ods. 6 navrhujeme vypustiť text " iným osobám ako v ods. 2 " 

odôvodnenie: Návrh zákona vo vzťahu k ods. 2 pripúšťa nejednotný výklad 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 114 ods. 3 
V § 114 ods. 3 navrhujeme preformulovať: "Ak v určenej lehote účastník, ktorý vzniesol námietku nepodal dôkaz o podaní návrhu, stavebný úrad bude v konaní pokračovať a na námietku účastníka nebude prihliadať.“ 

odôvodnenie k bodom 14-17: 
Cieľom navrhovaného ustanovenia je odstránenie možných umelo vytváraných prieťahov k stavebnom konaní a vytváranie prekážok plynulého priebehu stavebného konania neodôvodnenými námietkami a následnou nečinnosťou účastníkov konaní. Rovnako, stavebný úrad nie je príslušný na riešenie sporov medzi účastníkmi konania. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
Vych.Distr.,a.s. 
Par. 114 ods. 2 
V § 114 ods.2 navrhujeme preformulovať: "Ak sa nepodarí vyriešiť námietku dohodou účastníkov ani uzavrieť zmier, stavebný úrad konanie preruší a vyzve účastníka, ktorý vzniesol námietku, aby podal návrh na rozhodnutie o obsahu námietky príslušnému orgánu alebo súdu, a určí na to primeranú lehotu“. 
Z 
N 
Text je upravený inak. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 114 ods. 1 
V § 114 ods.1 navrhujeme vypustiť slová "alebo spor“. 
Z 
N 
Text je upravený inak. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 20 ods. 2 
§ 20 ods. 2 : Navrhujeme zosúladiť terminológiu a povinnú stavebnú dokumentáciu so zhotoviteľskou dokumentáciou uvedenou vo vyhláške MPSVaR č. 147/2013 Z.z. 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 69 ods. 2 
Do § 69 ods. 2) navrhujeme doplniť nové písm. g), ktoré znie "na zriadenie podzemných a nadzemných elektrických vedení nízkeho napätia a ich podperných bodov“ 

odôvodnenie: 
Pripomienka vychádza z analogického režimu stavieb elektronických komunikačných sietí uvedených v písm. e). 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 67 ods. 3 písm h) 
V § 67 ods. 3) písmeno h) navrhujeme na konci nahradiť čiarku bodkočiarkou, a doplniť text: 

„; stavebné povolenie ani stavebný súhlas sa nevyžaduje ani v prípadoch zmeny výšky elektrických vedení v pôvodnej trase vedení, ak potreba zmeny výšky súvisí s technickou bezpečnosťou prevádzky elektrických vedení alebo s ochranou života, zdravia alebo majetku fyzických a právnických osôb,“ 

Odôvodnenie: 

Potrebnú výšku elektrických vedení určujú požiadavky technických noriem, ktoré zohľadňujú technické a technologické požiadavky bezpečnej (z pohľadu ochrany života, zdravia a majetku) prevádzky sústavy na rôznych napäťových úrovniach a v rôznych častiach sústavy (intravilán, extravilán). Z praxe tak možno konštatovať, že prakticky pri každej úprave el. vedení sa mení ich výška, nakoľko počas životnosti elektrických vedení dochádza logicky ku zmenám technických noriem. Takisto počas životnosti el.vedení dochádza aj ku zmenám krajinného charakteru (nové stavby, križovatky vedení a podobne), čo takisto môže viesť v dôsledku vyšších podperných bodov, z dôvodu zabezpečenia požadovaných bezpečnostných a technických nárokov aj ku zmenám výšky elektrických vedení. Nakoľko sa jedná o líniové stavby, nedochádza zmenou výlučne výšky elektrických vedení (častokrát nevyhnutnou, ako bolo uvedené vyššie) ku žiadnym zvýšeným obmedzeniam prípadných vlastníckych práv vlastníkov pozemkov, na ktorých je líniová stavba umiestnená. 
Predložené znenie návrhu zákona (bez nami navrhovanej úpravy) by spôsobilo posunutie stavieb podľa uvedeného bodu do režimu povoľovania, čoho dôsledkom môže byť neodôvodnená administratívna, časová a ekonomická záťaž pre všetkých účastníkov stavebného konania v porovnaní s účinným zákonom. Preto vnímame ako nevyhnutné naformulovanie deliberalizačnej doložky. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 52 ods. 7 písm. d) 
§ 52 ods. 7) písm. d) navrhujeme upraviť nasledovne : "uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podľa predpisov o bezpečnosti práce" 

odôvodnenie: 
Pripomienka zavádza použitie správnej terminológie pri zachovaní účelu ustanovenia. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 51 ods. 4 písm. h) 
§ 51 ods. 4) písm. h) : Navrhujeme precizovať spôsob oznámenia a začiatok počítanie lehoty nečinnosti stavebného úradu nasledovne: 

h) písomne alebo elektronicky oznámiť alebo zabezpečiť oznámenie jednotlivých fáz uskutočňovania stavby stavebnému úradu podľa podmienok stavebného povolenia a vyčkať s pokračovaním uskutočňovania stavby na kontrolnú prehliadku; to neplatí, ak stavebný úrad oznámil, že sa kontrolnej prehliadky nezúčastní, alebo ak je nečinný viac ako sedem pracovných dní odo dňa oznámenia 

Odôvodnenie: 
Navrhujeme precizovať možné spôsoby oznamovania, ako aj definovať začiatok plynutia lehoty „nečinnosti“ stavebného úradu, v záujme zabránenia zbytočným prieťahom v stavebnom konaní. 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 51 ods. 2 
V § 51 navrhujeme vypustiť odsek 2. Ostatné odseky 3 až 7 sa označujú ako ods. 2 až 6. 

odôvodnenie: 
Zákonné ustanovenie vylučuje možnosť, aby stavbu realizoval stavebník, ktorý disponuje potrebnými oprávneniami na výkon jednotlivých činností vo výstavbe, preto navrhujeme upraviť znenie § 51 tak, aby mohol stavbu realizovať svojpomocne aj stavebník, pokiaľ spĺňa zákonom požadované predpoklady 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Vych.Distr.,a.s. 
par. 17 ods.5 
V § 17 ods. 5 navrhujeme doplniť o nové písm. j) a k), ktoré znejú: 

j) bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany stavebníka 

k) bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany zhotoviteľa 

odôvodnenie: 
Rozširuje sa okruh oprávnených osôb potrebných na riadny priebeh stavby, čo zabezpečí plynulý priebeh stavby. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Vych.Distr.,a.s. 
par.17 ods.3 písm. c) 
V § 17 ods. 3 písm. c) navrhujeme vypustiť text "podľa plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci". 

odôvodnenie: 
Vyhláška MPSVaR S č. 147/2013 Z.z. ustanovuje podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich. Plán BOZP sa rieši len pre stavby kde je viac zamestnávateľov nar. vl. č. 396/2006 Z.z. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
Navrhuje sa vloženie nového článku XV. návrhu zákona v znení  
„Čl. XV 
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č.73/2009 Z. z., zákona č.104/2010 Z. z., zákona č.114/2010 Z. z., zákona č.258/2011 Z. z., zákona č.311/2013 Z. z. a zákona č.160/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto : 

a)V § 27 ods. 1 sa slová „záväzného stanoviska stavebného úradu7b)“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia stavebného úradu o zmene využívania pozemkov podľa osobitného predpisu.7b) 

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b) znie : 
„7 b) § 125 zákona č. xxxx/2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)“ 
b)V § 27 sa vypúšťa odsek 6. 
Doterajšie odseky 7 až 17 sa označia podľa poradia ako odseky 6 až 16. 
c)V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písm. h), ktoré znie : 
„h) rozhodnutím o zmene využitia pozemkov podľa osobitného predpisu7b)“ 

Odôvodnenie : 
Ako uvádzame vyššie, v rámci novej úpravy návrhu nového stavebného zákona sa predpokladá, že viacerým špeciálnym konaniam - akým je aj konanie o určení dobývacieho priestoru (viď § 125 ods. 1 písm. i) návrhu zákona) - musí predchádzať konanie o zmene využívania pozemkov. Pri tomto sa vychádza zo znenia § 66 návrhu zákona – podľa ktorého zmeniť využívanie pozemkov možno len v medziach územného plánu a na základe rozhodnutia stavebného úradu – obce . 
V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že v rámci vymedzenej pôsobnosti špeciálnych stavebných úradov podľa osobitných predpisov - s prihliadnutím na znenie § 96 ods. 1 až 3 návrhu zákona špeciálne stavebné úrady majú vykonávať pôsobnosť a právomoc stavebného úradu len pri stavbách , nie však pri zmene využitia územia (kde je kompetencia všeobecného stavebného úradu – obce – viď § 66) a z tohto dôvodu sú špeciálne stavebné úrady oprávnené postupovať len vo veciach ohlasovania, povoľovania, kolaudácie stavieb, štátneho stavebného dohľadu, prejednávania priestupkov, ukladania pokút za správne delikty a kontroly užívania stavieb a vedenia registrov výstavby. 
V záujme vylúčenia spochybňovania platnosti týchto postupov aj pre banskú štátnu správu v konaniach podľa banského zákona je nutné v novom ďalšom článku návrhu zákona nadväzne zmeniť alebo doplniť aj dotknuté ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ banského zákona“). 
Na tomto základe nie je vhodné definovať rozhodnutie o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru ako rozhodnutie o využití územia (viď doterajšie znenie odseku 6 § 27 banského zákona) a preto je potrebné toto ustanovenie vypustiť. Zmena využitia územia bude predmetom konania všeobecného stavebného úradu (obce) o zmene využitia pozemkov podľa § 125 a nasl. stavebného zákona (viď vyššie). V tomto konaní všeobecný stavebný úrad (obec) zároveň vyhodnotí , či zámer zmeny využívania pozemkov (v danom prípade nová banská činnosť) zodpovedá záverečnému stanovisku orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak zmena užívania (banská činnosť) bola predmetom hodnotenia vplyvu (viď § 125 ods. 1 písm. d) návrhu zákona). 
S prihliadnutím na uvedené bude rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru rozhodnutím už len povoľujúcim umiestnenie dobývania ( určenie dobývacieho priestoru), resp. zmeny dobývacieho priestoru alebo jeho zrušenie. Rovnako bude aj rozhodnutím povoľujúcim vznik práva na dobývanie. 
V tejto súvislosti – vzhľadom na to, že rozhodnutie o zmene využívania pozemkov má predchádzať medzi iným aj určeniu dobývacieho priestoru, nie je potrebné v § 27 ods. 1 banského zákona ako podmienku tohto postupu ustanoviť predloženie záväzného stanoviska. stavebného úradu (dotknutej obce) ale len predloženie uvedeného rozhodnutia stavebného úradu o zmene využívania pozemkov. 
Vzhľadom na dôležitosť rozhodnutia o zmene využívania pozemkov bude povinným podkladom návrhu na určenie dobývacieho priestoru, na základe čoho sa navrhuje v § 28 ods. 1 banského zákona doplnenie nového písm. h). V prípade ak rozhodnutie o zmene využívania pozemkov nebude vydané pre nesúlad návrhu na zmenu využívania územia s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami (viď § 128 ods. 4 návrhu zákona), bude musieť byť konanie o určení dobývacieho priestoru zastavené pre neúplnosť povinných podkladov návrhu na určenie dobývacieho priestoru.. 
 
Z 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
ZMOS 
K čl. VI.: zmeny v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
Položka 60 
Oslobodenie 
„1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“ 
Navrhujeme citovaný text v bode 1 preformulovať takto: 
„1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení žiadatelia, ak aspoň jeden z nich je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“. 
Položka 61 
Oslobodenie 
„Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“ 
Navrhujeme citovaný text preformulovať takto: 
„Od poplatku sú oslobodení žiadatelia, ak aspoň jeden z nich je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“. 
Položka 62a 
Oslobodenie 
„1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia zmien dokončených stavieb na bývanie podľa písmen a) a e) sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“ 
Navrhujeme citovaný text v bode 1 preformulovať takto: 
„1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia zmien dokončených stavieb na bývanie podľa písmen a) a e) sú oslobodení navrhovatelia, ak aspoň jeden z nich je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“ 

Odôvodnenie k Položkám 60, 61 a 62a - Oslobodenie: 
V praxi sa bežne vyskytujú prípady, ak žiadateľmi sú manželia alebo podieloví spoluvlastníci (napr. súrodenci), z ktorých len jeden je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (resp. ŤZP so sprievodcom), a navrhovaná formulácia takéto prípady nerieši. 
Preformulovanie textu (modrou farbou) odstráni pochybnosti v uvedených prípadoch. 
Položka 62a 
Poznámky 
Navrhujeme za poznámku č. 4 vložiť novú poznámku č. 5 v nasledovnom znení: 
„5. Podľa tejto položky sa spoplatňuje vydanie potvrdenia o tom, že neskolaudovaná stavba a stavebné úpravy nepodliehajú kolaudácii.“. 
Odôvodnenie: 
Ak by predsa bol schválený generálny pardon podľa § 77 ods. 3 písm. d), t.j. že kolaudácii nepodliehajú neskolaudované stavby a stavebné úpravy, ktoré sa bez závad užívajú na rovnaký účel viac ako 20 rokov, je z dôvodov uvedených vyššie k tomuto ustanoveniu potrebné spoplatniť úkony stavebného úradu súvisiace s vydaním takéhoto potvrdenia. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K čl. III, Bod 5 (§ 13 ods. 5) :zmeny v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
ktorý znie: 
„5. V § 13 ods. 5 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „rozhodovaním vo veciach stavebného úradu môže poveriť len prednostu stavebného úradu“. 

V uvedenom texte navrhujeme doplniť za slovo „môže“ text „ starosta z obce patriacej do stavebného obvodu.“. 

Odôvodnenie: 
Ustanovenie § 13 ods. 5 by potom znelo takto: 
(5) Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení; rozhodovaním vo veciach stavebného úradu môže starosta z obce patriacej do stavebného obvodu poveriť len prednostu stavebného úradu 
Prednosta stavebného úradu bude v zmysle § 93 ods. 4 zamestnancom obce, ktorá je sídlom stavebného úradu, avšak už nie zamestnancom ďalších obcí, ktoré patria do stavebného obvodu. Najmä malé obce by preto uvítali, aby ich starostovia mohli prednostu stavebného úradu poveriť rozhodovaním v stavebných veciach napriek tomu, že tento nie je ich zamestnancom. 
V minulosti totiž Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo pod č. 2010-18871/20285-1:530/Pi dňa 12.04.2010 Usmernenie, ktoré spresnilo dňa 19.05.2010 a z obsahu ktorého vyplýva, že „starosta môže poveriť rozhodovaním iba zamestnanca tej obce, ktorej je starostom.“ 
Navrhované doplnenie textu by odstránilo prípadné pochybnosti. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K čl. III, Bod 4 (§13 ods. 4 písm. e):zmeny v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Navrhujeme vypustiť bod 4 v čl. III návrhu stavebného zákona. 
Odôvodnenie: 
Navrhované formulácie „rozpor so všestranným rozvojom obce“ alebo „výrazne negatívne zasiahlo do prostredia“ sú neurčité právne pojmy a jednoznačne nahrávajú poskytovateľom reklamných stavieb a zväzuje starostovi ruky. Obec si predsa môže vo svojej územnoplánovacej dokumentácii stanoviť regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia obce aj z hľadiska umiestňovania reklamných stavieb a preto je takáto kompetencia starostu obce nadbytočná a poviedla by skôr ku korupcii a klientelizmu. 
Starosta obce nie je správnym orgánom (porovnaj § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Správnym orgánom je obec, pričom rozhodnutia (opatrenia) obce podpisuje starosta, pokiaľ tým nepoverí zamestnanca obce. Prípadné podmienky, za ktorých obec vydá nesúhlasné záväzné stanovisko v tejto veci navrhujeme upraviť priamo na príslušnom mieste v stavebnom zákone. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K čl. III, Bod 2 (§5 ods.5):zmeny v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Navrhujeme vypustiť bod 2 v čl. III návrhu stavebného zákona 
Odôvodnenie: 
Navrhované doplnenie v ustanovení § 5 ods. 5 zákona o obecnom zriadení nie je v súlade resp. nezohľadňuje úpravu v zákone č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 514/2003 Z.z.“). 
Zákon č. 514/2003 Z.z. jednoznačne a najmä podrobne upravuje Regresnú náhradu v ustanoveniach § 19 a nasl., a to aj právo štátu na náhradu škody od územnej samosprávy, ak škodu spôsobili orgány územnej samosprávy pri výkone verejnej moci v oblasti prenesenej štátnej správy. 
Navrhované doplnenie textu v § 5 ods. 5 zákona o obecnom zriadení by potom nezohľadňovalo prípady, ak by nezákonné rozhodnutie obce ako stavebného úradu bolo vydané preto, že obec sa riadila nesprávnym právnym názorom orgánu štátnej správy (napr. okresného úradu v sídle kraja ako odvolacieho orgánu). 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K Čl. II, bod 14 (§ 16c ods. 4 písm. f)):Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikácia (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
V § 16c ods. 4 písm. f) prílohou k žiadosti o stavebné povolenie má byť aj stanovisko orgánu posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie. Navrhujeme doplniť tento text, že stanovisko orgánu je potrebné len v prípade, že sa toto posudzovania vplyvu na životné prostredie vyžaduje. 

Dňa 1.7.1996 bol zákonom č. 160/1996 Z.z., zmenený cestný zákon, ktorý zrušil § 5 a následne stratilo platnosť ustanovenie § 8 vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. Uvedený paragraf definoval súčasti pozemných komunikácii. Pri súčasnom platnom § 1 ods. 4 cestného zákona vznikajú v povoľovacom procese rozpory, čo je a čo nie je súčasťou pozemných komunikácii. Snaha stavebníkov je rozdeliť stavbu komunikácii napr. oddeliť kolmé a pozdĺžne parkovacie stojiská od pozemnej komunikácie. Navrhujeme aby zákonodarca splnomocnil príslušné rezortné ministerstvo vypracovať novelu vyhlášky č. 35/1984, ktorá je neaktuálna. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K Čl. II, bod 14 (§ 16c ods. 4 písm. c):Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikácia (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
V § 16c ods. 4 písm. c) navrhujeme vypustiť predbežný geometrický plán. 
Z 
N 
úprava nie je nevyhnutná 
ZMOS 
K Čl. II, bod 13 (§16 Konanie o umiestnene stavby):Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikácia (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
Ustanovenie rieši situáciu keď budúca pozemná komunikácia a jej ochranné pásmo nie je vyznačená v územných plánoch. Odporúčame vypustiť názov ustanovenia (konanie o umiestnení stavby) ktorý môže byť vykladaný tak, že špeciálny stavebný úrad vydáva územné rozhodnutie o umiestnení stavby. 

 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 165 ods. 5: 
Ustanovenie je nejednoznačné, nevyplýva z neho, na základe čoho vlastníci stavieb inžinierskych sietí dodávali energie a na základe akého právneho aktu dodávky prerušili. 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 161 Verejné obstarávanie:  
Navrhujeme vypustiť, pretože obsahuje reguláciu spoločenských vzťahov upravených zákonom o verejnom obstarávaní. 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 159 Splnomocňovacie ustanovenie: 
Navrhujeme doplniť nový odsek 5 nasledovného znenia: 
„(5) Obec všeobecne záväzným nariadením ustanoví pravidlá umiestňovania, užívania, povoľovania a odstraňovania zariadení slúžiacich na reklamné, propagačné alebo informačné účely, ktoré nie sú reklamnou stavbou ani reklamným zariadením podľa tohto zákona.“ 

Odôvodnenie: 
V 5. verzii návrhu stavebného zákona bolo podobné splnomocňujúce ustanovenie uvedené (pôvodne § 154 ods. 4) a trváme na jeho opätovnom zaradení. 
Nový stavebný zákon definuje pojmy „reklamná stavba“ a „reklamné zariadenie“, tak, že ich charakteristickým znakom je konštrukcia, teda trojrozmerná vec. V reáli sa však najmä na stavby (napr. budovy, oplotenia a pod.) umiestňujú reklamné zariadenia, ktoré nemajú charakter konštrukcie a ide napr. o rôzne PVC plachty, plastové tabule a pod. pripevnené drôtom, špagátom, nitom a pod., ktoré tým pádom nemožno považovať za reklamné zariadenie na ktoré sa vzťahujú ustanovenia nového stavebného zákona. 
I keď platný stavebný zákon nejasne definuje pojem „reklamné zariadenie“, stavebné úrady postupovali v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. c) stavebného zákona (pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom) aj v prípade takých zariadení, ktoré nemali charakter trojrozmernej konštrukcie. Na stavebný úrad sa totiž obracali najmä správcovia komunikácií a žiadali, aby stavebný úrad rozhodol o odstránení reklamného zariadenia, pretože je umiestnené napr. na zábradlí mosta alebo kruhového objazdu. 
Navrhovaným ustanovením by pre obce vzniklo oprávnenie - kompetencia vo veciach, ktoré sa výsostne týkajú ich územia a obyvateľov a bola by tu možnosť regulovať živelné umiestňovanie takýchto reklám, ktoré by už po účinnosti nového stavebného zákona nespadali pod jeho pôsobnosť. 
Je nevyhnutné, aby si obec mohla sama je ustanoviť pravidlá povoľovania a odstraňovania zariadení, na ktoré sa nevzťahuje navrhovaný zákon. Ide zo stavebno-technického hľadiska o hnuteľné veci v rôznych formách vyhotovenia a umiestnenia v obci, pretože stavebný zákon sa vzťahuje len na stavby, ktorých jedným z definičných znakov je pevné priame alebo nepriame spojenie so zemou. Na hnuteľné veci a ich vlastníkov sa vzťahuje Občiansky zákonník, ktorý vytvára medze takejto úpravy. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K§ 155 Priebeh konania , ods. 6:  
Navrhujeme ustanovenie vypustiť. 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K § 155 Priebeh konania (t. j. konania o nepovolenej stavbe) ods. 1: 
Navrhujeme bližšie upraviť podmienky pre uloženie kaucie, napr. na čí účet má byť uhradená a najmä bližšie vysvetliť použitie tohto zabezpečovacieho prostriedku, pretože v dôvodovej správe o kaucii nie je ani len zmienka. Takisto nie je zrejmé, či rozhodnutie o povinnosti zložiť kauciu napr. na účet stavebného úradu bude potom spôsobilým exekučným titulom na výkon rozhodnutia súdnym exekútorom podľa exekučného poriadku. 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 154 Začatie konania ods. 3:  
Správnym orgánom je obec, zamestnanec obce je v právnom vzťahu s obcou a preto nemôže samostatne konať a nemôže byť opatrovníkom v stavebnom konaní ako zamestnanec obce. Vzhľadom na uvedené, opatrovníkom môže byť obec a obec rozhodne, ktorý jej zamestnanec bude plniť úlohy obce ako opatrovníka v stavebnom konaní.  
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 147 Kolaudačná obhliadka stavby ods. 4: 
Navrhujeme na konci textu, „(4) Ak stavebný úrad zistí, že stavba nie je spôsobilá na užívanie na určený účel z dôvodu, že je stavebne nedokončená, že má vážne kolaudačné nedostatky alebo že nevyhovuje požiadavkám podľa odseku 3, konanie preruší a vyzve navrhovateľa, aby v určenej primeranej lehote stavbu dokončil a odstránil kolaudačné nedostatky.“ 

doplniť text 

„inak kolaudačné konanie zastaví.“ 

Odôvodnenie: 
V dôvodovej správe k tomuto ustanoveniu sa sankcia zastavenia konania spomína, no nie je výslovne uvedená v príslušnom ustanovení. 
Ustanovenie § 29 ods. 1 písm. d) správneho poriadku, podľa ktorého: Správny orgán konanie zastaví, ak účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený, je nepoužiteľné, pretože v tomto prípade nejde o odstránenie nedostatkov podania, ale o odstránenie nedostatkov stavby. 
 
Z 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
ZMOS 
K § 144 Ohlasovanie stavieb, ods. 6 : 
Lehota 15 dní na vydanie stavebného súhlasu je neprimerane krátka, navrhujeme ponechať doterajších 30 dní. 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZMOS 
K § 137 Predbežné stavebné povolenie: 
Navrhujeme toto ustanovenie zrušiť v celom rozsahu, nakoľko umožní so špekulatívnych dôvodov stavebníkom začať stavbu a pokračovať aj nad rozsah predbežného povolenia, nerieši dopady a dôsledky odstraňovania stavebných prác vykonaných na základe takéhoto povolenia ak stavebné povolenie nebude vydané vôbec. 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 134 Zastavenie konania písm. a): 
V § 134 písm. a) navrhujeme za slovami „...v súlade...“ vložiť nové slová „...s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s...“ 

Odôvodnenie : 
Návrh vychádza zo znenia § 123 ods. 4 návrhu zákona, ktorý v prípade konania o umiestnení stavby predpokladá v prípade nesúladu návrhu na začatie konania, resp. stavby alebo umiestnenia stavby s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s regulatívmi alebo so zastavovacími podmienkami návrh zamietnuť - jedná sa o vytvorenie rovnakých dôvodov vo všetkých obdobných prípadoch (aj v prípade konania o zmene využívania pozemkov, aj v prípade stavebného konania) pre tento postup (zamietnutie návrhu, resp. zastavenie konania). 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ZMOS 
K § 128 Rozhodnutie o zmene využívania pozemkov, ods. 5: 
V návrhu zákona nie je uvedené, aké dôsledky nastanú po uplynutí lehoty platnosti rozhodnutia o zmene využívania pozemkov. 

 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 128 Rozhodnutie o zmene využívania pozemkov, ods. 4 písm. a):  
V § 128 ods. 4 písm. a) navrhujeme za slovami „...v súlade...“ vložiť nové slová „...s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s...“ 

Odôvodnenie : 
Návrh vychádza zo znenia § 123 ods. 4 návrhu zákona, ktorý v prípade konania o umiestnení stavby predpokladá v prípade nesúladu návrhu na začatie konania, resp. stavby alebo umiestnenia stavby s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s regulatívmi alebo so zastavovacími podmienkami návrh zamietnuť - jedná sa o vytvorenie rovnakých dôvodov vo všetkých obdobných prípadoch (aj v prípade konania o zmene využívania pozemkov, aj v prípade stavebného konania) pre tento postup (zamietnutie návrhu, resp. zastavenie konania). 
 
Z 
N 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZMOS 
K § 120 základné ustanovenia, ods. 1, písm. g): 
Navrhujeme vypustiť podzemné a nadzemné vedenia elektronických komunikačných sietí a ich oporných a vytyčovacích bodov. 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K § 120 základné ustanovenia, ods. 1, písm. b): 
Zákon používa termín uzavreté priestory a areály existujúcich stavieb, navrhujeme tento pojem vysvetliť, nakoľko v praxi dochádza k rôznym výkladom a aplikáciám tohto pojmu. 

 
O 
ČA 
vypustené 
ZMOS 
K § 118 Dokazovanie, ods. 7: 
Navrhujeme vypustiť slová „bez zavinenia“ . 
Odôvodnenie: 
Orgán štátnej správy nemôže konať zavinene, môže len porušiť právnu povinnosť. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 118 Dokazovanie, ods. 5 písm. c):  
Ustanovenie používa pojem „verejné subjektívne právo“, avšak nikde ho nedefinuje, ani v osobitnej časti dôvodovej správy sa neuvádza, prečo je tento pojem v zákone použitý a čo sa má pod tento pojem podriadiť. Pokiaľ sa tak nestane, navrhujeme z citovaného textu vypustiť slová „verejné subjektívne“, pretože z pohľadu účastníkov konania pred stavebným úradom nesporne pôjde o uplatňovanie práv a oprávnených záujmov. 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 117: 
Ustanovenie len negatívne vymedzuje osoby, ktoré nemôžu byť predvedené, neupravuje ktoré osoby môžu byť predvedené a akým spôsobom.  
O 
A 
 
ZMOS 
K § 116 Doručovanie, ods. 6: 
Navrhujeme zrušiť vymedzenie počtu účastníkov konania nad ktorý sa oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou, nakoľko sa tým značne predĺži konanie a zvýšia sa náklady. 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZMOS 
K § 116 Doručovanie, ods. 3:  
Druhú vetu navrhujeme nahradiť nasledovne: „Ak sa písomnosť doručuje verejnou vyhláškou musí byt vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu a zároveň uverejnená na webovom sídle stavebného úradu.“. 
O 
A 
 
ZMOS 
K § 115 Upovedomenie o začatí konania, ods. 6: 
Za bodkočiarkou je nesprávne uvedená odvolávka na ods. 1, zrejme má byť odvolávka na ods. 4. 
O 
A 
 
ZMOS 
K § 114 Občianskoprávne a iné námietky, ods. 3: 
Navrhujeme doplniť nasledovný text: „Ak v určenej lehote účastníci predložili dôkaz o podaní návrhu, stavebný úrad konanie preruší do rozhodnutia súdu.“. 
Z 
ČA 
vypustené 
ZMOS 
K § 113 Odstraňovanie rozporov, ods. 6: 
Návrh zákona nerieši postup v prípade keď dotknutý orgán nemá nadriadený orgán (obec). Navrhujeme toto znenie ustanovenia doplniť. 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K § 113 Odstraňovanie rozporov, ods. 3:  
Zákon nerieši postup v prípade, že námietka sa týka záväzného stanoviska obce. Riešením by mohlo byť v prvom rade prerokovanie problémovej časti záväzného stanoviska stavebným úradom s obcou a v prípade, že by nedošlo k zhode o zákonnosti záväzného stanoviska, stavebný úrad preruší konanie a dá podnet príslušnému prokurátorovi na preskúmanie zákonnosti záväzného stanoviska. 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K § 112 Záväzné stanovisko, ods. 6:  
Navrhované ustanovenie navrhujeme vypustiť. 
Odôvodnenie: 
Navrhovaným ustanovením zákon vstupuje do pôsobnosti zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorý upravu¬je okrem iného v § 20 a nasl. dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. Navrhované ustanovenie je tak nielen nadbytočné, pretože upravuje spoločenské vzťahy už upravené iným zákonom, ale je aj neprípustnou nepriamou novelou označeného zákona, preto ho navrhujeme zo zákona vypustiť. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 111 Dotknuté orgány, ods. 1 písm. g):  
Žiadame navrhované ustanovenie vypustiť, pretože starosta nie je správnym orgánom, je ním obec (porovnaj § 13 ods. 5 druhá veta a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K § 107 Správne delikty: 
Do tohto ustanovenia navrhujeme doplniť ďalšie dva odseky upravujúce trovy konania nasledovného znenia: 
„(18) Osobe, ktorej správny orgán uložil pokutu za správny delikt, zároveň uloží povinnosť zaplatiť trovy konania spojené s prejednaní správneho deliktu paušálnou sumou vo výške 35 eur. 
(19) Trovy konania podľa odseku 19 sú príjmom štátneho rozpočtu.; trovy konania uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme stanoviť trovy konania za prejednanie iného správneho deliktu než je priestupok tak, ako tomu bolo v návrhu stavebného zákona z roku 2009 (tlač 995); v tomto materiáli sa dokonca navrhovala paušálna suma vo výške 170 eur. Navrhovaná suma 35 eur len mierne prekračuje dvojnásobok trov konania pri priestupkoch (2 x 16 eur = 32 eur). 
V praxi je ako veľmi nespravodlivé vnímané to, že fyzická osoba – občan platí podľa § 79 zákona o priestupkoch trovy konania v sume 16 eur, no v prípade správneho deliktu právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa sa trovy konania neuhrádzajú napriek tomu, že tieto subjekty sú solventnejšie ako občania. 
Konania o správnych deliktoch sú v porovnaní s priestupkovými konaniami komplikovanejšie a náročnejšie nielen preto, že v prevažnej väčšine ide o stavby väčšie než len drobné a jednoduché, ale páchatelia správnych deliktov sú v prípade právnických osôb zastúpené svojimi právnikmi a v prípade fyzických osôb-podnikateľov si títo bežne najímajú advokátov, čo opäť spôsobuje náročnosť celého správneho konania na zamestnancov stavebného úradu. 
Príjem z trov konania umožní stavebným úradom ako aj stavebným inšpektorátom zamestnať aj kvalitných právnikov, ktorí budú schopní viesť správne konania v súlade so zásadou zákonnosti a uložené pokuty a trovy konania aj účinne vymáhať. 
Trovy konania spojené s prerokovaním správneho deliktu by mali byť príjmom toho správneho orgánu, ktorý je príslušný na jeho prejednanie a ktorému trovy konania skutočne aj vzniknú. 
Ako ďalší argument uvádzame, že trovy konania spojené s prejednaním iného správneho deliktu (než priestupok) upravujú viaceré zákony, napr.: 
-Podľa § 139d ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., držiteľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 139a, príslušný orgán Policajného zboru uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu. 
-Podľa § 31 ods. 8 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 29 ods. 1, okresný úrad uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu. 
-Podľa § § 91 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p., osoba, voči ktorej orgán ochrany prírody rozhodnutím vyslovil výrok o porušení tohto zákona, je povinná uhradiť štátu trovy konania spojené s prerokovaním iného správneho deliktu paušálnou sumou vo výške 33,19 eura. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty; ak sa ukladá iná sankcia, tak v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená iná sankcia. Podľa odseku 13 uvedeného ustanovenia sú uhradené trovy konania príjmom Environmentálneho fondu. 
-Podľa § 22 ods. 13 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,osoba, proti ktorej okresný úrad alebo inšpekcia rozhodnutím vyslovila výrok o porušení tohto zákona a osobitného predpisu, je povinná uhradiť štátu trovy konania spojené s prerokovaním iného správneho deliktu alebo zhabania paušálnou sumou vo výške 33,19 eura. Trovy konania sú splatné v lehote splatnosti uloženej pokuty. Podľa odseku 14 uvedeného ustanovenia sú uhradené trovy konania príjmom Environmentálneho fondu. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K § 107 Správne delikty ods. 17: 
Požadujeme vetu: „Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“ 
nahradiť textom: 
„Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce.“ 
Odôvodnenie: 
Podľa § 95 ods. 1 písm. a) návrhu stavebného zákona stavebným úradom je obec. Je predsa logické, aby uložené pokuty boli príjmom obce tak ako je tomu v súčasnosti (vyššie citovaný § 107 ods. 2 stavebného zákona), pretože tento príjem aj naďalej bude slúžiť na finančné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. 
Ak by pokuty boli príjmom len štátneho rozpočtu, stratili by obce motiváciu na ukladanie pokút a v konečnom dôsledku by to viedlo k stratám na príjmoch štátneho rozpočtu. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 107 Správne delikty ods. 15: 
Navrhujeme vo vete „Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa...“nahradiť slová „jedného roka“ textom „dvoch rokov“ 
Odôvodnenie: 
V praxi je nutná dlhšia subjektívna lehota najmä z toho dôvodu, aby sa zistil skutkový stav (rozsah a spôsob spáchania správneho deliktu), čo bude závisieť napr. od potreby vypracovania projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním. 
Ďalší argument z praxe: Nie vždy je možné včas odhaliť a zdokumentovať porušenie stavebného zákona, najmä v prípadoch, keď k nemu došlo v interiéroch stavby, v uzavretých areáloch firiem alebo na miestach ťažko dostupných a odľahlých (napr. lesné pozemky). 
Pre porovnanie: pri priestupkoch fyzických osôb je stanovená dvojročná lehota (§ 20 zákona o priestupkoch). 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZMOS 
K § 107 Správne delikty ods. 4:  
Navrhujeme nasledovné znenie toho odseku: 
„(4) Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá uskutočňuje alebo užíva 
a) reklamnú stavbu bez označenia a v lehote určenej orgánom štátneho stavebného dohľadu nezabezpečí označenie reklamnej stavby pokutu od 100 do 500 eur, 
b) reklamnú stavbu s najväčšou informačnou plochou viac ako 20 m2 bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním pokutu od 3 000 do 10 000 eur, 
c) reklamnú stavbu s najväčšou informačnou plochou od 3 m2 do 20 m2 bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním pokutu od 1 000 do 6 000 eur, 
d) reklamné zariadenie s najväčšou informačnou plochou od 1,2 m2 do 3 m2 bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s ním pokutu od 500 do 3 000 eur.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhované pokuty sú za „čierne“ reklamy smiešne nízke! Mimochodom, v 5. verzii návrhu stavebného zákona bola uvedená suma do 5 000 eur. Kladieme si otázku: Čo je za takým prudkým (až 10-násobným) znížením pokút? 
Podľa ustanovenia § 106 ods. 1 písm. e) platného stavebného zákona možno v súčasnosti za tento správny delikt uložiť pokutu do výšky 13 277 eur (400 000 SK). 
Navrhované znenie nehorázne zvýhodňuje poskytovateľov resp. vlastníkov reklamy oproti ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom, ktorí porušia stavebný zákon, 
Navrhované sumy pokút rozhodne nespĺňajú preventívnu ani represívnu funkciu sankcie a nebudú mať takmer žiadny odstrašujúci účinok pre poskytovateľov reklamy. 
Žiada sa ešte poukázať na to, že určenie pevných súm (a nie rozpätí ako pri ostatných skutkových podstatách) neumožňuje použitie kritérií pre ukladanie sankcií uvedených v § 107 ods. 13. To povedie skôr k tomu, že vlastníci reklám si pokuty vopred započítajú do ceny služby a reklamnú stavbu (zariadenie) umiestnia bez povolenia (súhlasu), veď kým na to stavebný úrad príde, tak príjmy z reklamy sú zaručené. 
Je všeobecne známou skutočnosťou, že Slovensko je posiate tisíckami reklám, ktoré sa umiestňujú živelne (bez povolenia) a vlastník ju neodstráni ani v prípade uloženia pokuty a povinnosti ju odstrániť, pretože kým reklama stojí, tak prináša vlastníkovi úžitok a zisk. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K § 107 Správne delikty, ods. 3 písm. b): 
Navrhujeme vypustiť nakoľko za tieto delikty nezodpovedá zhotoviteľ. 

 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZMOS 
K § 107 Správne delikty, ods. 2 písm. c): 
Navrhujeme vypustiť nakoľko za tieto delikty nezodpovedá zhotoviteľ. 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZMOS 
K § 106 Poriadkové opatrenia, ods. (4): 
Navrhujeme v § 106 ods. 4 vypustiť slová „doklad o kvalifikácií alebo o oprávnení“.“ 

Odôvodnenie: 
V praxi nerealizovateľné. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ZMOS 
K § 105 Priestupky ods. 12: 
Navrhujeme za vetu: „Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch 10).“ doplniť vetu: „Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty uložené obcou a úhrada trov konania sú príjmom rozpočtu obce.“ 
Odôvodnenie: 

K príjemcovi pokuty: 
Bez doplnenia uvedenej vety by v prípade pokút za priestupky platila druhá veta ustanovenia § 13 ods. 3 zákona o priestupkoch, podľa ktorého: 
(3) Pokuta je príjmom obce, ak bola uložená za priestupky proti verejnému poriadku (§ 47 a 48), proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49), proti majetku (§ 50), ako aj za priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a za priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce. Výnosy ostatných pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

To znamená, že pokuty uložené obcou ako stavebným úradom by boli príjmom štátu a zrušil by sa tým v súčasnosti platný stav upravený v § 107 ods. 2 platného stavebného zákona, podľa ktorého: Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce. 
Podľa § 95 ods. 1 písm. a) návrhu stavebného zákona však stavebným úradom je obec. Je predsa logické, aby uložené pokuty boli príjmom obce, pretože tento príjem bude obci slúžiť na finančné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Ak budú stanovené aj spodné hranice pokút, tak obce tieto pokuty budú aj ukladať, a pre štát to znamená zníženie nákladov spojených so zabezpečením financovania preneseného výkonu. 

K príjemcovi trov konania: 
Trovy konania, ktoré vznikli správnemu orgánu príslušnému na prejednanie priestupku (obec ako stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát) znáša v zmysle § 31 správneho poriadku tento správny orgán. Trovy konania predstavujú najmä poštovné, svedočné, znalečné, trovy súvisiace s výkonom tlmočníckej činnosti (tlmočné) a pod. 
Súčasný právny stav, kedy sa trovy konania v sume 16 eur (určené vyhláškou Ministerstva vnútra č. 411/2006 Z.z. ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch, v znení vyhlášky č. 531/2008 Z.z.) uhrádzajú na účet Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, spôsobuje jednak náklady minimálne na poštovnom (kópia rozhodnutia o priestupku zasiela obec ministerstvu ako prípadný exekučný titul) a predstavujú pre ministerstvo nadbytočnú agendu pri vymáhaní nezaplatených trov. 
Je nepochybne spravodlivé, aby trovy konania spojené s prejednaním priestupku patrili tomu orgánu, ktorý skutočne priestupkové konanie vedie a ukončí. Tento správny orgán by potom vymáhal trovy konania spolu s uloženou pokutou, čo opäť znižuje administratívnu náročnosť a náklady verejnej správy. 
Pre porovnanie podľa § 79 ods. 4 
-slovenského zákona o priestupkoch: Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
-českého zákona o přestupcích (zákon č. 200/1990 Sb.): Náhrada nákladů řízení je příjmem obce, jejíž orgán rozhodl o přestupku v prvním stupni. Náhrada nákladů řízení o přestupku, který vedl jiný správní orgán České republiky, je příjmem státního rozpočtu této republiky. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ZMOS 
K § 105 Priestupky ods. 11  
Navrhujeme vypustiť text „obecná polícia a orgán Policajného zboru“ 
Odôvodnenie: 
Podľa § 105 ods. l návrhu stavebného zákona: 
(1)Priestupku sa dopustí ten, kto 
a)uskutočňuje bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s ním stavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, na ktorých uskutočnenie je potrebný stavebný súhlas, 
b)začne stavebné práce pred právoplatnosťou rozhodnutia stavebného úradu, alebo pred doručením stavebného súhlasu, 
c)uskutočňuje jednoduchú stavbu pre seba svojpomocou bez osoby oprávnenej na výkon stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, 
d)uskutočňuje bez povolenia stavebného úradu terénne úpravy, na ktoré je potrebné takéto povolenie, 
e)predlžuje napriek výzve stavebného úradu a bez vážneho dôvodu dokončenie stavby v lehote určenej v stavebnom povolení alebo v stavebnom súhlase, 
f)nezabezpečí, aby počas uskutočňovania stavby svojpomocou bola na stavbe stavebná dokumentácia, 
g)neodstráni v určenej primeranej lehote nedostatky zistené pri štátnom stavebnom dohľade, 
h)nezabezpečí stavenisko a jeho zariadenia podľa tohto zákona. 

Ukladanie pokút za uvedené priestupky v blokovom konaní predpokladá dôkladnú znalosť stavebného zákona a napr. v prípade zamestnancov stavebných úradov je vyžadovaný osobitný kvalifikačný predpoklad (§ 99). 

Príslušníci obecných polícií a Policajného zboru nemusia vždy vedieť, ktorá stavba vyžaduje stavebné povolenie a kedy postačuje len stavebný súhlas, alebo na ktoré terénne úpravy je potrebné povolenie stavebného úradu a na ktoré už nie, a už vôbec nebudú vedieť posúdiť či nedostatky zistené pri štátnom stavebnom dohľade boli v stanovenej lehote skutočne odstránené. 

Okrem toho podľa § 84 ods. 3 zákona o priestupkoch: Proti blokovému konaniu sa nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať mimo odvolacieho konania. 
Podľa § 76 ods. 1 písm. h) zákona o priestupkoch: Správny orgán konanie o priestupku zastaví, ak sa v ňom zistí, že za priestupok bola uložená bloková pokuta. 

Z citovaných ustanovení zákona o priestupkoch vyplýva, že môže nastať nasledovná situácia: Orgán štátneho stavebného dohľadu zistí „čiernu“ zmenu stavby rodinného domu - prístavbu a obec ako stavebný úrad začne priestupkové konanie pre priestupok podľa § 105 ods. 4 písm. b) stavebného zákona, za ktorú je možné uložiť pokutu do 50 000 eur. Pri ústnom pojednávaní sa však zistí, že stavebník už dostal od príslušníka polície blokovú pokutu napr. 30 eur. Tento priestupok však už nebude možné vzhľadom na citované ustanovenia zákona o priestupkoch prejednať, keďže už bola uložená pokuta v blokovom konaní. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 105 Priestupky ods. 7 a 8:  
Požadujeme pri skutkových podstatách priestupkov stanoviť aj spodnú hranicu pokuty. 
Odôvodnenie: 
Argumenty, že zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o priestupkoch“) to neumožňuje, neobstojí. 
Samotný zákon o priestupkoch v ustanovení § 22 ods. 2 (Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky) stanovuje rozpätia pokút vrátane spodnej hranice. 

Ďalšie zákony, ktoré určujú v prípade priestupkov fyzických osôb aj spodné hranice sú napríklad: 
•zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov - § 48 odseky 2, 3 a 4 
•zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - § 55 ods. 2 písm. a) 
•zákon č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov - § 92 ods. 2 
•zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. - § 74 ods. 4 písm. b) 
• a ďalšie zákony. 

Vymedzenie dolnej hranice pokuty pri uvedených skutkových podstatách je nutné najmä z toho dôvodu, aby sa predchádzalo ukladaniu malých a zanedbateľných pokút, k čomu sú starostovia často tlačení ako volení predstavitelia obcí. Ak nie je stanovená spodná hranica pokuty, fyzická osoba, ktorej bola pokuta uložená, namieta takmer akúkoľvek výšku pokuty ako neprimerane vysokú, čo je v praxi bežné. 
Stanovenie spodnej hranice pokuty pôsobí tiež vysoko preventívne a odrádza páchateľa od porušenia stavebného zákona. Je všeobecne známou skutočnosťou, že výrazne klesol počet dopravných priestupkov a dopravných nehôd práve z toho dôvodu, že boli určené spodné hranice pokút. 

Zároveň navrhujeme určiť spodné hranice primerane tak, aby nepôsobili na priestupcu likvidačne, i keď sa žiada poznamenať, že ak fyzická osoba má dostatok finančných prostriedkov napr. na realizáciu „čiernej“ zmeny stavby (napr. prístavba k rodinnému domu), tak musí mať aj na zaplatenie pokuty. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZMOS 
K § 105 Priestupky, ods. 6 písm. d): 
Navrhujeme v ods. 6 vypustiť písm. d). 

Odôvodnenie: 
Pri reklamných zariadeniach ohraničenie minimálnej výmery informačnej plochy. Ak vybudovanie reklamného zariadenie s informačnou plochou do 1,2 m je nepovolené potom je potrebné za jeho realizovanie uložiť sankciu. 

 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 105 Priestupky, ods. 2 písm. b):  
ktorý znie: 
„(2) Priestupku sa dopustí ten, kto 
b) užíva stavbu alebo umožní inému užívať stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím,“ 
Navrhujeme doplniť za slovom „rozhodnutím“ text: „prípadne stavebným povolením“. 

Odôvodnenie: 
Za účinnosti pôvodného stavebného zákona bolo vydaných množstvo dodatočných povolení stavby, kedy stavebný úrad v zmysle § 88a ods. 9 stavebného zákona spojil konanie o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená s kolaudačným konaním. V týchto prípadoch sa kolaudačné rozhodnutie nevydáva a účel užívania stavby je stanovený v rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby. 
Okrem toho by neboli postihnuteľné prípady uvedené v v § 77 ods. 3 písm. d) návrhu stavebného zákona (pozri vyššie), t.j. že „Kolaudácii nepodliehajú neskolaudované stavby a stavebné úpravy, ktoré sa bez závad užívajú na rovnaký účel viac ako 20 rokov.“. Účel užívania stavby by tak bol uvedený len v stavebnom povolení. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K § 104 Sankcie, ods. (5): 
Návrh ustanovenia je v praxi nerealizovateľný. 

Odôvodnenie: 
§ 104 ods. 5 zákonodarca navrhuje, aby stavebný úrad v prípade nezastavenia stavebných prác rozhodol na náklady vlastníka stavby o uzavretí staveniska, uzamknutí jeho vstupu a vjazdu, o zadržaní a uskladnení stavebných mechanizmov a ostatných zariadení a stavebného materiálu na stavbe a o zabezpečení strážnej služby až do právoplatnosti rozhodnutia o zmene stavby, alebo rozhodnutia o odstránení stavby. Takýto návrh zákona je v praxi nerealizovateľný. Stavebný úrad nemá finančné prostriedky ani nie je zabezpečený na to aby tieto činnosti vykonal a následne si vymáhal finančnú náhradu za vynaložené náklady. Platí to aj pri zabezpečení odobratia vzoriek a vykonania kontrolnej skúšky, resp. znaleckého posudku podľa navrhnutého ods. 8. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZMOS 
K § 99 Osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov verejnej správy vo výstavbe ods. 6,  
text v ods. 6 ktorý znie: 
„(6) Vedomosti a zručnosti sa overujú každých 5 rokov zdokonaľovacou odbornou prípravou a skúškou.“ 
pozn. (v dôvodovej správe sa uvádza 10 rokov) 
Navrhujeme nahradiť textom: 
„Vedomosti a zručnosti sa prehlbujú každých 5 rokov zdokonaľovacou odbornou prípravou a overujú každých 10 rokov skúškou.“ 
Odôvodnenie: 
Plne postačuje overovanie vedomostí a zručností skúškou každých 10 rokov podobne, ako je tomu v prípade odborne spôsobilých osôb podľa § 97 ods. 5. Skôr je potrebné, aby ministerstvo pravidelne zabezpečovalo odbornú prípravu zamestnancov stavebných úradov a to aj s ohľadom na časté zmeny predpisov súvisiacich s agendou stavebného úradu a nielen vtedy, ak sa ministerstvo rozhodne využiť možnosť „rozhodnúť o mimoriadnej odbornej príprave zamestnancov, ak dôjde k podstatnej zmene v obsahu ich činnosti“ upravenej v odseku 7. Odkedy prešla pôsobnosť stavebného úradu na obce t.j. od roku 2003, poklesla úroveň odbornosti pracovníkov stavebných úradov aj z toho dôvodu, že štátna správa (bývalé krajské stavebné úrad a ani príslušné ministerstvá) nezabezpečovali vzdelávanie týchto zamestnancov a to ani v tých prípadoch, kedy boli prijaté rozsiahlejšie zmeny v stavebnom zákone. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 96 Špeciálne stavebné úrady: 
Navrhujeme vložiť nový odsek 6 v znení : 

„(6) Špeciálne stavebné orgány návrh na začatie konania vo veciach umiestňovania alebo povoľovania stavieb zamietnu, ak nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami.“ 

Doterajšie odseky 6 až 10 sa prečíslujú podľa poradia na odseky 7až 11. 

Odôvodnenie : 
Návrh korešponduje so znením vyjadreným v § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej správy (vrátane štátnej správy – ktorej súčasťou sú aj špeciálne stavebné úrady ) sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a zastavovacími podmienkami pri rešpektovaní zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. 
Navrhovaný postup, ktorý sa navrhuje zabezpečiť špeciálnymi stavebnými úradmi v prípade rozporu návrhu na začatie konania s územnoplánovacou dokumentáciou, resp. s regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami (zamietnuť návrh) je rovnaký ako pri postupe všeobecných stavebných úradov (obcí) podľa § 123 ods. 4, resp. § 128 ods. 4 návrhu zákona (opäť zamietnutie návrhu), resp. obdobný postup – podľa § 134 písm. a) návrhu zákona (zastavenie konania). 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ZMOS 
K § 96 Špeciálne stavebné úrady, ods. 2:  
Uvádzacia veta: Odporúčame zvážiť, či kvôli presnejšiemu vyjadreniu nie je vhodnejšie navrhovaný text uvádzacej vety (predvetia) nahradiť znením: „Špeciálnym stavebným úradom je aj“. 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ZMOS 
K § 95 Stavebný úrad, ods. 8:  
Nie je zrejmé prečo na zamestnancov obce, ktorí plnia úlohy štátnej správy, sa ma vzťahovať zákon o výkone práce vo verejnom záujme a nie zákon o štátnych zamestnancoch, hoci nesporne patria do kategórie zamestnancov, ktorých právne pomery k zamestnávateľovi upravuje zákon o štátnych zamestnan¬coch. Vzhľadom na uvedené navrhujeme novelizovať zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred¬pisov tak, aby sa zákon vzťahoval aj na zamestnancov obcí, pokiaľ plnia úlohy za podmienok ustanovených označeným zákonom.  
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZMOS 
K § 95 Stavebný úrad, ods. 3 
Aj keď sa vo všeobecnej časti dôvodovej správy uvádza, že sa zachováva postavenie obcí ako stavebných úradov a v osobitnej časti dôvodovej správy, že návrh zachováva prenesený výkon štátnej správy na všetky obce, nie je to presné, pretože stavebným úradom by mala byť každá obec tak, ako je to v súčasnosti. Navrhované znenie ustanovenia, osobitne v spojení so znením odsekov 5 a 7 však takú interpretáciu nedovoľuje. Označené ustanovenia dovoľujú jedinú možnú interpretáciu, že stavebným úradom je tá a len tá a žiadna iná obec, ktorá je sídlom stavebného obvodu. To znamená, že ak v stavebnom obvode bude viac ako jedna obec, iba jedna z nich bude stavebným úradom, a to tá, ktorá bude sídlom stavebného úradu, ostatné obce v stavebnom obvode nebudú stavebnými úradmi. Takto navrhovaná právna úprava stavebných úradov je v rozpore s článkom 71 ods. 1 prvá veta a článkom 12 ods. 1 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky i s ustanovením § 5 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 95 Stavebný úrad: 
Navrhujeme vypustiť celý text v odseku 4 písm. a). 
Odôvodnenie: 
Podľa ods. 1 písm. a): 
(1) Stavebným úradom je 
a) obec, 
avšak podľa ods. 4 písm. a) 
(4) Stavebný úrad v stavebnom obvode 
a)je správnym orgánom v konaniach podľa tohto zákona, 
Ide o evidentný rozpor medzi citovanými ustanoveniami. Ak je raz stavebným úradom obec ako taká, nemôže za ňu rozhodovať a byť tak správnym orgánom iná obec len preto, že je sídlom stavebného úradu. Opäť tu ide aj o rozpor s článkom 71 ods. 1 Ústavy SR spomínaným v predchádzajúcom bode. 
V minulosti sme už mali jednu anomáliu, kedy podľa § 13 ods. 5 zákona o obecnom zriadení bol starosta v administratívnoprávnych vzťahoch správnym orgánom, ale stavebným úradom podľa stavebného zákona bola obec. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 95 Stavebný úrad:  
Navrhujeme vložiť nový odsek v znení : 
„Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak je významnou investíciou banská stavba, banské dielo alebo stavba súvisiaca s banskou činnosťou.“ 

Odôvodnenie : 
Pri tomto návrhu sme navrhovanú úpravu nového odseku 2 prevzali z platného znenia § 117b súčasného stavebného zákona. Táto úprava bola schválená v minulom roku pri novelizácii stavebného zákona na základe pozmeňujúcich návrhov poslancov NR SR p. Rašiho a p. Senka. Nevidíme dôvod , prečo by malo byť toto znenie vo vzťahu ku definícii významnej investície v novom stavebnom zákone zmenené. Vzhľadom na záujem, ktorý sa vyjadril napr. pri zákaze dobývania rádioaktívnych nerastov v rámci schválenej novelizácie geologického a banského zákona v júni 2014, resp. pri navrhovanom zákaze použitia technológie kyanidového lúhovania v návrhu novelizácie banského zákona, ktorý bol predložený poslancami NR Sr p. Laššákovou a p. Senkom v júni 2014 do NR SR - rešpektovať komunálnu demokraciu a vyjadrený názor verejnosti – považujeme za vhodné zachovať, aby obce, ktorých predstaviteľov volí do funkcie verejnosť boli naďalej dotknutým stavebným úradom v prípade významných investícií, súvisiacich s dobývaním, resp. spracovaním nerastných surovín. 
 
Z 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
ZMOS 
K § 95 Stavebný úrad 
Navrhujeme zaradiť do prvej hlavy štvrtej časti zákona medzi ustanovenia o štátnej správe s ustanovením, že ide o pôsobnosť preneseného výkonu štátnej správy. 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZMOS 
K § 94 Obec, ods. 2 
Navrhujeme ustanovenie ods. 2 vypustiť. 
Odôvodnenie: 
Navrhovaným ustanovením zákon vstupuje do pôsobnosti zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje okrem iného v § 20 a nasl. dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. Navrhované ustanovenie je tak nielen nadbytočné, pretože upravuje spoločenské vzťahy už upravené iným zákonom, ale je aj neprípustnou nepriamou novelou označeného zákona, preto ho navrhujeme zo zákona vypustiť. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 94 Obec, písm. b): 
Navrhujeme vypustiť celý text pod písmenom b), ktorý znie, 
„ obec 
b) na úseku výstavby 
1.sleduje všetku stavebnú činnosť v obci a dbá o to, aby sa investičná výstavba rozvíjala v súlade so zámermi územného plánovania, 
2.dozerá na stav stavieb v obci, 
3.kontroluje, či stavby a ich zmeny, terénne úpravy, práce a zariadenia uskutočňujú podľa tohto zákona, najmä na základe stavebného povolenia alebo stavebného súhlasu, prejednávajú zistené nedostatky so stavebníkmi a s vlastníkmi stavieb a pozemkov, sú oprávnené vyzvať stavebníka, vlastníka stavby a zhotoviteľa stavby zastaviť uskutočňovanie stavby a bezodkladne upovedomiť stavebný úrad. 
4.vydáva záväzné stanoviská.“ 
Zároveň navrhujeme položku pod číslom 4 (vydáva záväzné stanoviská) presunúť do pôsobnosti obce na úseku územného plánovania. 
Odôvodnenie: 
Pôsobnosť na úseku výstavby - uvedená v pod písmenom b) predsa vykonáva obec ako stavebný úrad a je upravená v ustanovení § 95. Navrhované znenie pod písmenom b) stavia obce patriace do stavebného obvodu vo vzťahu k stavebnému úradu (§ 95 ods. 4) akoby do podriadeného postavenia. Obec, je predsa stavebným úradom a napr. oprávnenie vykonávať dozor, kontrolu alebo zastavenie prác na stavbe patrí do činnosti štátneho stavebného dohľadu. Tak závažné činnosti predsa nemôže vykonávať osoba z obecného úradu, ktorá nemá osobitnú odbornú spôsobilosť podľa § 99. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 94 Obec:  
V tomto ustanovení by mali byť vymenované iba tie oprávnenia a povinnosti obce, ktoré súvisia s jej samosprávnou pôsobnosťou podľa § 4 ods. 3 písm. j) zákona o obecnom zriadení, t.j. že obec pri výkone samosprávy obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón. 
Navrhujeme preto ponechať - vymenovať len pôsobnosť obce na úseku územného plánovania t.j. to, čo je uvedené pod písmenom a). 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 94 Obec, ods. 1 písm. a):  
Navrhujeme ustanovenia odseku 1 písm. a), ktoré upravujú originálnu pôsobnosť obce uviesť v časti upravujúcej územnú samosprávu (napr. v hlave druhej štvrtej časti zákona) a ustanovenia odseku 1 písm. b) v časti upravujúcej štátnu správu (napr. v hlave prvej štvrtej časti zákona) z dôvodov uvedených v pripomienke k štvrtej časti zákona, § 87 a nasl. 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 92 Okresný úrad v sídle kraja ods. 2  
Navrhujeme vypustiť ustanovenie odseku 2, pretože je v hrubom rozpore s úpravou územnej samosprávy v Ústave SR, z ktorej vyplýva, že obce a mestá sú si ako jednotky územnej samosprávy a právnické osoby rovné. Ani z článku 71 ods. 1 Ústavy SR, (Na obec možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy) nevyplýva, že výkon štátnej správy môže byť prenesený len na niektoré obce a na iné nie. 
Okrem toho návrh zákona vôbec neupravuje „pôsobnosť stavebného úradu“ v prípade „okresného úradu“ ako takého, teda takého ktorý nie je v sídle kraja. Veta v písmene a) je preto zmätočná. 
Navrhovaný experiment prenášania pôsobnosti druhostupňo¬vých orgánov štátnej správy v oblasti územného konania a stavebného konania v podaní orgánov miestnej štátnej správy považujeme za neprípustný prvok vnášajúci chaos aj do tak dosť chaotického správneho usporiadania územia Slovenska. Navyše ide o druhostupňovú agendu, kde nemožno argumentovať subsidiaritou – priblížením štátnej správy obyvateľovi obce a navrhovaný právny stav by narušil rovnaké právne postavenie obcí v oblasti územnej samosprávy a vniesol by prvok negatívnej rivality medzi obcami v obvode pôsobnosti stavebného úradu v sídle (v rámci) kraja. Navrhované ustanovenie je v rozpore s § 5 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Zároveň upozorňujeme, že k navrhovanému odseku absentuje odôvodnenie v dôvodovej správe. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 91 Stavebná inšpekcia ods. 2:  
Navrhujeme vypustiť text „...kontrolnými prehliadkami...“ 
Odôvodnenie: 
Spôsob výkonu štátneho stavebného dohľadu predsa určujú ustanovenia § 102 až 104 a nejde o kontrolnú prehliadku. Nový inštitút „Kontrolné prehliadky stavby“ v ustanovení § 73 určuje stavebný úrad v stavebnom povolení (§ 73 ods. 1) alebo zvolá osoba oprávnená na výkon stavebno-technického dozoru (§ 73 ods. 2). 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZMOS 
K § 80 Oprávnenia stavebného úradu na zabezpečenie užívania stavieb, písm. b):  
Navrhujeme vypustiť celý text v písmene b). 
Odôvodnenie: 
Viaceré vymenované povinnosti sú upravené v iných zákonoch, a to najmä vo vodnom zákone, v zákone o odpadoch ako aj v zákone o ochrane prírody a krajiny a pod. 
V dôvodovej správe je k ustanoveniu § 80 uvedené že „Stavebnému úradu sa dávajú významné nástroje, ktorými vo verejnom záujme môže zasiahnuť do práv vlastníkov stavieb. Takéto oprávnenia majú stavebné úrady aj teraz, hoci z praxe je poznatok, že ich veľmi nevyužívajú. 
Je to právo nariadiť neodkladné odstránenie stavby, nariadiť nutné zabezpečovacie práce na stavbe alebo vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác, nariadiť udržiavacie práce, uložiť opatrenie na susednom pozemku alebo stavbe.“ 
Jednak text dôvodovej správy nekorešponduje citovanému ustanoveniu § 80, pretože sa v ňom nehovorí o odstránení stavby a ani o zabezpečovacích prácach a okrem toho na podobné prípady (potreba úprav na pozemku) pamätá aj ustanovenie § 13 ods. 9 písm. b) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého: „Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest.“ 
Väčšina obcí na Slovensku má prijaté svoje VZN upravujúce poriadok a čistotu na území obce a v prípade fyzických osôb možno splnenie podobných povinností vynucovať aj ukladaním pokút za porušenie VZN (§ 48 zákona o priestupkoch). 
Sme toho názoru, že stavebný úrad si uvedeným ustanovením preberá na seba povinnosti navyše, pričom ide už o konania mimo hlavného účelu stavebného zákona. Uvedené ustanovenie môže v praxi viesť k tomu, že stavebný úrad bude namiesto konaní podľa stavebného zákona riešiť zaburinené a náletmi zarastené pozemky. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ZMOS 
K § 77 Kolaudovanie stavieb, ods. 3, písm. d):  
Navrhujeme vypustiť celý text v písmene d), t.j. že „Kolaudácii nepodliehajú neskolaudované stavby a stavebné úpravy, ktoré sa bez závad užívajú na rovnaký účel najmenej 20 rokov.“ 
Odôvodnenie: 
V dôvodovej správe nie je ani uvedený účel tejto úpravy v zákone, avšak je nepochybné, že viaceré inštitúcie (napr. správa katastra, banky a pod.) budú od vlastníka stavby požadovať doklad – potvrdenie o tom, že platí prezumpcia kolaudovania, a teda že daná stavba sa užíva 
- bez závad 
- na rovnaký účel, 
- minimálne 20 rokov (pred dátumom 1.7.1995, keďže nový stavebný zákon má nadobudnúť účinnosť od 1.7.2015). 
Je značne pravdepodobné, že mnohí vlastníci stavieb (na ktoré bolo vydané stavebné povolenie) sa budú chcieť vyhnúť pomerne náročnému kolaudačnému konaniu a budú od stavebného úradu (bez predloženia návrhu na začatie kolaudačného konania a najmä príloh uvedených v § 146 ods. 2) žiadať potvrdenie o tom, že stavba sa nekolauduje, lebo sa užíva v zmysle § 77 ods. 3 písm. d) nového stavebného zákona. 
Avšak ak má stavebný úrad vystaviť takéto potvrdenie (že stavba alebo stavebné úpravy sa bez závad užívajú na rovnaký účel najmenej 20 rokov) tak je potrebné uvedené podmienky aj mať za preukázané. To znamená vykonať ohliadku stavby, zistiť, či na nej nie sú nejaké závady (t.j. súlad so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu), či sa užíva na rovnaký účel počas 20 rokov a či sa vôbec uskutočnila pred 20 rokmi a nie neskôr, ako bude tvrdiť vlastník stavby. 


Je evidentné, že vek stavby by nepochybne preukázal len znalecký posudok, avšak vlastník stavby nie je povinný ho predložiť. Dokazovanie za pomoci svedeckých výpovedí, čestného vyhlásenia a pod. je síce možné, avšak pre stavebný úrad predstavuje vykonanie úkonov, ktoré ani nie sú spoplatnené v navrhovanej zmene zákona o správnych poplatkoch. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZMOS 
K § 70 Nepovolená stavba, ods. 5:  
V dôvodovej správe sa uvádza, že ide o „generálny pardón na nepovolené stavby, ktoré sa za viac rokov reálne užívali bez závad. Dlhodobé riadne užívanie stavieb utvára stav, keď nedostatok úradného dokumentu sa stáva formálnym bez vecného dosahu na užívacie vzťahy a na okolie stavby. Je teda prezumpcia, že vyhoveli kolaudačným požiadavkám aj bez formálnej kontroly, a preto budú sa považovať na účely budúcich zmien a stavebných úprav za skolaudované na užívaný účel (tzv. tichý súhlas). Je totiž ťažko predstaviteľné, aby sa nariadilo odstrániť stavbu postavenú v rozpore so stavebným povolením napríklad pred 20 rokmi, ale po celý čas riadne užívanú a udržiavanú.” 
Nemožno súhlasiť s tým, že ide len o formalitu, ak na stavbu neexistuje stavebné povolenie. Je nepochybné, že vlastníci čiernych stavieb (a ich zmien) budú tvrdiť, že tieto majú viac ako 18 rokov a budú od staveného úradu požadovať nejaké potvrdenie napr. pre správu katastra, banku a pod. o tom, že stavba je legálna, pretože bola postavená pred 1.9.1997. 
V súčasnosti sa vydáva tzv. „potvrdenie o existencii stavby“ na základe ustanovenia § 104 platného stavebného zákona, ktorého obsah prevzalo ustanovenie § 78 ods. 5 a 6 navrhovaného zákona. Avšak obyčajné overenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (spoplatnené sumou len 10 eur) ešte nemôže byť dokladom o tom, že stavba bola postavená pred 1.9.1997. Dá sa predpokladať, že túto skutočnosť bude potrebné preukázať aj obhliadkou stavby, prípadne znaleckým posudkom, no vlastník stavby nie je povinný ho predložiť. Do úvahy prichádza dokazovanie za použitia svedeckých výpovedí, čestného vyhlásenia a pod., čo je však časovo náročné. 
Stavebný úrad predsa nemôže rozhodovať „od stola“ a vydať potvrdenie o tom, že stavba je legálna, a preto aspoň v dôvodovej správe je potrebné spomenúť, ako sa bude uvedené ustanovenie v praxi realizovať a prípadne v zákone o správnych poplatkoch osobitne spoplatniť vydanie potvrdenia o existencii stavby. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 70 Nepovolená stavba, ods. 2: 
Ust. § 70 definuje nepovolenú stavbu. V ods. 2 uvádza za akých podmienok sa dočasná stavba nepovažuje za nepovolenú, z dôvodu nečinnosti stavebného úradu. Navrhujeme v druhej vete doplniť za „hoci stavebník podal “ slovo „ kvalifikovanú“. 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K § 69 Stavebný súhlas, ods. 2 písm. e): 
Nesúhlasíme so znením ustanovenia. 

Odôvodnenie: 
V § 69 ods. 2 písm. e) sa navrhuje, aby sa zriadenie nadzemných a podzemných elektronických komunikačných sietí a ich oporných a vytyčovacích bodov mohlo uskutočniť len na základe stavebného súhlasu, bez toho aby boli tieto stavby tak ako to v doterajšej právnej úprave umiestňované územným rozhodnutím. S týmto návrhom zákona t.j. s umožnením zriadenia nadzemných a podzemných elektronických komunikačných sietí a ich oporných a vytyčovacích bodov bez územného rozhodnutia len na základe stavebného súhlasu nesúhlasíme. Elektronická sieť, tak ako iné inžinierske stavby sa dotýka vlastníckych práv, preto je žiaduce, aby boli umiestnené na základe rozhodnutia o umiestnení stavby. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
§ 67 Povoľovanie stavieb, ods. 3 písm. l): 
Navrhujeme preformulovať text v písmene l), t.j. že „Stavebné povolenie, ani stavebný súhlas nie sú potrebné na upevnenie zariadenia alebo firemného označenia prevádzkarne na stavbu alebo na iné zariadenie.“ a nahradiť ho textom „na upevnenie zariadenia, ktoré slúži na označenie prevádzkarne na stavbu alebo na iné zariadenie*.“ 
V poznámke pod čiarou uviesť odkaz: 
* § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka 
Odôvodnenie: 
Náš právny poriadok nepozná výraz „firemné označenie“ a podľa § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka platí, že: 
Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Prevádzkareň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie. 
Uvedený návrh je v súlade aj s úpravou v ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého: 
Reklamou nie je označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb. 
Nová formuláciu textu zabráni v budúcnosti nejasnostiam vo výklade tohto písmena, pretože aj v súčasnosti mnohí podnikatelia tvrdia, že nejde o reklamné zariadenie hoci evidentne obsahuje reklamu, ale že ide len o označenie prevádzkarne. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K § 67 Povoľovanie stavieb, ods. 3 písm. c): 
Navrhujeme vypustiť písmeno c), t.j. že „Stavebné povolenie, ani stavebný súhlas nie sú potrebné na osadenie stavebného výrobku, ktorý plní úlohu reklamnej stavby, na čas nie dlhší ako 30 dní.“ 
Odôvodnenie: 
Je dôvodná obava, že uvedená možnosť bude v praxi zneužívaná v obrovskej miere, pretože je takmer nemožné vlastníkovi premiestniteľnej reklamy (stavebného výrobku), dokázať, že táto bola bez povolenia resp. súhlasu umiestnená viac ako 30 dní. Inak povedané vlastník reklamy bude tvrdiť, že bola umiestnená menej ako 30 dní, alebo že v minulom mesiaci tam bola len 25 dní a v predminulom len 29 dní. 
Nie je predsa v silách stavebného úradu, aby každý deň sledoval a napr. odfotografoval, že kdekoľvek na území stavebného obvodu pribudol premiestniteľný billboard, a ak bol nejaký umiestnený, tak sledovať, či je tam po dobu do 30 dní, alebo dlhšie. 
30-dňový „pardon“ na umiestnenie reklamy vôbec nezohľadňuje právnu úpravu v nadväzujúcich právnych predpisoch (cestný zákon, zákon o ochrane pamiatkového fondu, zákon o ochrane prírody a krajiny a pod.) ktoré zakazujú umiestnenie akejkoľvek reklamy na určitých miestach, resp. určujú, že k umiestneniu reklamy sa vyjadrujú v konaní pred stavebným úradom. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K § 55 ods. 6 písm. a): 
V § 55 ods. 6 písm. a) navrhujeme vypustiť slovo „predpokladaný“. 
O 
A 
 
ZMOS 
K § 51 Stavebník, ods. (7): 
Navrhujeme ods. 7 vypustiť z návrhu zákona nakoľko ide o zmluvný vzťah medzi zhotoviteľom a stav, podľa ktorého zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 51 Stavebník, ods. (6): 
V ods. 6 sa za bodkočiarkou uvádza, že prílohou ohlásenia je kópia dokladu preukazujúceho prevod alebo prechod práv a povinností. Navrhujeme slovo prevod vypustiť vzhľadom k tomu, že práva ani povinnosti nie je možné previesť, pretože ide o verejné právo a nie o súkromné právo. 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K § 51 Stavebník, ods. (1): 
V § 51 ods. 1 za stavebníka určuje vlastník pozemku alebo vlastník stavby, alebo iný obstarávateľ stavby. Striktné určenie, že vlastník pozemku je stavebníkom nezodpovedá zásadám právnej úpravy Slovenskej republiky, podľa ktorých stavby nie sú súčasťou pozemku (§ 120 ods. 2 Občianskeho zákonníka), vlastník pozemku nemusí byť vlastníkom stavby, tak ako to platí v Českej republike, preto túto definíciu navrhujeme spresniť, že stavebníkom je vlastník pozemku, ktorý je zároveň aj stavebníkom stavby.  
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 16 Udržiavacie práce: 
V § 16 takmer totožne s doterajším stavebným zákonom sú vysvetlené pojmy „udržiavacie práce“. V jeho ods. 2 písm. a) až n) je popísaný druh udržiavacích prác. Takmer polovicu z nich tvoria opravy stavieb a ich častí, preto navrhujeme použiť v navrhovanom ustanovení zákona okrem pojmu udržiavacie práce aj opravy a výmeny, ktoré zodpovedajú skutočnému obsahu činnosti. 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZMOS 
K § 15 Zmena stavby, ods. (3) písm. f): 
Navrhujeme ustanovenie vypustiť. 

Odôvodnenie: 
V § 15 ods. 3 písm. f) je zmenu stavby považovaná len tá zmena smerového vedenia, výškového vedenia alebo dispozičného usporiadania líniovej stavby, ktorá zasahuje do práv vlastníkov iných pozemkov a stavieb. Navrhujeme toto ustanovenie vypustiť, nakoľko sa ním umožňuje umiestňovať a prekladať stavby inžinierskych sieti v rozpore s ich umiestnením, resp. povolením, zároveň umožňuje zásah do vlastníckych prác vlastníkov pozemkov a stavieb, tým, že zákon neurčuje kto a akým spôsobom bude posudzovať či sa podzemné sieť prekladá do pozemkov iných vlastníkov. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZMOS 
K § 15 Zmena stavby, ods. (3) písm. a): 
Navrhujeme vysvetliť pojem „„ prevádzková jednota“. 

Odôvodnenie: 
Ustanovenie zavádza nový termín „prevádzková jednota“ bez toho, aby bol vysvetlený obsah pojmu. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZMOS 
K § 11 Podlažie, ods. 5: 
Navrhujeme upraviť charakteristiku pojmu podzemná budova tak, aby celá podzemná budova bez ohľadu na počet podlaží bola umiestnená pod upraveným terénom. 

Odôvodnenie: 
Navrhovaný zákon v § 11 novo definuje „podzemné podlažie“ a „podzemná budova“. Nadzemné podlažie má podlahovú konštrukciu najviac 0,8 m pod úrovňou upraveného terénu v troch štvrtinách dĺžky obvodu podlažia. Podzemné podlažie je také podlažie, ktoré má podlahovú konštrukciu pod úrovňou 0,8 m. Znamená to, že zostávajúca časť podlažia je nad upraveným terénom. V ods. 5 § 11 sa za podzemnú budovu považuje budova, ktorá má jedno alebo viac podzemných podlaží. Pri tejto definícií je za podzemnú budovu považovaná budova, ktorá je 0,9 m pod zemou a 3 m nad úrovňou upraveného terénu. Táto kvalifikácia podzemnej budovy nezodpovedá zámeru zákonodarcu, ktorého cieľom bolo za podzemnú budovu určiť takú budovu, ktorá je celá pod úrovňou okolitého terénu. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 10 Budova, ods. (3): 
Navrhujeme v § 10 ods. 3 vypustiť rozdelenie budov na budovy na trvalé bývanie a budovy na prechodné bývanie. 

Odôvodnenie: 
V § 10 navrhovaného zákona je pozmenené rozdelenie budov. Bytové budovy sú navrhnuté ako budovy na trvalé bývanie a budovy na prechodné bývanie. Zo stavebno-technického hľadiska nie je rozdiel medzi budovou na trvalé bývanie a budovou na prechodné bývanie, preto stavebnému úradu neprislúcha určovať v ktorej bytovej budove je možné bývať na trvalo a v ktorej prechodne. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 9 Stavba, ods. (1): 
Navrhujeme vypustiť z návrhu slovo „ pevne“. 

Odôvodnenie: 
V § 9 takmer totožne s platným stavebným zákonom preberá pojem stavba, ako stavebná konštrukcia pevne spojená so zemou alebo osadená na upravenom podklade. V praxi stavebných úradov bolo preukázané, že táto kvalifikácia pojmu je predmetom polemiky, vedie k rôznym výkladom, preto navrhujeme vypustiť z návrhu slovo „ pevne“ a ponechať len spojená so zemou. Každá povoľovaná stavba musí byť stavebnotechnicky navrhnutá tak, aby zodpovedala všeobecným technickým požiadavkám na stavbu. Rovnako predmetom rôznych výkladov je aj navrhnutý termín „upravený podklad“. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
ZMOS 
K Dôvodovej správe 
Požadujeme podrobnejšie rozpracovanie obsahu dôvodovej správy najmä jej osobitnej časti. 
Odôvodnenie: 
Pri niektorých navrhovaných ustanoveniach absentuje odôvodnenie v dôvodovej správe resp. odôvodnenie (vysvetlenie) nie je dostatočné. V niektorých prípadoch dochádza k nesúladu odôvodnenia so samotným textom ustanovenia (uvedené pravdepodobne vzniklo pri posúvaní textu v rámci úprav jednotlivých pracovných verzii zákona). 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K materiálu ako celku 
•ZMOS trvá na ponechaní modelu výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku v prvom stupni na miestnej územnej samospráve a nesúhlasí s prípadnými úvahami o presune na štátnu správu. Výsledky stavebnej činnosti tvoria prostredie života obyvateľov obce, je preto dôležité aby orgán, ktorý reguluje túto oblasť, bol ten orgán, ktorý je im najbližšie. 

•Naďalej budeme presadzovať požiadavku na zachovanie modelu, kde každá obec je stavebným úradom, pričom sa umožňuje spoločné zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy. 

•Odmietame akékoľvek pokusy o zriaďovanie funkcie „prednostu stavebného úradu“ či inú formu „štátneho dohľadu“ nad realizáciou stavebného zákona obcami. Aj na základe kontextu čiastkových výstupov auditu verejnej správy, vnímame ako zdroj negatívnych úkazov v kvalite zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy priamu príčinnú súvislosť medzi nedostatočným a neobjektívnym financovaním preneseného výkonu štátnej správy a kritizovanou kvalitou výkonu štátnej správy. Navyše zvýšenie správnych poplatkov je spôsobilé reagovať na zvýšenú stavebnú činnosť v niektorých regiónoch Slovenska. Cielenou aplikáciou znížených sadzieb by bolo možné podporiť realizáciu viacerých strategických cieľov SR (napr. bezbariérovosť, starnutie obyvateľstva, inklúzia, privátne nájomné bývanie...), resp. podporiť riešenie viacerých lokálnych, alebo regionálnych problematických oblastí (napr. statická doprava – podmienky parkovania, zabratie verejnej zelene,...) 

•Nakoľko sa od obdobia, kedy boli obce poverené výkonom štátnej správy v tejto oblasti nepodarilo zabezpečiť uspokojivý model financovania preneseného výkonu štátnej správy, ktorý by umožňoval v súlade s čl. 6 ods. 2 Európskej charty miestnej samosprávy prijímanie vysokokvalifikovaných zamestnancov a uspokojivé materiálno technické zabezpečenie, budeme požadovať zásadné zmeny v oblasti správnych poplatkov. Uvedomujeme si, že toto môže mať negatívny dopad najmä na investorov vo výrobnej oblasti. Je však potrebné skonštatovať, že práve stavebné konania pre stavby určené na výrobu, či prevádzku služieb sú odborne náročnou činnosťou vyžadujúcou vysokokvalifikovaný personál spôsobilý identifikovať riziká a primerané protiopatrenia najmä vo vzťahu k miestnym verejným záujmom akými sú napr. právo na zdravé životné prostredie, právo na nerušené užívanie majetku, ochrana zdravia a životov obyvateľov a podobne. 

•Vo vzťahu k územnému plánu budeme i naďalej presadzovať, aby územné plány obcí a stanoviská k stavebnej činnosti boli plne rešpektované všetkými zainteresovanými subjektmi. Aplikácia všetkých prípadných zákonných výnimiek musí mať jasné pravidlá, najmä naplniť sprísnený princíp odbornosti, širokej publicity a transparentnosti prostredníctvom kogentne ustanovených procesných postupov. Požiadavka na iné využitie územia, než vyplýva z lokálnej dohody obyvateľov obce formulovanej v územnom pláne obce môže byť akceptovaná za predpokladu primeranej kompenzácie zásahu do integrity daného územia vyvolaného takouto zmenou. Ide o reakciu na viaceré negatívne skúsenosti, kde sa neodôvodnene a neraz skryte narúša princíp územnej autonómie obce. 

•Návrh nového Stavebného zákona deklaruje, že povoľovať všetky činnosti vrátane dobývania, resp. spracovania nerastných surovín je možné len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a najmä regulatívmi územného plánu a zastavovacími podmienkami. Regulatívy územného plánu by mali mať teda naďalej efektívnu možnosť v prípadoch, kedy podľa prejaveného názoru verejnosti sa zámer dobývania nerastných surovín odmieta pre jeho rizikovosť – najmä pre závažnosť dopadov na zdravie obyvateľov alebo na životné prostredie - takéto činnosti nepripustiť. 

•Návrh zákona je nesmierne benevolentný vo vzťahu k reklamným zariadeniam. Počnúc tým, že na niektoré reklamy nebude 
potrebné žiadne povolenie ani súhlas až po neadekvátne nízke pokuty. Mestá a obce potrebujú zmocňovacie ustanovenie na to, aby vzniklo oprávnenie - kompetencia vo veciach, ktoré sa výsostne týkajú ich územia a obyvateľov a možnosť regulovať živelné umiestňovanie reklám. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K čl. III, Bod 3, (§6 ods.8):zmeny v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Žiadame vypustiť bod 3 v čl. III návrhu stavebného zákona 
Odôvodnenie: 
Pôsobnosť obce na úseku územného plánovania je originálnou pôsobnosťou obce, ktorá nepodlieha dohľadu administratívnych orgánov. Dozor nad zákonnosťou rozhodnutí a opatrení orgánov územnej samosprávy zo strany štátu patrí do pôsobnosti orgánov prokuratúry. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 87 Základné ustanovenie a nasl.: 
Je nesporné, že v rámci verejnej správy štátna správa a územná samospráva sú dve veľké, svojimi metódami, úlohami a funkciami zásadne odlišné oblasti správy veci verejných a preto je potrebná ich úprava v striktne od seba oddelených skupinách ustanovení, aby v praxi orgánov verejnej správy nedochádzalo k zamieňaniu, či nebodaj zmiešavaniu kompetencii orgánov štátnej správy a orgánov samosprávy navzájom. Vzhľadom na uvedené navrhujeme v prvej hlave zoskupiť ustanovenia upravujúce štátnu správu, vrátane štátneho stavebného dohľadu a tak ju aj označiť, a v druhej hlave zoskupiť ustanovenia upravujúce územnú samosprávu. 
Z 
A 
 
ZMOS 
k § 43 Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie, ods. 2: 
Navrhujeme vypustiť slová „zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry, ak požadovaný variant je v rozpore so zadaním.“. 

Odôvodnenie: 
Z uvedeného ustanovenia vyplýva povinnosť obstarať novú UPD za účelom zosúladenia dokumentácie so záverečným stanoviskom z procesu EIA, ktorý sa týka umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry. V zmysle pojmov návrhu stavebného zákona (§ 5 návrhu) je dopravnou infraštruktúrou dopravné vybavenie územia, ktorým sú cestná infraštruktúra, železničná infraštruktúra, mestské dráhy, letecká infraštruktúra, prístavy a vodné cesty a prepojovacie body medzi sieťami rôznych druhov dopravy. Znamená to, že v prípade vydania záverečného stanoviska na akúkoľvek stavbu dopravnej infraštruktúry bude musieť územný plán, ktorý bude mať charakter všeobecne záväzného právneho predpisu (prijatý formou všeobecne záväzného nariadenia) „ustúpiť“ individuálnemu právnemu aktu, ktorým je záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvom na životné prostredie. Uvedené je v úplnom rozpore s elementárnymi pravidlami fungovania právneho štátu. Práve naopak, v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky platí (zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), že záverečné stanovisko z procesu posudzovania musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, teda aj v súlade s všeobecne záväzným nariadením o záväzných častiach územného plánu. V prípade, ak navrhovateľ považuje za dôležité vytvoriť mechanizmus na rešpektovanie strategicky významných (teda nie všetkých) stavieb dopravnej infraštruktúry, môže sa uvedené zabezpečiť buď prostredníctvom územného plánu vyššieho stupňa alebo iným typom koncepčného dokumentu, ktorý však musí mať charakter všeobecne záväzného právneho predpisu. Podriaďovanie sa právnych predpisov individuálnym rozhodnutiam je v právnom štáte neprípustné. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 5. 12. 2014. 
ZMOS 
K § 42 Schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, ods. 2: 
Navrhujeme, aby v § 42 ods. 2 boli vypustené slová „a či obsah návrhu územnoplánovacej dokumentácie zabezpečuje koordináciu využívania územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy“. 

Odôvodnenie: 
Časť ustanovenia, ktorú navrhujeme vypustiť považujeme za kolíznu so zákonom, popierajúcu charakter územnoplánovacej pôsobnosti obce. Uvedená formulácia (zabezpečuje koordináciu využívania územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy...), poskytuje veľký priestor aplikačnej svojvôle orgánu štátnej správy. Už v súčasnosti pri taxatívnom výpočte predmetu skúmania podľa § 25 platného stavebného zákona sa stretáme s extenzívnym až nezákonným výkladom právomocí štátnych orgánov. Takýto prístup a navrhovaná úprava je v hrubom rozpore s charakterom územnoplánovacej pôsobnosti samospráv, ktorá má charakter originálnej a autonómnej kompetencie. Samotná skutočnosť kontroly orgánom štátnej správy voči autonómnej samosprávnej pôsobnosti samospráv je na hrane ústavnosti. Ak v nej chce zákonodarca zotrvať, musí špecificky a taxatívne vymedziť predmet prieskumu návrhu. Zároveň vnímame uvedenú formuláciu nadbytočnú aj z obsahového hľadiska, keďže koordináciu využívania územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy a na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky má byť zabezpečená v ÚPD vyššieho stupňa, súlad s ktorou je mimo akúkoľvek debatu. 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 5 Územnoplánovacia dokumentácia 
Navrhujeme vložiť nový odsek 4 v tomto znení : 
„(4) Územnoplánovacia dokumentácia je záväzným podkladom v konaniach stavebných a špeciálnych stavebných úradov, uskutočňovaných podľa tohto zákona a osobitných zákonov.“ 

Doterajšie odseky 4 až 8 sa prečíslujú podľa poradia na odseky 5 až 9. 

Odôvodnenie : 
Obdobne, ako to bolo vyjadrené v doterajšom znení § 27 ods. 6 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – ďalej len „súčasný stavebný zákon“ - považujeme za účelné zdôrazniť, že územnoplánovacia dokumentácia je záväzným podkladom, podľa ktorého stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady uskutočňujú konania podľa stavebného zákona, resp. podľa osobitných zákonov. Toto znenie korešponduje aj so znením vyjadreným aj v § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej moci pri plnení svojich zákonných úloh sú povinné rešpektovať priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia podľa územnoplánovacej dokumentácie, resp. v § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej správy sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a zastavovacími podmienkami pri rešpektovaní zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. 
Upozorňujeme v tejto spojitosti na negatívne skúsenosti z nedávnej minulosti , kedy príslušné obvodné banské úrady rozhodli o určení dobývacieho priestoru bez ohľadu na vyjadrené negatívne záväzné stanoviská dotknutých obcí a miest ako stavebných úradov, ktoré poukázali na rozpor so schváleným prípustným funkčným využitím územia v územnoplánovacej dokumentácii (napr. určenie dobývacieho priestoru Bara v obci Malá Bara na dobývanie perlitu v centre Tokajskej oblasti, určenie dobývacieho priestoru na dobývanie zlatých a strieborných rúd v lokalite Biely Vrch pri Detve – v katastri obce Dúbravy a mesta Detva, neustále odkladanie návrhu mesta Kremnica na zmenu hraníc dobývacieho priestoru, ktorý je od roku 1961 (ešte pred platnosťou súčasného banského zákona) umiestnený aj v mestskej pamiatkovej rezervácii v centre mesta Kremnica, vymedzenej aj v územnom pláne ). 
 
Z 
A 
 
ZMOS 
K § 5 Územnoplánovacia dokumentácia, ods. 6 
V § 5 ods.6 (po posunutí v prípade schválenia vloženia nami navrhovaného nového odseku 4 - odsek 7) navrhujeme za slovami „Regulatívom priestorového usporiadania a využívania územia...“ vložiť legislatívnu skratku (ďalej len „regulatív“) a na konci odseku vložiť dve nové vety v znení : 
„Regulatív má charakter zákazov, obmedzení alebo podporujúcich faktorov vo vzťahu k priestorovému usporiadaniu a funkčnému využívaniu územia. Regulatív tým určuje zakázanú, obmedzenú a prípustnú činnosť alebo funkciu v území.“ 

Odôvodnenie : 
Doplnenie definície regulatívu sme prevzali z doterajšieho znenia tretej vety § 139a ods. 1 súčasného stavebného zákona . Toto doplnenie definície s prihliadnutím na účel regulatívu považujeme za výstižné aj na základe hľadísk vyjadrených napr. v § 30 ods. 3 návrhu zákona ( z hľadiska nášho vyjadreného záujmu najmä v písm. e) a g), resp. napr. v § 31 ods. 3 tohto návrhu (opäť z hľadiska nášho záujmu najmä v písm. a) a f). 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 5. 12. 2014. 
ZMOS 
K § 30 Územný plán regiónu, ods. 3 písm. c): 
Navrhujeme v ods. 3 písm. c) vypustiť slová „a technickej infraštruktúry“ 

Odôvodnenie: 
Uvedené znenie regulatívu, v porovnaní s doterajšou úpravou znamená výrazné posilnenie právomocí VUC na úkor územnoplánovacej pôsobnosti obce. Popiera princíp „tvorby územia zdola“ samozrejme pri rešpektovaní zásadných koncepčných limitov územných plánov vyšších stupňov. Nová právomoc VUC určiť technickú infraštruktúru (t.j. napr. sieť verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, elektronické komunikačné siete, ropovody, skládky odpadu a zariadenia na nakladanie s odpadom), až na úroveň plôch, vytesňuje obec do role štatistu pri územnom plánovaní, keďže je ÚP VÚC je pre obce záväzný. Vzhľadom na uvedené navrhujeme z ustanovenie § 30 ods. 1 písm. c) vypustiť možnosť vymedzenia plôch technickej infraštruktúry z obsahu územného plánu regiónu. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 5. 12. 2014. 
ZMOS 
K § 31 Územný plán obce, ods. (3): 
V § 31 ods. 3 návrhu zákona sú uvedené oblasti pre regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, navrhujeme tieto oblasti (hľadiská) rozšíriť o určenie kritérií na umiestňovanie reklamných stavieb a zariadení v danom území, ako aj možnosť určenia farebného riešenia budov. 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 5. 12. 2014. 
ZMOS 
K § 31 Územný plán obce, ods. (7): 
V § 31 ods. 7 je definované verejné priestranstvo. Odporúčame túto definíciu doplniť nasledovne: „Verejným priestranstvom sú aj ďalšie priestory prístupné každému bez obmedzenia, slúžiace všeobecnému užívaniu a to bez ohľadu na vlastníctvo k tomuto priestoru.“.  
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 5. 12. 2014. 
Klub 500 
 
Nie je definované, čo znamená geodetická dokumentácia skutočného zhotovenia stavby (§146, ods.2, písm.f) a či je potrebné ju spracovať pre každú stavbu. Napr. v prípade realizácie inžinierskych sietí je postačujúca geodetická dokumentácia uvedená v §146, ods.2, písm.a).  
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
Klub 500 
 
V § 109 doplniť ako účastníka aj osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť dotknuté. 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Klub 500 
 
Stavebný úrad je podľa § 85, písm.c) oprávnený nariadiť vlastníkovi stavby odstránenie stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie z dôvodu, že počas jej uskutočňovania bol na pozemku alebo na stavbe odkrytý významný archeologický nález alebo významný kultúrny nález, pre ktoré nemožno uskutočniť stavbu. Navrhujeme, aby bola riešená finančná kompenzácia vlastníkovi odstraňovanej stavby vzhľadom k tomu, že nemôže využiť pozemok, príp. realizovať stavbu z dôvodov, ktoré nemohol predvídať a ani ovplyvniť. 
Z 
N 
nespadá do kompetencie tohto zákona. 
Klub 500 
 
Stavebný úrad je podľa § 85, písm.c) oprávnený nariadiť vlastníkovi stavby odstránenie stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie z dôvodu, že počas jej uskutočňovania bol na pozemku alebo na stavbe odkrytý významný archeologický nález alebo významný kultúrny nález, pre ktoré nemožno uskutočniť stavbu. Navrhujeme, aby bola riešená finančná kompenzácia vlastníkovi odstraňovanej stavby vzhľadom k tomu, že nemôže využiť pozemok, príp. realizovať stavbu z dôvodov, ktoré nemohol predvídať a ani ovplyvniť. 
Z 
N 
nie je v kompetencii tohto zákona. 
Klub 500 
 
Navrhujeme aby opatrenia na susednom pozemku alebo na susednej stavbe podľa § 84 bolo možné nariadiť v nevyhnutnom prípade a v nevyhnutnej miere a iba v prípade, ak na uskutočnenie stavby, jej zmeny, nevyhnutných stavebných úprav, udržiavacích prác alebo zabezpečovacích prác, terénnych úprav a na odstránenie stavby nie je možné použiť pozemky stavebníka.  
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Klub 500 
 
V § 80, písm.b) je uvedené, že stavebný úrad je oprávnený nariadiť vlastníkovi pozemku uskutočniť aj odstránenie náletových drevín. Avšak na výrub drevín, ktoré spĺňajú určité rozmerové parametre je potrebné povolenie - súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. 
Z 
A 
vypustený text 
Asociácia vodárenských spoločností 
§43 ods.4  
Pripomienka§43 ods.4: Navrhujeme doplniť znenie:“.... dotknutých vlastníkov dopravnej infraštruktúry a inžinierských sietí..... - do nasledovného znenia odseku: (4) Orgán územného plánovania požiada dotknuté vyššie územné celky, dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy, dotknutých vlastníkov dopravnej infraštruktúry a inžinierských sietí o vyjadrenie k správe o stave územnoplánovacej dokumentácie v lehote najmenej 30 dní. Orgán územného plánovania zverejní správu o stave územnoplánovacej dokumentácie na webovom sídle. 

Odôvodnenie: Uvedená infraštruktúra je významnou zložkou ÚPD, resp. problematiky rozvoja územia. Preto je dôležité, aby k stavu ÚPD sa vyjadrovali aj vlastníci uvedenej infraštruktúry. 
 
Z 
A 
 
Asociácia vodárenských spoločností 
§25 ods. 4 písm. c)  
Pripomienka §25 ods. 4 písm. c): Navrhujeme doplniť na konci znenia:...“a prírodných zdrojov“. 
Odôvodnenie: V posledných rokoch stále častejšie dochádza k nerešpektovaniu podmienok ochrany vodárenských zdrojov a podzemných vôd, k výstavbe v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, kde je to zakázané rozhodnutiami orgánov ŽP a pod. Jedným z dôvodov je nedostatočný dôraz, ktorý sa týmto územiam kladie v územnoplánovacích dokumentáciách všetkých stupňov, čo má za následok také rozhodnutia stavebných úradov pri povoľovaní stavieb, ktoré sú v rozpore s ochranou podzemných vôd, povrchových vôd, určených na pitné účely a následne pitnej vody pre zásobovanie obyvateľstva. Navrhované doplnenia sú v súlade s uznesením vlády č. 583/2012, ktoré stanovuje vodu za strategickú surovinu štátu, ako aj s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012 až 2016,v ktorom vláda deklaruje, že bude venovať zvýšenú pozornosť ochrane a zlepšeniu stavu vôd. 
 
Z 
A 
 
Asociácia vodárenských spoločností 
§43 ods.2 
Pripomienka §43 ods.2: Navrhujeme doplniť:“... s aktuálne požadovaným variantom inžinierských sietí a súvisiacich stavieb, resp....“.- do nasledovného znenia:(2) Orgán územného plánovania obstará novú územnoplánovaciu dokumentáciu, ak požadované zmeny v území sú v rozpore so zadaním, na ktorého základe bola územnoplánovacia dokumentácia obstaraná, alebo ak je potrebné zmeniť strategický regulatív alebo zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu s aktuálne požadovaným variantom inžinierských sietí a súvisiacich stavieb, resp. so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry, ak požadovaný variant je v rozpore so zadaním. 

Odôvodnenie: Dôvodom navrhovanej úpravy je postavenie problematiky inžinierskych sietí na roveň s problematikou dopravnej infraštruktúry, a to vzhľadom na to, že nie je menej významná, resp. kladie na umiestnenie v území menej dôležité nároky. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 16. 1. 2015. 
Asociácia vodárenských spoločností 
§43 ods.5 
Pripomienka§43 ods.5: Navrhujeme doplniť znenie:“.... dotknutí vlastníci dopravnej infraštruktúry a inžinierskych sietí..“.- do nasledovného znenia odseku:(5) Ak sa dotknuté vyššie územné celky, dotknuté obce a dotknuté orgány štátnej správy, dotknutí vlastníci dopravnej infraštruktúry a inžinierskych sietí nevyjadria v určenej lehote, predpokladá sa, že so správou o stave územnoplánovacej dokumentácie súhlasia. 
Odôvodnenie: Uvedená infraštruktúra je významnou zložkou ÚPD, resp. problematiky rozvoja územia. Preto je dôležité, aby k stavu ÚPD sa vyjadrovali aj vlastníci uvedenej infraštruktúry. 
 
Z 
A 
 
Asociácia vodárenských spoločností 
§44 ods.3 
Pripomienka§44 ods.3: Navrhujeme doplniť znenie:“.... ako aj dotknutým subjektom – vlastníkom dopravnej infraštruktúry alebo inžinierskych sietí..“-do nasledovného znenia odseku:(3) Orgán územného plánovania predloží smernicu na obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie príslušným orgánom štátnej správy podľa § 89 alebo podľa § 92 ako aj dotknutým subjektom – vlastníkom dopravnej infraštruktúry alebo inžinierskych sietí na odsúhlasenie a oznámi verejnosti obstaranie zmien a doplnkov na webovom sídla a na úradnej tabuli. 

Odôvodnenie: Smernica naznačí vecnú náplň ÚPD a táto prakticky vždy súvisí s uvedenou infraštruktúrou, resp. vecnou náplňou uvedená infraštruktúra priam môže byť. 
 
O 
N 
Pre smernicu je zvolený iný postup ako pre ostatné etapy.  
Asociácia vodárenských spoločností 
§44 ods.6 
Pripomienka§44 ods.6: Navrhujeme doplniť znenie:“.... a inžinierských sietí..... -do nasledovného znenia odseku:(6) Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie možno obstarať len raz ročne; to neplatí, ak ide o obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce na základe záverečného stanoviska orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu dopravnej infraštruktúry, ak právnická osoba, ktorá vyvolala potrebu zmien a doplnkov uhradila náklady na ich obstaranie. Ak obec neobstará zmeny a doplnky územného plánu obce na zosúladenie územného plánu obce so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu dopravnej infraštruktúry s úhradou nákladov na ich obstaranie, stavba dopravnej infraštruktúry a inžinierskych sietí sa umiestni v súlade so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov. 
Odôvodnenie: Dôvodom navrhovanej úpravy je postavenie problematiky inžinierskych sietí na roveň s problematikou dopravnej infraštruktúry, a to vzhľadom na to, že nie je menej významná, resp. kladie na umiestnenie v území menej dôležité nároky. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 16. 1. 2015. 
Asociácia vodárenských spoločností 
§7 ods.5 písm. c)  
Pripomienka §7 ods.5 písm. c) – navrhujeme doplniť....ochranných pásiem vodárenských zdrojov...do nasledovného znenia: c) potreby ochrany chráneného územia, ochranných pásiem vodárenských zdrojov a ochrany pamiatkového fondu alebo prírodného dedičstva. 

Odôvodnenie: V posledných rokoch stále čoraz častejšie dochádza k nerešpektovaniu podmienok ochrany vodárenských zdrojov a podzemných vôd, k výstavbe v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, kde je to zakázané rozhodnutiami orgánov ŽP a pod. Jedným z dôvodov je nedostatočný dôraz, ktorý sa týmto územiam kladie v územnoplánovacích dokumentáciách všetkých stupňov, čo má za následok také rozhodnutia stavebných úradov pri povoľovaní stavieb, ktoré sú v rozpore s ochranou podzemných vôd, povrchových vôd, určených na pitné účely a následne pitnej vody pre zásobovanie obyvateľstva. Navrhované doplnenia sú v súlade s uznesením vlády č. 583/2012, ktoré stanovuje vodu za strategickú surovinu štátu, ako aj s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012 až 2016,v ktorom vláda deklaruje, že bude venovať zvýšenú pozornosť ochrane a zlepšeniu stavu vôd. 
 
Z 
A 
 
Asociácia vodárenských spoločností 
§23 ods.2 písm. i)  
Pripomienka §23 ods.2 písm. i): Navrhujeme pridať na koniec znenia ustanovenia:"..a ochrany vodárenských zdrojov“. 
Odôvodnenie: V posledných rokoch stále častejšie dochádza k nerešpektovaniu podmienok ochrany vodárenských zdrojov a podzemných vôd, k výstavbe v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, kde je to zakázané rozhodnutiami orgánov ŽP a pod. Jedným z dôvodov je nedostatočný dôraz, ktorý sa týmto územiam kladie v územnoplánovacích dokumentáciách všetkých stupňov, čo má za následok také rozhodnutia stavebných úradov pri povoľovaní stavieb, ktoré sú v rozpore s ochranou podzemných vôd, povrchových vôd, určených na pitné účely a následne pitnej vody pre zásobovanie obyvateľstva. Navrhované doplnenia sú v súlade s uznesením vlády č. 583/2012, ktoré stanovuje vodu za strategickú surovinu štátu, ako aj s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012 až 2016,v ktorom vláda deklaruje, že bude venovať zvýšenú pozornosť ochrane a zlepšeniu stavu vôd. 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 14. 1. 2015. 
Asociácia vodárenských spoločností 
§161 
Pripomienka §161: Navrhujeme zrušiť celé ustanovenie par. 161. 
Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie obsahuje reguláciu spoločenských vzťahov upravených zákonom o verejnom obstarávaní. 
 
Z 
A 
 
Asociácia vodárenských spoločností 
§165 ods.5 
Pripomienka §165 ods.5: Navrhujeme zrušiť ustanovenie týkajúce sa dodávky vody odo dňa právoplatnosti dodatočného stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: Toto ustanovenie je nejednoznačné, nevyplýva z neho, na základe akého zmluvného vzťahu vlastníci stavieb inžinierskych sietí dodávali energie na stavbu a na základe akého právneho aktu dodávky zrušili. Podľa zákona č. 442/2002 Z.z. vlastníci a prevádzkovatelia verejného vodovodu dodávajú na základe zmluvy o dodávke vody vodu na nehnuteľnosť, ktorou je aj samotný pozemok. Prerušenie dodávky vody dodávanej na nehnuteľnosť v zmysle dojednanej zmluvy, by bolo porušením zmluvných povinností. Štát nemôže prenášať svoje povinnosti, zabrániť pokračovaniu v nepovolenej stavbe, na dodávateľov vody tým, že bez právneho dôvodu prerušia dodávku vody na nehnuteľnosť a tým sa vystavia nebezpečenstvu uplatnenia náhrady škody zo strany odberateľa. Okrem zníženia tržieb zastavením prívodu vody, im vzniknú náklady súvisiace s prerušením dodávky vody, odpočtom spotreby. Dodávatelia vody nemajú technické možnosti zistiť, na aké účely odberateľ vodu používa. Tým, že prívod vody na nehnuteľnosť je určený na viaceré účely využitia, nemôže byť dodávka prerušená. 
 
Z 
A 
 
Asociácia vodárenských spoločností 
§145 ods.3 
Pripomienka§145 ods.3: Navrhujeme vložiť nasledovné znenie: ...“,ako je budúci prevádzkovateľ stavby, vlastníci inžinierskych sietí, na ktoré sa stavba pripája, resp. ďalšie osoby, ...“- do nasledovného znenia odseku:(3) Stavebný úrad môže na kolaudačné konanie prizvať aj iné osoby,ako je budúci prevádzkovateľ stavby, vlastníci inžinierskych sietí, na ktoré sa stavba pripája, resp. ďalšie osoby, ak je to potrebné na zistenie skutočného technického a prevádzkového stavu stavby, na overenie vhodnosti stavebných výrobkov na zamýšľané použitie alebo na preskúmanie dokladov o spôsobe nadobudnutia stavebných výrobkov a zabezpečenia stavebných prác. 
Odôvodnenie: Budúci prevádzkovateľ stavby je s ňou dobre oboznámený (asistencia pri výstavbe), má prax s prevádzkovaním zariadení, predstavuje určitú oponentúru zhotoviteľovi/stavebníkovi a môže dopomôcť týmito znalosťami k pravdivému a reálnemu posúdeniu stavby a jej súcnosti na užívanie. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
Asociácia vodárenských spoločností 
§11 
Pripomienka §11 definícia pojmov podzemné podlažie a podzemná budova: Navrhujeme upraviť charakteristiku pojmu podzemná budova tak, aby celá podzemná budova bez ohľadu na počet podlaží bola umiestnená pod upraveným terénom. 
Odôvodnenie: Uvedená kvalifikácia podzemnej budovy nezodpovedá zámeru zákonodarcu, ktorého cieľom bolo pod podzemnú budovu určiť takú budovu, ktorá je celá pod úrovňou okolitého terénu. Podzemné podlažie je také podlažie, ktoré má podlahovú konštrukciu pod úrovňou 0,8 m. Znamená to, že zostávajúca časť podlažia je nad upraveným terénom. V ods. 5 § 11 sa za podzemnú budovu považuje budova, ktorá má jedno alebo viac podzemných podlaží. Pri tejto definícii je za podzemnú budovu považovaná budova, ktorá je 0,9 m pod zemou a 3 m nad úrovňou upraveného terénu. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
Asociácia vodárenských spoločností 
§15 
Pripomienka §15: Navrhujeme vysvetliť pojem „prevádzková jednota“. 
Odôvodnenie: V uvedenom ustanovení sa zavádza tento nový termín bez toho, aby bol vysvetlený obsah pojmu. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
Asociácia vodárenských spoločností 
§16 
Pripomienka §16: Navrhujeme použiť v navrhovanom ustanovení zákona okrem pojmu udržiavacie práce aj opravy a výmeny, ktoré zodpovedajú skutočnému obsahu činnosti. 
Odôvodnenie: V §16 takmer totožne s doterajším stavebným zákonom sú vysvetlené pojmy „udržiavacie práce“. V jeho ods. 2 písm.a) až n) je popísaný druh udržiavacích prác. Takmer polovicu z nich tvoria opravy stavieb a ich častí. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
Asociácia vodárenských spoločností 
§14 ods.5 
Pripomienka §14 ods.5: Navrhujeme jednoznačne určiť kritéria na posudzovanie ktoré vodné stavby sú vyhradenými stavbami. 
Odôvodnenie: Odsek 5 definuje nový druh stavieb a to vyhradené stavby, medzi ktoré sú pod písm. f) zaradené aj priehrady a „iné vodné stavby s výškou najmenej 3 metre“. V ďalšom odseku sa za vyhradené stavby považujú aj inžinierske stavby s výškou presahujúcou 30 m. Z dôvodu nejasnosti a tým možného rôzneho výkladu, ktoré vodné stavby, (ktoré sú ako súčasť rozvodov vody a stokovej siete zároveň inžinierskymi stavbami) sa považujú za vyhradené stavby. 
 
Z 
ČA 
Uvedená problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
Asociácia vodárenských spoločností 
§14 ods.2 písm. n) 
Pripomienka §14 ods.2 písm. n): Navrhujeme doplniť ďalší odsek n) vodné stavby na poľnohospodárskej pôde, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výšku 5m, najmä čerpacie stanice, zosilňovacie stanice, studne. 
Zdôvodnenie: 
Jedná sa o často vyskytujúce sa stavby, ktoré sú súčasťou líniových stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácií a zároveň sú samostatnými objektmi/stavbami nachádzajúcimi sa väčšinou v extraviláne obcí. 
 
Z 
ČA 
Uvedená problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
Asociácia vodárenských spoločností 
§ 12 ods.3 
Pripomienka § 12 ods.3: Navrhujeme, aby stavebný zákon prevzal názvoslovie pre vodné stavby tak, ako je to uvádzané v citácii špeciálnych právnych predpisov. 
Odôvodnenie: Medzi stavby inžinierských sietí sú zaradené potrubné rozvody vody a „zvody kanalizácie“, vrátane stavieb a zariadení potrebných na ich prevádzku, najmä rozvodní, prečerpávacích staníc, vpustov a oporných bodov. Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, ani zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov ako špeciálne zákony nepoužívajú termín zvody kanalizácie, ale používajú termín stoková sieť, resp. kanalizačné potrubie. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Asociácia vodárenských spoločností 
§ 14 ods.2 písm.c) 
Pripomienka § 14 ods.2 písm.c): Navrhujeme doplniť aj o podzemné vodné nádrže (vodojemy).- do nasledovného znenia: c) podzemné stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, najmä žumpy, pivnice, sklady zeleniny a ovocia, vodné nádrže (vodojemy). 
Odôvodnenie: Vodojemy sú podzemné stavby rôznej veľkosti, ktoré sa navrhujú nielen ako veľkokapacitné zariadenia, ale v mnohých prípadoch zodpovedajú práve požiadavkám uvedeným v § 14 ods.2 písm.c). 
 
Z 
ČA 
Uvedená problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
Asociácia vodárenských spoločností 
§ 9 odst.1 
Pripomienka: §9 odst.1: V znení.:“Stavba je stavebná konštrukcia pevne spojená so zemou alebo osadená na upravenom podklade... .“Navrhujeme vypustiť slovo „pevne“ a upraviť slovné spojenie „upravený podklad“. Navrhujeme uviesť len umiestnená na podklade. 

Odôvodnenie: V praxi stavebných úradov bolo preukázané, že táto kvalifikácia pojmu je predmetom polemiky, vedie k rôznym výkladom. Každá povoľovaná stavba musí byť stavebnotechnicky navrhnutá tak, aby zodpovedala všeobecným technickým požiadavkám na stavbu. 
 
Z 
A 
 
Asociácia vodárenských spoločností 
§ 67 odst. 3 písm. n) 
Pripomienka: v písm. n) doplniť koniec vety v nasledujúcom znení: ...a na umiestňovanie orientačných označení podĺa osobitných predpisov. 

Odôvodnenie: Ak stavebný zákon rieši problematiku umiestňovania rôznych označení, tak by v tomto smere nemalo byť zabúdané, že obdobné umiestňovanie označení (značiek) vykonávajú aj správcovia inžinierskych sietí (napr. vodári a plynári). U vodárov toto oprávnenie na umiestnenie vyplýva z ustanovenia § 20 odst. 1 písm. c) zák. č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov! Zakomponovaním predmetného umiestňovania orientačných označovaní správcov inžinierskych sietí do stavebného zákona sa predíde v praxi prípadným nedorozumeniam s vlastníkmi nehnuteľností, na ktorých orientačné označenia musia priamo umiestňovať. 
Z 
A 
 
Asociácia vodárenských spoločností 
§138 Zamietnutie žiadosti o stavebné povolenie 
Pripomienka §138 Zamietnutie žiadosti o stavebné povolenie: Navrhujeme doplniť písm. f) umiestnenie stavby a zastavovacie parametre síce sú v súlade s reglatívmi územného plánu, ale územný plán je v danej lokalite v rozpore so zákonom. 
Odôvodnenie: Túto požiadavku odôvodňujeme na príklade určenia lokality v ÚP pre bytovú výstavbu v inundačnom území, čo je v rozpore so zákonom č. 7/2010 Z.z. o povodniach. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
Asociácia vodárenských spoločností 
§128 ods. 4 písm. c) 
Pripomienka §128 ods. 4 písm. c): Navrhujeme pridať na konci znenia...“ochrany vôd“ 
Odôvodnenie: V posledných rokoch stále častejšie dochádza k nerešpektovaniu podmienok ochrany vodárenských zdrojov a podzemných vôd, k výstavbe v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, kde je to zakázané rozhodnutiami orgánov ŽP a pod. Jedným z dôvodov je nedostatočný dôraz, ktorý sa týmto územiam kladie v územnoplánovacích dokumentáciách všetkých stupňov, čo má za následok také rozhodnutia stavebných úradov pri povoľovaní stavieb, ktoré sú v rozpore s ochranou podzemných vôd, povrchových vôd, určených na pitné účely a následne pitnej vody pre zásobovanie obyvateľstva. Navrhované doplnenia sú v súlade s uznesením vlády č. 583/2012, ktoré stanovuje vodu za strategickú surovinu štátu, ako aj s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012 až 2016,v ktorom vláda deklaruje, že bude venovať zvýšenú pozornosť ochrane a zlepšeniu stavu vôd. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
Asociácia vodárenských spoločností 
§123 ods. 4 písm. e) 
Pripomienka §123 ods. 4 písm. e): Navrhujeme doplniť slovo...“vôd“ - do nasledovného znenia: e) jej umiestnenie by ohrozilo dôležitý záujem ochrany životného prostredia, vôd, alebo 
Odôvodnenie: V posledných rokoch stále častejšie dochádza k nerešpektovaniu podmienok ochrany vodárenských zdrojov a podzemných vôd, k výstavbe v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, kde je to zakázané rozhodnutiami orgánov ŽP a pod. Jedným z dôvodov je nedostatočný dôraz, ktorý sa týmto územiam kladie v územnoplánovacích dokumentáciách všetkých stupňov, čo má za následok také rozhodnutia stavebných úradov pri povoľovaní stavieb, ktoré sú v rozpore s ochranou podzemných vôd, povrchových vôd, určených na pitné účely a následne pitnej vody pre zásobovanie obyvateľstva. Navrhované doplnenia sú v súlade s uznesením vlády č. 583/2012, ktoré stanovuje vodu za strategickú surovinu štátu, ako aj s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2012 až 2016,v ktorom vláda deklaruje, že bude venovať zvýšenú pozornosť ochrane a zlepšeniu stavu vôd. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
Asociácia vodárenských spoločností 
§122 ods.2, písm b)  
Pripomienka§122 ods.2, písm b): Navrhujeme vložiť ....“na ochranu prírodných zdrojov“ - do nasledovného znenia: b) je v súlade s požiadavkami na ochranu urbanistických a architektonických hodnôt v území, na ochranu životného prostredia a obytného prostredia, na ochranu prírodných zdrojov, na ochranu pamiatkového fondu a na ochranu zelene, 
Odôvodnenie:Úlohou stavebného úradu je skúmať umiestnenie stavby aj vzhľadom na ochranu prírodných zdrojov (napr. podzemných vôd), lebo prípadné pochybenie (napr. v dôsledku nedostatočného preskúmania) môže viesť k nezvratným a neodstrániteľným škodám. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
Asociácia vodárenských spoločností 
§120 ods.1, písm c) 
Pripomienka§120 ods.1, písm c): Navrhujeme vložiť nové písm. c) a posunúť číslovanie v nasledujúcom znení: c) na stavby rekonštrukcií inžinierskych sietí a stavieb zabezpečujúcich ich prevádzku ktorými sa uskutočňuje ich obnova, a to za podmienky zachovania pôvodnej kapacity, rozsahu a umiestnenia 
Odôvodnenie: Inžinierske siete sú líniové stavby a ich obnova (rekonštrukcia) nekladie nároky na nové koridory, pokiaľ sú zachované pôvodné kapacity, rozsah a umiestnenie. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
Asociácia vodárenských spoločností 
§112 ods.3 
Navrhujeme predĺženie lehoty na vydanie záväzného stanoviska vlastníka inžinierskych sietí, ktorý je dotknutým orgánom na 30 dní. 
Odôvodnenie: Stanovená lehota na 15 dní je nízka vzhľadom na potrebu posudzovania z viacerých hľadísk a viacerými organizačnými útvarmi. 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
Asociácia vodárenských spoločností 
§104, ods.5 
Pripomienka §104, ods5: Navrhujeme vypustiť text celého odseku 5. 
Odôvodnenie: Takýto návrh zákona je v praxi nerealizovateľný. Stavebný úrad nemá finančné prostriedky ani nie je zabezpečený na to, aby tieto činnosti vykonal a následne si vymáhal finančnú náhradu za vynaložené náklady. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
Asociácia vodárenských spoločností 
§77 ods.3 písm d) 
Pripomienka §77 ods.3 písm d): Navrhujeme vypustiť slovné spojenie „bez závad“, 
Odôvodnenie: Zákon neurčuje kto posúdi a vyhodnotí, že stavba sa užíva bez závad. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
Asociácia vodárenských spoločností 
§51 ods.1 
Pripomienka §51 ods.1: Navrhujeme spresniť uvedenú definíciu, že stavebníkom je vlastník pozemku, ktorý je zároveň aj stavebníkom stavby. 
Odôvodnenie: Odsek 1 za stavebníka určuje vlastník pozemku alebo vlastník stavby, alebo iný obstarávateľ stavby. Striktné určenie, že vlastník pozemku je stavebníkom nezodpovedá zásadám právnej úpravy Slovenskej republiky, podľa ktorých stavby nie sú súčasťou pozemku (§120 ods. 2 Občianskeho zákonníka), vlastník pozemku nemusí byť vlastníkom stavby, tak ako to platí v Českej republike. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
Asociácia vodárenských spoločností 
§15 ods. 3 písm. f)  
Pripomienka §15 ods. 3 písm. f) Navrhujeme presne špecifikovať kto a akým spôsobom bude posudzovať či sa podzemná sieť prekladá do pozemkov iných vlastníkov. 
Odôvodnenie: V uvedenom ustanovení je za zmenu stavby považovaná len tá zmena smerového vedenia, výškového vedenia alebo dispozičného usporiadania líniovej stavby, ktorá zasahuje do práv vlastníkov iných pozemkov a stavieb. Zákon neurčuje kto a akým spôsobom bude posudzovať či sa podzemná sieť prekladá do pozemkov iných vlastníkov, ani neuvádza, či sa toto ustanovenie vzťahuje aj na stavby, pri ktorých vzniká zákonné vecné bremeno umožňujúce uskutočniť inžiniersku stavbu na pozemkoch iných vlastníkov. Preto navrhujeme toto ustanovenie doplniť. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
Asociácia vodárenských spoločností 
§ 10 ods.3 
Pripomienka: §10 ods.3: Navrhujeme vypustiť rozdelenie budov na budovy na trvalé bývanie a budovy na prechodné bývanie. 

Odôvodnenie: Zo stavebnotechického hľadiska nie je rozdiel medzi budovou na trvalé bývanie a budovou na prechodné bývanie, preto stavebnému úradu neprislúcha určovať v ktorej bytovej budove je možné bývať na trvalo a v ktorej prechodne. 
 
Z 
A 
 
Asociácia vodárenských spoločností 
§ 67 odst. 3, vložiť nové písm. j) a posunúť číslovanie 
Pripomienka: vložiť nové písmeno j) v nasledujúcom znení: na stavebné úpravy a udržiavacie práce na vedeniach vodovodnej a kanalizačnej siete, ak sa nemení ich trasa, 

Odôvodnenie: Zosúladiť legislatívu týkajúcu sa stavebného povolenia s ostatnými sieťovými odvetviami. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
Verejnosť 
k návrhu uznesenia vlády SR 
doplniť nový bod 
poveruje ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
B.5 vypracovať dlhodobú koncepciu zabezpečenia bývania obyvateľov urbanistických koncentrácií marginalizovaných skupín obyvateľov vrátane návrhu potrebných legislatívnych a rozpočtových opatrení. 
do 31.12.2015 

Odôvodnenie: 
Zistenia a odporúčania z analýzy dopadov stavebného zákona by sa mali premietnuť do prijatia dlhodobej koncepcie zabezpečenia bývania obyvateľov marginalizovaných komunít. Takáto koncepcia by mala obsahovať aj návrhy na ďalšie potrebné legislatívne zmeny (napríklad stavebný zákon, zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, Exekučný poriadok a pod.), ako aj identifikáciu finančných zdrojov a opatrení, ktoré budú potrebné. Prijatie takejto koncepcie krátko po nadobudnutí účinnosti nového stavebného zákona môže poskytnúť dostatočný časový priestor na zlepšenie bývania v obciach, v ktorých sa nachádzajú urbanistické koncentrácie marginalizovaných skupín obyvateľov. Z dlhodobého hľadiska však musia prijaté opatrenia smerovať aj k odstraňovaniu rezidenčnej segregácie a podpore integrácie obyvateľov marginalizovaných komunít v oblasti bývania. 
Pripomienka je zásadná. 

Pripomienku spracovala Nadácia Milana Šimečku. 
Pripomienku podporuje 21 mimovládnych organizácií a 18 jednotlivcov jednotlivci aktívnych v oblasti ľudských práv, sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín. 

Na zastupovanie v rozporovom konaní o pripomienkach sú splnomocnení títo zástupcovia: 
1. Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku, laco@nadaciams.sk, 0903.921449 
2. Martin Vavrinčík, ETP Slovensko, vavrincik@yahoo.com, 0915.962316 
3. Tímea Stránská, Člověk v tísni - Slovensko, timea.stranska@peopleinneed.sk, 0903.209162 
O 
N 
Ide o riešenie iných koncepcií a zákonov.  
Verejnosť 
k návrhu uznesenia vlády SR 
doplniť nový bod 
poveruje ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
B.4 vypracovať analýzu dopadov stavebného zákona s osobitným zreteľom na územné koncentrácie marginalizovaných skupín obyvateľov a pripraviť návrh odporúčaní na zabezpečenie ich práva na primerané bývanie a ochranu pred nútenými vysťahovaniami. 
do 30.6.2015 

Odôvodnenie: 
Ako sme uviedli vyššie, zákon poskytuje určitú ochrannú lehotu obyvateľom vládou určených urbanistických koncentrácií, ale priamo nerieši, ako sa má zabezpečiť štandardizácia a rozvoj bývania v týchto lokalitách. Práve v týchto koncentráciách sa však nachádza najväčší počet subštandardných a neformálnych obydlí (podľa nového Atlasu rómskych komunít je ich vyše 8000). Nemožno predpokladať, že obyvatelia týchto obydlí si budú sami počas prechodného obdobia či po jeho uplynutí schopní buď zlegalizovať svoje obydlia alebo zabezpečiť iné bývanie (vlastné domy, byty alebo prenájom). Sme presvedčení, že touto situáciou sa musí zaoberať verejná správa a preto navrhujeme vypracovanie dopadovej štúdie k stavebnému zákonu a prípravu odporúčaní pre verejné politiky. 
Pripomienka je zásadná. 

Pripomienku spracovala Nadácia Milana Šimečku. 
Pripomienku podporuje 21 mimovládnych organizácií a 18 jednotlivcov jednotlivci aktívnych v oblasti ľudských práv, sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín. 

Na zastupovanie v rozporovom konaní o pripomienkach sú splnomocnení títo zástupcovia: 
1. Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku, laco@nadaciams.sk, 0903.921449 
2. Martin Vavrinčík, ETP Slovensko, vavrincik@yahoo.com, 0915.962316 
3. Tímea Stránská, Člověk v tísni - Slovensko, timea.stranska@peopleinneed.sk, 0903.209162 
O 
N 
Nie je pripomienkou k návrhu zákona a ide o úlohy, ktoré rieši MV SR. 
Verejnosť 
k § 85 návrhu zákona 
označiť súčasné znenie ako § 85 ods. 1 a pridať nový ods. 2: 
“Ak stavbu podľa ods. 1 písm. a) až d) užíva osoba v hmotnej núdzi, stavebný úrad môže nariadiť odstránenie stavby iba v prípade, ak jej obec, na ktorej území sa stavba nachádza, zabezpečí náhradné ubytovanie. Náhradným ubytovaním je byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo v iných zariadeniach určených na trvalé bývanie alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u iného nájomcu. Byt alebo obytnú miestnosť môžu užívať viacerí nájomcovia.” 

Odôvodnenie: 
Predkladatelia pripomienok navrhujú, aby vo vzťahu k užívateľom stavieb, ktorých odstránenie môže z dôvodu verejného záujmu nariadiť stavebný úrad, bol používaný obdobný režim ako v prípade výpovede z nájmu podľa § 711 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. V tomto zákone je zvýšená ochrana poskytnutá neplatičom v hmotnej núdzi s ohľadom na sťažené možnosti zabezpečenia si iného bývania. Sme presvedčení, že verejný záujem na udržaní bývania ľudí v hmotnej núdzi (aj keď subštandardného alebo neformálneho) by mal byť vyšší ako verejný záujem odstrániť stavbu. Preto navrhujeme, aby takýmto užívateľom stavieb muselo byť príslušnou obcou zabezpečené aspoň náhradné ubytovanie. 
Pripomienka je zásadná. 

Pripomienku spracovala Nadácia Milana Šimečku. 
Pripomienku podporuje 21 mimovládnych organizácií a 18 jednotlivcov jednotlivci aktívnych v oblasti ľudských práv, sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín. 

Na zastupovanie v rozporovom konaní o pripomienkach sú splnomocnení títo zástupcovia: 
1. Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku, laco@nadaciams.sk, 0903.921449 
2. Martin Vavrinčík, ETP Slovensko, vavrincik@yahoo.com, 0915.962316 
3. Tímea Stránská, Člověk v tísni - Slovensko, timea.stranska@peopleinneed.sk, 0903.209162 
O 
ČA 
Text je upravený inak - § 133 ods. 7, § 135 ods. 2 upraveného znenia. 
Verejnosť 
všeobecne k návrhu zákona 
Skupina nižšie podpísaných mimovládnych organizácií predkladá pripomienky k Návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe. Mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ľudským právam či otázkam sociálneho vylúčenia marginalizovaných skupín obyvateľstva v prvom rade vítajú nový návrh zákona, ako aj širokú odbornú i verejnú diskusiu, ktorá mu predchádzala. Osobitne chceme oceniť snahu ministerstva zaoberať sa situáciou vylúčených komunít, jednak definovaním urbanistických koncentrácií marginalizovaných skupín obyvateľstva, povinnosťou vymedzenia obytného územia pre týchto obyvateľov a rozšírením vyvlastňovacích dôvodov za účelom zabezpečenia riešenia ich bývania, ako aj odkladom povinnosti vysporiadania nepovolených stavieb v takýchto koncentráciách. 
Na druhej strane musíme konštatovať, že ani prijatie zákona v takejto podobe neposkytuje obyvateľom marginalizovaných komunít záruku realizácie práva na primerané bývanie a ochranu pred núteným vysťahovaním. Prijatie zákona v súčasnom znení by síce odsunulo hrozbu demolácie osád o niekoľko rokov (v prípade niektorých obcí až do roku 2022), zákon však priamo nepomenúva nástroje na postupné skvalitňovanie bývania marginalizovaných skupín a ich integráciu, ani neukladá štátnej správe a samospráve pozitívnu povinnosť vyriešiť nepriaznivú situáciu urbanistických koncentrácií marginalizovaných skupín v rozumnom časovom horizonte. V dôsledku toho existuje odôvodnené budúce riziko búrania subštandardných a neformálnych obydlí, ktoré nespĺňajú a ani nemôžu splniť požiadavky novej legislatívy. Sme presvedčení, že Slovenská republika má pozitívny záväzok chrániť práva svojich občanov a osobitne jednotlivcov a domácností ohrozených sociálnym vylúčením. Zodpovednosť za zlepšovanie situácie bývania týchto skupín alebo minimálne za nezhoršovanie tejto situácie má verejná správa (v zmysle progresívnej realizácie hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv), pretože nemožno očakávať, že si tieto skupiny dokážu zabezpečiť štandardné bývanie iba vlastnou pomocou. 
Zároveň považujeme prípravu nového stavebného zákona sa príležitosť pre širšiu odbornú i politickú diskusiu o práve na primerané bývanie a hľadanie spoločenského konsenzu pre jeho plnú realizáciu. Slovenská republika ako členský štát Organizácie spojených národov či Rady Európy je viazaná nielen medzinárodnými zmluvami z dielne týchto organizácii, ale aj výkladovými pravidlami či rozsudkami týchto inštitúcii. V tejto súvislosti by sme chceli upozorniť najmä na všeobecné stanoviská Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva č. 4 (Právo na primerané bývanie) a č. 7 (Nútené vysťahovania), či rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Öneryildiz v. Turkey, ktoré poskytujú veľmi dôležité podnety pre legislatívu i verejné politiky. Taktiež veľmi vítame stanovisko Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe k návrhu zákona, ktoré vláda SR obdržala v júli 2014. Preto chceme navrhnúť, aby Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja popri pokračovaní príprav novej stavebnej legislatívy iniciovalo aj širšiu odbornú diskusiu, ktorá by viedla aj k postupnej tvorbe verejných politík zameraných na odstraňovanie segregácie, presadzovanie práva na primerané bývanie a rozvoj sociálneho bývania na Slovensku. 
Z uvedených dôvodov predkladáme 3 pripomienky, ktoré podľa nášho presvedčenia poskytnú zvýšenú ochranu nízkopríjmovým domácnostiam a eliminujú riziká zhoršovania ich bývania. 

Pripomienku spracovala Nadácia Milana Šimečku. 

Pripomienku podporujú tieto mimovládne organizácie: 
Asociácia poskytovatelov sociálnych služieb v SR 
Centrum pre výskum etnicity a kultúry 
Člověk v tísni - Slovensko 
Divadlo bez domova 
eduRoma 
Európske centrum pre práva Rómov 
Iniciatíva Inakosť 
Inštitút pre verejné otázky 
JESKO 
Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj 
nezávislá platforma SocioForum 
Občan, demokracia a zodpovednosť 
Osveta myjavských Rómov 
Poradňa pre občianske a ľudské práva 
Proti prúdu 
Rómsky inštitút 
Slovenská humanitná rada 
Slovenská sieť proti chudobe 
SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmienZa vzájomné spolunažívanie 
Spoločnosť slovensko-indického priateľstva 
Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní 

K pripomienke sa pripojili aj títo jednotlivci aktívni v oblasti ľudských práv, sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín: Nina Beňová, Marek Baláž, Zuzana Luptáková, Helena Tužinská, Renáta Králiková, Barbora Meššová, Egon Gál, Roman Džambazovič, Jozef Banyák, Ivan Bandurič, Fedor Blaščák, Milan Hudák, Katarína Šimončičová, Katarína Hradská, Ľubica Kobová, Eva Riečanská, Ladislav Leško, Zuzana Tordová. 

Na zastupovanie v rozporovom konaní o hromadnej pripomienke sú splnomocnení títo zástupcovia: 
1. Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku, laco@nadaciams.sk, 0903.921449 
2. Martin Vavrinčík, ETP Slovensko, vavrincik@yahoo.com, 0915.962316 
3. Tímea Stránská, Člověk v tísni - Slovensko, timea.stranska@peopleinneed.sk, 0903.209162 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
k § 155 ods. 1 návrhu zákona 
nahradiť “stavebný úrad je povinný bezodkladne nariadiť” slovami “stavebný úrad je oprávnený nariadiť” 

Odôvodnenie: 
V návrhu zákona je rozpor medzi formuláciou v § 85: 
“Stavebný úrad je z dôvodu verejného záujmu oprávnený nariadiť vlastníkovi stavby odstránenie 
d) nepovolenej stavby alebo jej nepovolenej časti.” 
a § 155 ods. 1: “Ak ide o nepovolenú stavbu podľa § 70 ods. 1 a 2, stavebný úrad je povinný bezodkladne nariadiť stavebníkovi odstránenie nepovolenej stavby alebo jej časti.” 
Pokým prvá formulácia, ktorá vo všeobecnosti upravuje odstraňovanie stavieb, vyžaduje verejný záujem a ponecháva rozhodnutie na stavebnom úrade, v úprave konania o nepovolenej stavby sa ani verejný záujem ani rozhodovacia úvaha nespomínajú. Považujeme preto formuláciu § 155 ods. 1 za neprimerane prísnu, ktorej dôsledkom by okrem iného bola povinnosť obcí “nariadiť” búranie rómskych osád. 

Pripomienku spracovala Nadácia Milana Šimečku. 

Na zastupovanie v rozporovom konaní o pripomienkach sú splnomocnení títo zástupcovia: 
1. Laco Oravec, Nadácia Milana Šimečku, laco@nadaciams.sk, 0903.921449 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
§ 56 ods. 2 písm. c)  
15. V § 56 ods. 2 písm. c) nahradiť slovné spojenie „odolnosti nosných konštrukcií pri požiari“ slovným spojením „požiarnej odolnosti nosných konštrukcií“. 

Odôvodnenie: 
Ako v bode 14. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
§ 57  
16. Za § 57 doplniť nový § 57a s týmto textom: 
„§ 57a 

Osoba oprávnená na spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby 

(1) Ak ide o vyhradenú stavbu, o ktorej rozhodol stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom štátneho požiarneho dozoru v stavebnom konaní alebo v konaní o zmene stavby pred dokončením, osoba oprávnená na spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby je povinná vypracovať kontrolné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

(2) Kontrolné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby obsahuje hodnotiacu správu preukazujúcu správnosť vyhotovenia požiarnych konštrukcií, správnosť vyhotovenia požiarnych zariadení*) a ich súčinnosť. 

(3) Osoba oprávnená na spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby musí mať podľa § 54 ods.1 odbornú spôsobilosť*) a oprávnenie*). 

(4) Osoba oprávnená na spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby nesmie vyhotoviť kontrolné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby na svoje riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, ani na riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby inej osoby s odbornou spôsobilosťou*) zo svojej kancelárie alebo spolupracujúcej osoby s odbornou spôsobilosťou na tej istej stavbe.“. 

Odôvodnenie: 
Navrhuje sa, aby z dôvodu objektívnosti o spracovaní kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby rozhodol stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom štátneho požiarneho dozoru. Vymedzuje sa rámcovo obsah kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby preukazujúcej správnosť vyhotovenia požiarnych konštrukcií, požiarnych zariadení a ich súčinnosti. Navrhuje sa pre osobu oprávnenú na spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby odborná spôsobilosť špecialistu požiarnej ochrany a zároveň autorizácia (oprávnenie) podľa § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. 
Navrhujú sa opatrenia na zamedzenie konfliktu záujmov pri výkone činnosti osoby oprávnenej na spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Verejnosť 
§ 56 ods. 1 a § 57 ods. 2  
14. V § 56 ods. 1 a § 57 ods. 2 nahradiť slovné spojenie „odolnosť pri požiari“ slovným spojením „požiarnu odolnosť“. 

Odôvodnenie: 
Formulácia „odolnosť pri požiari“ nie je technicky ani terminologicky správna. V právnych predpisoch EÚ aj technických normách sa tento požiarny parameter stavebných výrobkov a prvkov stavieb uvádza ako „požiarna odolnosť“. 
 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 54 ods. 1  
13. V § 54 upraviť znenie textu ods. 1 nasledovne: 
„(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vyhradené činnosti vo výstavbe môžu uskutočňovať len fyzické osoby, ktoré majú zákonom požadovanú profesijnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť*) a udelenú autorizáciu alebo iné oprávnenie podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach ) (ďalej len „oprávnenie“), a to len v rozsahu tohto oprávnenia.“. 

Odôvodnenie: 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby spracúva špecialista požiarnej ochrany, ktorý má odbornú spôsobilosť podľa § 11 ods. 5 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Verejnosť 
§ 53  
12. V § 53 príslušne prečíslovať odseky nasledujúce po novom ods.5. 
O 
N 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
§ 53  
11. V § 53 navrhujeme doplniť nový ods. 5 s nasledovným textom: 
„(5) Kontrolným posudzovaním protipožiarnej bezpečnosti stavby je najmä odborné posudzovanie správnosti vyhotovenia požiarnych konštrukcií, správnosti vyhotovenia požiarnych zariadení a ich súčinnosti.“. 

Odôvodnenie: 
V nadväznosti na § 53 odsek 2 sa rámcovo vymedzuje obsah kontrolného posudzovania protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktoré sa požaduje zamerať najmä na správnosť vyhotovenia požiarnych konštrukcií, požiarnych zariadení a ich súčinnosti. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Verejnosť 
§ 53 ods. 4  
10. V § 53 upraviť znenie ods. 4 nasledovne: 
„(4) Posudzovaním nosných konštrukcií stavby je odborné posudzovanie mechanickej odolnosti a stability navrhnutých nosných konštrukcií stavby aj v podmienkach požiaru a vypracúvanie statických posudkov a kontrolných statických posúdení.“. 

Odôvodnenie: 
Pôvodný text návrhu svojou formuláciou zasahuje do kompetencie orgánov štátneho požiarneho dozoru, pretože posudzovanie požiarnej bezpečnosti stavby sa v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. § 26 vykonáva posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti. Nami navrhovaný text presne vymedzuje, čo môže posúdiť statik pri posudzovaní mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
§ 53 ods. 2  
8. V § 53 ods. 2 navrhujeme doplniť nové písm. c) s nasledovným textom: 
„c) kontrolné posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby,“. 

Odôvodnenie: 
V zmysle § 53 ods. 1 máme za to, že nami navrhovaná vyhradená činnosť vo výstavbe má priamy a rozhodujúci vplyv na druhú najdôležitejšiu základnú požiadavku na stavby t. j. protipožiarnu bezpečnosť (bezpečnosť v prípade požiaru) v úzkom prepojení na statické posudzovanie nosných konštrukcií stavby. Ako vážny a opodstatnený argument na prijatie nášho návrhu uvádzame skutočnosť, že vyhradené činnosti vo výstavbe uvedené v písm. h) a i) majú omnoho menší rozhodujúci priamy vplyv na základné požiadavky na stavby, ktoré sa uvádzajú v Prílohe I NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS: 
1. Mechanická odolnosť a stabilita 
2. Bezpečnosť v prípade požiaru 
3. Hygiena, zdravie a životné prostredie 
4. Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní 
5. Ochrana proti hluku 
6. Energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla 
7. Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Verejnosť 
§ 53 ods. 2  
9. V § 53 ods. 2 príslušne zmeniť označenia jednotlivých písmen za novým písmenom c). 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Verejnosť 
§ 20 ods. 6  
4. V § 20 ods. 6 navrhujeme upraviť text poslednej vety nasledovne: 
„Obsahuje najmä sprievodnú správu a súhrnnú technickú správu, technické správy jednotlivých častí projektu stavby, popis technického a technologického vybavenia stavby a umiestnenie vnútorných rozvodov technických systémov budovy, posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby a požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie, koncepčné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby*),vytyčovacie výkresy a stavebné výkresy.“. 

Odôvodnenie: 
Formulácia „odolnosť pri požiari“ nie je technicky ani terminologicky správna. V právnych predpisoch EÚ aj technických normách sa tento požiarny parameter stavebných výrobkov a prvkov stavieb uvádza ako „požiarna odolnosť“. Obsah projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie je v súčasnosti nepriamo vymedzený iba vo vyhláške MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa, aby obsah projektovej dokumentácie bol ustanovený vo vykonávacom predpise, nakoľko pri spracovávaní projektu stavby nie sú známe podrobnosti pre riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby navrhuje sa názvom “koncepčné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby“ vyjadriť obsahové zameranie dokumentácie. 
 
O 
ČA 
Uvedená problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
Verejnosť 
§ 20 ods. 8  
5. V § 20 ods. 8 navrhujeme upraviť text tretej vety nasledovne: 
„Navrhuje najmä skladbu stavebných prác, stavebných výrobkov, stavebných mechanizmov a vybavenie staveniska a obsahuje podrobné stavebné výkresy, výkresy na podrobné vytýčenie stavby, podrobné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby*), výkresy detailov stavebných konštrukcií a požiarnych konštrukcií*), výpis prvkov a popisy všetkých častí stavby, harmonogram fáz uskutočňovania stavby, ako aj podrobné riešenie jednotlivých montážnych štádií konštrukcie a požiarnych konštrukcií*) počas uskutočňovania stavby a posúdenie stability podperných a oporných konštrukcií použitých na uskutočňovanie stavby.“. 

Odôvodnenie: 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby má rovnakú dôležitosť ako riešenie statiky stavby a tieto profesie úzko na seba nadväzujú. Protipožiarna bezpečnosť stavby je druhou najdôležitejšou základnou požiadavkou na stavbu aj podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS č.305/201, na čo by sa mal klásť dôraz aj v základnom právnom predpise pre stavby. 
V nadväznosti na odôvodnenie k ods. 6 navrhuje sa, aby vo vykonávacej dokumentácii bolo pre protipožiarnu ochranu vyžadované “podrobné riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby“. Už názvom “podrobné protipožiarnej bezpečnosti stavby“ sa navrhuje vyjadriť obsahové zameranie dokumentácie. 
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. novelou z roku 2012 zaviedla termín „požiarna konštrukcia“ čo je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorá spĺňa požadované kritéria pre použitie v podmienkach požiaru. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby tento termín bol zavedený do stavebnej praxe ako neoddeliteľná súčasť správneho uskutočňovania stavby z hľadiska jej protipožiarnej bezpečnosti. 
 
O 
ČA 
Uvedená problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
Verejnosť 
§ 20 ods. 11  
7. V § 20 ods. 11 navrhujeme za písm. c) doplniť nové písmená d) a e) s týmto textom: 
„d) osvedčenie požiarnych konštrukcií podľa osobitého predpisu*), 
e) kontrolné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa osobitého predpisu*).“. 

Odôvodnenie: 
Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. novelou z roku 2012 zaviedla požiadavku na osvedčovanie požiarnych konštrukcií, použitých na konkrétnej stavbe, ich zhotoviteľom. Táto požiadavka je oprávnenou národnou požiadavkou protipožiarnej bezpečnosti stavieb, ktorá bolo notifikovaná a schválená Európskou komisiou. Navrhuje sa, aby súčasťou projektovej dokumentácie stavby na kolaudačné konanie bola aj dokumentácia osvedčenia požiarnych konštrukcií a aj kontrolné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, ak o jeho spracovaní rozhodol stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom štátneho požiarneho dozoru. 
 
O 
ČA 
Uvedená problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
Verejnosť 
§ 20 ods. 9  
6. V § 20 ods. 9 navrhujeme upraviť text písm. c) nasledovne: 
„kontrolné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby*), ak ide o vyhradenú stavbu, o ktorej tak rozhodol stavebný úrad po dohode s príslušným orgánom štátneho požiarneho dozoru,“. 

Odôvodnenie: 
Protipožiarna bezpečnosť stavby vo vzťahu k statike pri požiari je len malou časťou požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby a v žiadnom prípade nepostačuje na zaistenie celkovej protipožiarnej bezpečnosti. Pri spracúvaní riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby sa dosť často, najmä pri navrhovaní veľkých a dôležitých stavieb, navrhuje „lacnejšie riešenie“ t. j. neplnia sa požiadavky predpisov protipožiarnej bezpečnosti. Z toho dôvodu sa navrhuje možnosť nariadiť spracovanie kontrolného posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 
 
O 
ČA 
Uvedená problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
Verejnosť 
§ 14 ods. 5 písm. o)  
3. V § 14 ods. 5 písm. o) navrhujeme nasledovný text: 
„o) budovy a inžinierske stavby, v ktorých sú prevádzkarne skupiny 5, 6 a 7*) a so zvýšeným zdravotným, emisným alebo dopravným ohrozením,“. 

Odôvodnenie: 
V nadväznosti na zdôvodnenie k ods. 4 navrhované znenie presnejšie vymedzuje stavby v ktorých je zvýšené nebezpečenstvo vzniku a rozšírenia požiaru a vzniku výbuchu. 
 
O 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
§ 14 ods. 4  
2. V § 14 ods. 4 navrhujeme zrušiť písm. d). 

Odôvodnenie: 
Z pôvodného textu návrhu nie je zrejmé, prečo by sa malo obmedzenie vzťahovať na použitie akéhokoľvek elektrického stroja na pohon čohokoľvek, pretože takéto stavby s výrobnou prevádzkou môžu mať celkový elektrický výkon všetkých strojov oveľa menší ako akákoľvek domácnosť a nemusia predstavovať žiadne zvýšené riziká. Elektrické zariadenia (najmä elektromotory) z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti predstavujú veľmi malé nebezpečenstvo. 
 
O 
A 
Uvedená problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
§ 14 ods. 4 písm. d)  
1. V § 14 ods. 4 písm. d) navrhujeme nasledovný text: 
„d) stavby, v ktorých sú prevádzkarne skupiny 5, 6 a 7*),“. 

Odôvodnenie: 
Pôvodný text návrhu nejednoznačne stanovuje požiadavku z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby, pretože požiarne nebezpečenstvo môžu predstavovať všetky stavby, v ktorých sa nachádzajú akékoľvek horľavé látky. Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. a STN 92 0201-1 triedia podľa požiarneho nebezpečenstva prevádzkarne do siedmich skupín pričom skupina 7 predstavuje najvyššie nebezpečenstvo. Navrhované znenie zahŕňa najmä prevádzky v ktorých je výroba a spracovanie horľavých kvapalín, drevospracujúca výroba, čerpacie stanice pohonných hmôt, výroba plastov a gumy, výroba a spracovanie horľavých plynov a výroba a spracovanie výbušnín, vrátane skladov pre tieto výroby. 
 
O 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
§ 34 ods. 5 
V § 34 sa vypúšťa odsek 5. 
Odôvodnenie: Je neprípustné, aby taký zásah do práv vlastníka nehnuteľnosti, aký predstavuje stavebná uzávera bol prijatý bez toho aby účastníkom takéhoto konania musel byť dotknutý vlastník pozemku. V prípade, ak predkladateľ má záujem na úprave inštitútu stavebnej uzávery, táto by mala byť nariadená v riadnom konaní rozhodnutím. 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 31 ods. 4 
V § 31 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta „Ak ide o obec, na ktorej území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, vymedzí sa obytné územie pre tieto skupiny obyvateľov.“. 
Odôvodnenie: Navrhujeme nevytvárať a nefixovať „getá“ v území, postačuje ak sa predmetné územia (urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov) definujú ako funkcia bývanie. Pri inom bývaní nie je limitované pre aké skupiny obyvateľov je určené.  
O 
N 
Riešenie bolo odsúhlasené so zástupcami OBSE. 
Verejnosť 
§ 35 ods. 2 
V § 35 ods. 2 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie „Ak v prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie dotknuté orgány štátnej správy nepodajú stanovisko v určenej lehote, má sa za to, že k pripomienkovanému návrhu nemajú pripomienky.“ 
Odôvodnenie: Navrhuje sa opatrenie, aby nečinnosť dotknutých orgánov nemohla byť na ujmu procesu prípravy územnoplánovacej dokumentácie. 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 7 ods. 6 
V § 7 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „písm. a)“. 
Odôvodnenie: Nie je zrejmé, prečo by ochranné múry, prípadne meracie zariadenia nemohli byť umiestnené v záplavovom území, prípadne v chránenom území, keď veľakrát sú tam páve žiaduce. Uvedené je navyše v rozpore so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v platnom znení, najmä § 20 ods. a povoleným činnostiam v inundačnom území.  
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 7 ods. 5 
Navrhujeme: 
zmenu § 7 ods. 5 nasledovne: 
„ (5) Za stavebný pozemok nemožno určiť pozemok, ktorý je rozhodnutím o zmene využívania pozemku alebo rozhodnutím podľa osobitného predpisu dočasne alebo trvalo vylúčený zo zastavania a v územnoplánovacej dokumentácii sa nachádza vo vyznačenom území z dôvodu 
a) hrozby negatívnych prírodných vplyvov, najmä, v území geologickej nestability svahov a v území ohrozenom pádom skál alebo lavín, 
b) že ide o pozemok v záplavovom území, alebo 
c) potreby ochrany chráneného územia a ochrany pamiatkového fondu alebo prírodného dedičstva.“ 
V § 7 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „písm. a)“. 

Zdôvodnenie: 
Obstarávanie UPD neprebieha v správnom konaní, vlastník pozemku nemá primerané procesné práva namietať voči tomu, že jeho pozemok je vylúčený zo zastavania. Neprimeraným spôsobom tak dochádza k obmedzeniu ústavou chráneného práva a to bez primeranej náhrady a bez preukázania verejného záujmu.  
O 
ČA 
Ustanovenie je vypustené.  
Verejnosť 
§ 33 ods. 6 
V § 33 ods. 6 sa slová „obstaráva vždy“ nahrádzajú slovami „môže obstarať“. 
Odôvodnenie: Povinnosť zastavovacieho plánu nie je adekvátna a je neodôvodnená. Navyše z návrhu nie je zrejmé, čo v prípade ak zastavovací plán nebude prijatý, keďže ide o všeobecne záväzný právny predpis, čo nemôže byť na ujmu vlastníkov nehnuteľností, prípadne stavebníka. Navyše ide o inštitút, kedy zastavovacím plánom by bolo možné „ochromiť“ na 8 rokov (aj viac) nakladanie s majetkom stavať v súlade s územným plánom obce/zóny, čo je obmedzením základného práva, bez náhrady a bez nevyhnutného dôvodu alebo ochranu oprávnených záujmov. 
Inak navrhujeme zastavovací plán ako inštitút úplne vypustiť z návrhu zákona alebo prijatie zastavovacieho plánu podmieniť správnym konaním. 

 
O 
N 
Zastavovací plán má byť spracovaná pre väčšie územia, umožňuje neuplatňovať následne územné konanie. Ustanovenie bolo precizované.  
Verejnosť 
§ 27 ods. 4 
V § 27 ods. 4 sa vkladá druhá veta, ktorá znie: 
„Územnoplánovaciu štúdiu môže obstarať na vlastné náklady aj iná osoba ako orgán územného plánovania ak jej spracovaním poverí spracovateľa.“ 
Odôvodnenie: Je žiaduce, aby územnoplánovaciu štúdiu mohli odborne obstarať aj iné osoby ako len orgán územného plánovania, ktoré nie sú zviazané podmienkami verejného obstarávania, ktoré sa pri najnižšej cene negatívne odzrkadľuj na kvalite a odbornosti spracovaných štúdií, nehovoriac o nežiaducej deformácií cien v odbore. 
Získanie územnoplánovacej štúdie od inej osoby, ktorá jej spracovaním poverila kvalifikovanú a autorizovanú osobu nemá žiaden negatívny vplyv na územné plánovanie práve naopak. 
 
O 
N 
Ide o úlohu orgánov územného plánovania a nemožno ju presúvať na iné osoby kvôli obchádzani zákona o verejnom obstarávaní.  
Verejnosť 
§ 8 ods. 2 písm. e) 
V § 8 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a podzemných“. 
Odôvodnenie: Definície zastavanej plochy, resp. indexu 
zastavenej plochy sú to kľúčové pojmy, prostredníctvom ktorých územné plány 
definujú využiteľnosť územia miest a obcí. Pri plánovaní mesta je dôležité 
uvažovať akú časť z pozemku "zaberú" stavby nad terénom (index zastavenej 
plochy). Z tohto dôvodu napríklad aj aktuálne platný územný plán mesta Bratislavy (ZaD 02) definuje zastavanú plochu ako pôdorysný priemet všetkých nadzemných podlaží. V praxi je tak možné budovať pod terénom napríklad podzemné garáže, ktoré presahujú obrysy nadzemných stavieb (z dôvodu požadovanej kapacity, ale aj potreby dodržať potrebné polomery a šírky komunikácie v garážach). 
Priamym dopadom návrhu pre prax by tak bola nutnosť (v porovnaní so súčasnosťou pri zachovaní rovnakej kapacity) budovať podzemné 
garáže vo viacerých podlažiach pod sebou, čo by malo významný dopad na 
nárast celkovej ceny novej výstavby ale aj možnosti výstavby, pričom budovanie parkovacích miest je v niektorých prípadoch zásadné . Problémom by bol aj praktický rozpor definície zo stavebného zákona a z územného plánu obcí. Takto prijatá definícia by priniesla právnu neistotu, komplikácie pri konaniach, ale určite nie odstránenie administratívnej 
záťaže, alebo poriadok. Vzhľadom na účel používania pojmu zastavaná plocha navrhujeme, aby išlo o priemet všetkých nadzemných podlaží, t.j. aby sa nezapočítavali podlažia, ktoré voľný priestor nezaberajú. 
 
O 
A 
 
Verejnosť 
§47 
§ 47 sa vypúšťa. 
Ostatné paragrafy sa primerane prečíslujú 
Odôvodnenie: Navrhovaný inštitút považujeme za neprimeraný zásah do vlastníckych práv. Nielenže obmedzuje vlastníka využívať pozemok umiestnením stavby, ale aj pri jeho ďalšom nakladaní. Navyše je neprípustné aby lehota na prijatie návrhu trvala 6 mesiacov a o existencii predkupného práva by nebol vlastník ani informovaný. Umiestnenie stavby vo verejnom záujme je vyvlastňovacím dôvodom, pričom zároveň nič nebráni obci aby sa s vlastníkom pozemku dohodla na jeho dokúpení, ak bude mať o predaj vlastník pozemku záujem. 
O 
A 
 
Verejnosť 
K čl. XV Účinnosť 
Trváme na prerušení procesu prípravy stavebného zákona a spojenia ho s nastávajúcom transpozíciou smernice č. 2014/52/EÚ s cieľom zlúčenia príslušných konaní tak aby nedochádzalo k duplicite celej administratívy. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Verejnosť 
§ 163 ods. 3 
§ 163 ods. 3 znie: 
„(3) Konania začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa doterajších predpisov. Ak vlastník stavby požiadal o predĺženie času trvania stavby pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dočasná stavba sa nepovažuje za nepovolenú, ak pre nečinnosť stavebného úradu nebolo rozhodnuté o predĺžení času trvania, hoci vlastník stavby podal žiadosť o predĺženie času trvania, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu.“ 
Odôvodnenie: Precizuje sa prechodné ustanovenie tak, aby nevzniklo riziko nekonania stavebných úradov. Keďže k nepovolenej stavbe mohlo dôjsť podľa doterajších predpisov aj nečinnosťou stavebných úradov, navrhuje sa v prechodných ustanoveniach riešenie takýchto nepovolených stavieb. Zároveň sa navrhuje vypustiť ustanovenie týkajúce sa stavebnej uzávery. 
O 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
§ 138 písm. d) 
§ 138 písm. d) sa slová „a s prijatými stanoviskami a vyjadreniami účastníkov a zúčastnených osôb“ nahrádzajú slovami „alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi zasahuje do práv a právom chránených záujmov účastníkov konania týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.“ 
Odôvodnenie: Navrhuje sa precizovanie právnej úpravy, keďže v procese prepracovania projektu stavby sa môže prísť napríklad na to, že prijaté stanovisko alebo vyjadrenie účastníka konania nechráni žiadne právo alebo oprávnený záujem prípadne je dokonca v rozpore so záväzným stanoviskom alebo zákonnými požiadavkami. Na základe návrhu zákona by takáto žiadosť musela byť zamietnutá a to napriek skutočnosti, že by bola zákonná a práve by neobsahovala prípadný rozpor. Zároveň tím nie sú dotknuté žiadne práva účastníkov konania, keďže v prípade nezapracovania oprávnenej požiadavky účastníka konania má tento právo domôcť sa ho v konaní samotnom. 
O 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
§ 125 ods. 1 
V § 125 ods. 1 za sa písmeno j) vkladá čiarka a dopĺňa písmeno k), ktoré znie 
„k) na dočasné alebo trvalé vylúčenie pozemku zo zastavania alebo zriadenie stavebnej uzávery“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava v prípade dočasného alebo trvalého vylúčenia pozemku z zastavania alebo zriadenia stavebnej uzávery. 
O 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
§ 119 
V 119 ods. 3 sa pripája druhá veta, ktorá znie „Správny orgán je však povinný rozhodnúť najneskôr v lehote 120 dní odo dňa začatia konania, inak sa uplatní opatrenie proti nečinnosti a navrhovateľ je oprávnený požiadať správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o odvolaní, aby sám vo veci rozhodol, ktorý je povinný rozhodnúť v lehote podľa odseku 1.“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa opatrenie proti nečinnosti stavebných úradov v konaní. 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
§ 112 ods. 1 
V Čl. I § 112 ods. 1 sa na konci prvej vety vkladá čiarka a pripájajú slová „vrátane uvedenia príslušného ustanovenia právneho predpisu o ktoré sa vo svojom stanovisku opiera.“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa precizovanie úpravy tak, aby záväzné stanoviská boli vydávané v súlade so zákonom a na základe zákona, čo absentuje v súčasnosti a tým dochádza k predlžovaniu celého konania alebo nedôvodnému upieraniu práv. Záväzné stanovisko, tak v prípade ak bude napr. negatívne, bude musieť obsahovať konkrétne ustanovenie právneho predpisu s ktorým by súhlasné záväzné stanovisko bolo v rozpore a prečo. 
O 
ČA 
Uvedená problematika je uprevná inak. 
Verejnosť 
§ 70 ods. 5 
V § 70 odsek 5 sa slová „pred 1. septembrom 1997“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1990.“ 
Odôvodnenie: Z návrhu zákona a ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, prečo navrhol predkladateľ práve 1.september 1997 ako termín do ktorého budú považované aj nepovolené stavby za legálne. Navrhujeme úpravu, ktorá sa bude viazať napríklad na zmenu zriadenia. Tiež upozorňujeme na skutočnosť, že takáto úprava zlegalizuje aj neželané stavby (napríklad aj rómske osady postavené pred septembrom 1997) – pričom z dôvodovej správy nevyplýva, že by toto malo byť primárnym cieľom. Tiež nie je zrejmé aký bude ďalší formálny postup tejto zákonnej fikcie legalizácie stavieb, budú napríklad stavebné úrady vydávať potvrdenia, že ide o povolenú stavbu? 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
§ 70 ods. 1 
V § 70 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo stavebný súhlas“. 
Odôvodnenie: Vypustenie inštitútu dodatočného povolenia pre všetky stavby aj tie, ktoré vyžadujú stavebný súhlas považujeme za nevhodné. Upozorňujme na skutočnosť, že návrh zákona sa nedostatočne vysporiadal aj s možnosťou „nepovolenej“ výstavby z dôvodu mimoriadnej udalosti. Návrh zákona nepostihuje a ani nemôže postihnúť všetky okolnosti prípadu v praxi tak napríklad môže nastať situácia, kedy vlastník sa v snahe zachrániť svoju nehnuteľnosť rozhodne uskutočniť stavebné činnosti, ktoré podliehajú súhlasu (povoleniu) v dobrej viere, že ide o odstránenie mimoriadnej udalosti napríklad v súvislosti s povodňou, ak napríklad poisťovňa dodatočne neuzná, že išlo o takúto udalosť a ani stavebný úrad. Právne nebude existovať iná možnosť ako danú „stavbu“ odstrániť lebo nebude za žiadnych okolností možné zmeniť jej štatút „nepovolenej stavby“, a to napriek tomu, že nebude v rozpore so žiadnym právom chráneným záujmom.  
O 
A 
 
Verejnosť 
§67 
V § 67 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie: 
„(4) Stavebný úrad na požiadanie usmerní v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, či pre realizáciu konkrétnej činnosti je potrebný stavebný súhlas alebo stavebné povolenie.“ 
Odôvodnenie: Navrhuje sa doplniť usmerňovacia činnosť stavebných úradov pre lepšiu aplikáciu stavebného zákona. 
O 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
§ 65  
V § 65 sa za slová „územného plánu zóny“ pripájajú slová „alebo existujúcimi územnoplánovacími podkladmi.“ 
Odôvodnenie: Navrhujú sa doplniť podmienky umiestňovania stavieb aj o územnoplánovacie podklady pre prípady, ak nie je schválený územný plán obce alebo územný plán zóny. 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 21 ods. 4 
V § 21 ods. 4 sa slová „odseku 2 písm. a) až c) a písm. g)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a) a b) a písm. g)“. 
Odôvodnenie: Uschovávanie kópie stavebných denníkov stavebnými úradmi je nadbytočné a neprimerane zaťažujúce stavebné úrady, ktoré vyhotovovanie kópie budú navyše požadovať od stavebníka, pričom v niektorých prípadoch môže ísť aj rozsiahle dokumenty. V prípade ak predmetom úschovy majú byť len zápisnice z kontrolných prehliadok a tieto úrad už neuchováva zo svojej úradnej činnosti tak ako tomu je v súlade s dôvodovou správou navrhujeme aby stavebný denník bol presunutý do písmena d). 
O 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
§ 14 ods. 7 
V § 14 ods. 7 sa za slovo „všetkých“ dopĺňa slovo „nadzemných“. 
Odôvodnenie: Navrhovaná úprava definície umožní efektívnejšie využívanie stavebných pozemkov (napr. pri umiestnení podzemných garáží presahujúcich pod zemou pôdorys nadzemných podlaží) a nemá negatívny vplyv na podmienky výstavby. 
O 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
§ 51 ods. 4 písm. h) 
V § 51 ods. 4 písmeno h) znie: 
„h) oznámiť alebo zabezpečiť oznámenie jednotlivých fáz uskutočňovania stavby a termín kontrolnej prehliadky stavebnému úradu podľa podmienok stavebného povolenia a vyčkať s pokračovaním uskutočňovania časti stavby, ktorá má byť predmetom prehliadky na kontrolnú prehliadku; to neplatí, ak stavebný úrad oznámil, že sa kontrolnej prehliadky nezúčastní, alebo ak je nečinný viac ako tri pracovné dni,“. 
Odôvodnenie: Prerušenie uskutočňovanie stavby, najmä tej, na ktorej je niekoľko desiatok zamestnancov len z dôvodu nečinnosti alebo zaneprázdnenosti stavebného úradu je nákladná záležitosť a neprimeraná požiadavka na stavebníka. Navrhuje sa preto mechanizmus, kedy stavebný úrad môže realizovať prehliadku a jej uskutočnenie neohrozí proces výstavby. 
O 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
§ 94 ods. 1 písm. a) bod 10. HP 
§ 94 ods. 1 písm. a) bod 10 sa vypúšťa. 
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka v nadväznosti na pripomienku k stavebnej uzávere - § 34 ods. 8. 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 115 (2)  
§ 115 (2) Stavebný úrad doručuje rozhodnutia, oznámenia o začatí konania a predvolania adresované účastníkom, zúčastneným osobám a dotknutým orgánom písomne s doručením do vlastných rúk; to neplatí, ak ide o účastníka, zúčastnenú osobu alebo dotknutý orgán, ktorý má prístup k bezpečnej elektronickej komunikácii, ak sa mu týmto spôsobom doručuje, alebo ak si písomnosť prevzal osobne. Správne adresovaná písomná zásielka neprevzatá po dobu dlhšiu než 7 dní sa považuje z hľadiska plynutia lehôt za doručenú. 

Doplnený text by mal brániť obštrukcii nepreberaním písomných zásielok. 


 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Verejnosť 
§ 115 (3)  
§ 115 (3) Stavebný úrad zverejní podstatné údaje z návrhu na začatie konania alebo návrh na začatie konania na svojom webovom sídle najneskôr v deň oznámenia účastníkom a dotknutým orgánom. 

Jednoduchou stavbou môžu byť aj rodinné domy, niet dôvodu nezverejňovať informácie o takomto konaní. 

 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Verejnosť 
§ 131 
§ 131 (8) Ak stavebník nepredložil rozhodnutia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov, vyžiada si ich stavebný úrad. 

Doplnenie nového bodu. Stavebník by nemal byť neprimerane zaťažovaný administratívou, ktorú môže efektívnejšie realizovať stavebný úrad - lehoty na rozhodovanie má dosť dlhé. V iných krajinách (napríklad v Rakúsku) túto komunikáciu zabezpečuje obec. 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
§ 77 (3) b)  
§ 77 (3) b) reklamné stavby s najväčšou informačnou plochou do 20 m2, 

Reklamné stavby do 3 m2 snáď netreba kolaudovať... 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 74 (1)  
§ 74 (1) Ak pri uskutočňovaní stavby alebo zmeny stavby dôjde k nálezu veci pamiatkovej hodnoty alebo k archeologickému nálezu, stavbyvedúci je povinný ihneď prerušiť stavebné práce, urobiť opatrenia na uchovanie nálezu bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou (ktorú krajský pamiatkový úrad zabezpečí bezodkladne, najneskôr však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu, ináč sa obhliadka považuje za vykonanú), nález bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu a krajskému pamiatkovému úradu a zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis urobených opatrení. Na stavbe uskutočňovanej svojpomocou je povinný nález ohlásiť a zaznamenať vlastník stavby. 

Spresnenie formulácie - nečinnosť „pamiatkárov“ by nemala dlhodobo blokovať realizáciu stavby, ochrana pamiatok je ich zodpovednosťou. 

 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Verejnosť 
§ 70 (5)  
§ 70 (5) 

Nesúhlasím s „plošnou“ legalizáciou „čiernych stavieb“ a navrhujem vypustenie tohto odseku. 

 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
§ 68 (3)  
§ 68 (3) Zmenu nedokončenej stavby, na ktorú postačuje stavebný súhlas, možno uskutočniť až na základe stavebného súhlasu so zmenou stavby. Ustanovenie odseku (2) platí primerane. 

Doplnenie logickej možnosti realizovať nevýznamné zmeny bez zbytočnej byrokracie. 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
§ 68 (4) 
§ 68 (4) Stavebný úrad môže povoliť zmenu nedokončenej stavby, ak je navrhovaná zmena stavby v súlade so zastavovacími podmienkami, zmenou sa nezmení účel využitia stavby podľa stavebného povolenia a zmena nepredstavuje zvýšenie podlažnosti, zastavanej plochy či výšky stavby o viac než 20%. Ak toto nie je splnené, stavebný úrad stavbu zastaví a začne nové stavebné konanie. 

Navrhujeme spresnenie podmienok, kedy je možné odsúhlasiť zmenu stavby a kedy je zmena tak veľká, že sa jedná o inú stavbu a je nutné nové stavebné konanie. Predíde sa tým „salámovej“ metóde realizácie stavieb, ktoré by v normálnom stavebnom konaní neboli odsúhlasené. 


 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
§ 109  
§ 109 (11) Účastníkmi v konaní sú vlastníci nehnuteľností, ktorých sa konanie týka, a vlastníci susedných pozemkov a stavieb. 

Doplnenie nového odseku – susedia sú tiež dotknutými osobami a mali by mať právo zúčastniť sa konania, ktoré ovplyvní alebo môže ovplyvniť ich vlastníctvo... 

 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
§ 68 (2)  
§ 68 (2) Zmena nedokončenej stavby, ktorou sa nezasahuje do nosných konštrukcií, nemení výškové ani pôdorysné ohraničenie stavby a nemení sa účel stavby, vyznačí sa v overenom projekte stavby alebo vo vykonávacom projekte a uvedie v stavebnom denníku; vyznačenie zmeny osvedčuje projektant stavby a na základe tohto osvedčenia možno zmenu zrealizovať. 

Predpokladáme, že zmyslom tohto bodu je umožnenie realizácie nevýznamných zmien beznutnosti povolenia zmeny stavebným úradom (ináč by tento odsek nemal zmysel), no nie je to v ňom uvedené. 

 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
§ 60 (3) m)  
§ 60 (3) m) zakázať vstup na stavenisko a na stavbu osobe, ktorá nie je účastná na uskutočňovaní stavby, na výkone iných činností vo výstavbe, ani na štátnom stavebnom dohľade, štátnom pamiatkovom dohľade alebo na štátnom dozore, ani na inej odbornej činnosti súvisiacej so stavbou, a vykázať takúto osobu zo staveniska a zo stavby, 

Zmiernenie pritvrdej formulácie. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Verejnosť 
§ 11 (5) 
§ 11 (5) Podzemná budova má jedno alebo viac podzemných podlaží a nemá nadzemné podlažia; jej súčasťou sú východy, výjazdy, vetracie otvory a potrubia a iné nadzemné zariadenia umožňujúce jej prevádzku. 

Budova s podzemnými aj nadzemnými podlažiami nie je podzemnou budovou. 

 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Verejnosť 
§ 10 (4)  
§ 10 (4) Nebytovou je budova, v ktorej je viac ako polovica plochy všetkých podlaží určená na iný účel než bývanie. 

Len formulačná zmena – nebytové účely tu nie sú definované... 

 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
§ 10 (3) b) 
§ 10 (3) b) na prechodné bývanie v pobytových miestnostiach, najmä robotnícke ubytovne, študentské internáty, útulky, hotely a iné ubytovacie zariadenia prechodného bývania. 

Doplnenie hotelov ako typického zariadenia prechodného bývania odstráni pochybnosť, či sem patria (ak nie je úmyslom zákonodarcu zaradiť ich sem, treba to vysvetliť a zdôvodniť). 


 
O 
N 
Hotely sú podľa Štatistickej klasifikácie stavieb zahrnuté do triedy 12 - Nebytové budovy 
Verejnosť 
§ 33 (4)  
§ 33 (4) 

Navrhujeme vynechať – je to duplicitné s par.41 ods.1 (a nepresné).  
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 32 (1)  
§ 32 (1) Územný plán zóny vychádza z cieľov územnoplánovacej dokumentácie, z územnotechnických požiadaviek na využívanie územia a úloh verejnej správy v územnom plánovaní a premieta ich do podrobnosti zodpovedajúcej riešeniu územia zóny; musí byť v súlade s územným plánom obce. 

Presun časti textu na logické miesto v súvetí. 

 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 32 (4)  
§ 32 (4) Obec môže územný plán zóny obstarávať aj na podnet iného subjektu. Rozsah a spôsob spoluúčasti na úhrade nákladov na obstaranie a spracovanie územného plánu zóny sú súčasťou zmluvy obce so subjektom, ktorého podnet prijala. 

Podnet môže dať aj spoločnosť či organizácia, nielen (fyzická) osoba, ako to z pôvodnej formulácie vyznieva. 

 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 3 (1) 
§ 3 (1) Územný rozvoj je komplexný rozvoj územia, ktorý zahŕňa rozvoj všetkých hmotných aj nehmotných zložiek, činností a procesov vzťahujúcich sa na územie a ich vzájomné vzťahy. Ide o trvalý proces vývoja a zmien využívania plôch, pozemkov, zástavby a krajiny a ich ochrany, ktorého cieľom je vyvážený a udržateľný rozvoj sídelného prostredia a prírodného prostredia v území. 

Napríklad aj obraz mesta by mal byť súčasťou územného rozvoja... A aj nasledujúci odsek (2) by zniesol precíznejšiu formuláciu... 

 
O 
ČA 
Text je preformulovaný.  
Verejnosť 
§ 2 (1)  
§ 2 (1) Orgány verejnej moci pri plnení svojich zákonných úloh sú povinné rešpektovať priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia podľa územnoplánovacej dokumentácie, dbať o vyvážený udržateľný územný rozvoj v záujme územnej súdržnosti, sociálnej súdržnosti, šetrného využívania prírodných zdrojov a iných daností územia a o ochranu prírody, životného prostredia a kultúrneho dedičstva. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy, programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja a koncepcie rozvoja územnej samosprávy musia byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou. 

Príroda nemá len charakter dedičstva, životné prostredie je širší pojem... 

 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 7 (4)  
§ 7 (4) 

Vynechať celý odsek – niet dôvodu znevýhodňovať využitie „brownfields“... 
 
O 
N 
Ustanovenie nezvýhodňuje, ale šetrí nezastavané územie, chráni životné prostredie.  
Verejnosť 
§ 31 (4)  
§ 31 (4) Návrh funkčného využitia územia obce obsahuje územia s určením prevládajúceho funkčného využívania, najmä obytné územie, územie občianskeho vybavenia, zmiešané územie, výrobné územie, rekreačné územie a kúpeľné územie. 

Legislatívou „posvätená“ segregácia „marginalizovaných skupín“ nepomôže riešiť problémy a aj pre rómske osady musí platiť stavebný zákon a vlastnícke práva rovnako ako pre ostatné obytné územia – niet dôvodu na ich osobitné vyčlenenie v územnom pláne (pokiaľ nepredpokladáme, že by „marginalizovaní“ nesmeli stavať inde než vo svojom gete alebo by mali mať osobitné práva zvýhodňujúce ich oproti ostatným občanom). Navrhujem vynechať „Ak ide o obec, na ktorej území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, vymedzí sa obytné územie pre tieto skupiny obyvateľov.“ 
O 
N 
Návhované znenie bolo dohodnute na rokovaní s OBSE. 
Verejnosť 
§ 31 (8)  
§ 31 (8) Zastavaným územím sa rozumie plocha vymedzená hranicou zastavaného územia premietnutou do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990 a plocha určená ako vhodná na zastavanie územným plánom obce. 

Spresnenie nejasnej formulácie. 

 
O 
ČA 
Text bol upravený.  
Verejnosť 
§ 41 (1) 
§ 41 (1) Zastavovací plán môže obec obstarať, ak obec má územný plán obce (a v súlade s ním) 

Je vhodné jednoznačne určiť, že obstarávateľom zastavovacieho plánu je obec. 

 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 41 (14)  
§ 41 (14) Ak ide o návrh zastavovacieho plánu obstaraného na podnet, obec doručí navrhovateľovi výsledky prerokovania. Na základe vyhodnotenia stanovísk a pripomienok z prerokovania obec v spolupráci s navrhovateľom zabezpečí úpravu návrhu zastavovacieho plánu a návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce. 

Zastavovací plán obstaráva obec, iba ona vstupuje do vzťahu so spracovateľom a môže ho žiadať o úpravu návrhu. 

 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 48 (1) d)  
§ 48 (1) d) 

Navrhujeme vynechať – viď pripomienku k par. 31 ods.4... 

 
O 
N 
Riešenie prerokované so zástupcami OBSE. 
Verejnosť 
§ 64 k)  
§ 64 k) stavba bola čo najlepšie chránená pred hlukom a vibráciami z vonkajšieho prostredia, pred prenikaním radónu z geologického podložia, pred vplyvom bludných prúdov a pred účinkami podzemných a povrchových vôd a zemnej vlhkosti, 

Z podložia nepreniká (významnejšie) ionizačné žiarenie, ale radón, ktorého rozpadom vzniká ionizačné žiarenie priamo v interiéri či v ľudskom tele. Geopatogénne zóny nepovažujeme za reálne preukázaný vplyv a neviem si predstaviť ochranu pred ich vplyvom. Žiariče pyramidálneho tvaru? Začarované kamene? Rituálny tanec? Navrhujem vynechať... 


 
O 
ČA 
Úprava bude riešená vo vykonávacej vyhláške. 
Verejnosť 
§ 64 e)  
§ 64 e) stavba bola pripojená na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu, ak v okolí stavby je verejný vodovod a verejná kanalizácia s dostatočnou kapacitou, a aby odpadové vody zo stavby vypúšťané do verejnej kanalizácie boli v súlade s miestnym kanalizačným poriadkom; to neplatí, ak ide o zariadenia a stavby, ktoré na svoju prevádzku nevyžadujú toto pripojenie, 

Všeobecnejšia formulácia, pod ktorú samozrejme spadajú aj vynechané vedenia elektronických komunikačných sietí. 

 
O 
ČA 
Úprava bude riešená vo vykonávacej vyhláške. 
Verejnosť 
§ 64 m)  
§ 64 m) sa minimalizovali emisie látok znečisťujúcich ovzdušie a svetelné, tepelné a elektromagnetické žiarenie zo stavby (pri splnení jej funkčných požiadaviek) a aby podmienky odvádzania emisií a žiarenia do vonkajšieho prostredia boli v súlade s aktuálnym stavom najlepších dostupných techník 9), 

Oprava preklepu, doplnenie funkčnosti (funkciou stavby môže byť napr. aj svietenie či vysielanie elektromagnetického žiarenia). 

 
O 
ČA 
Úprava bude riešená vo vykonávacej vyhláške. 
Verejnosť 
§ 69 (1) 
§ 69 (1) Ak sa na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny nevyžaduje stavebné povolenie a nejedná sa o stavbu uvedenú v § 67 ods. (3), postačuje stavebný súhlas. Stavebný súhlas sa vydáva na základe ohlásenia. 

Doplnenie vynechania najjednoduchších stavieb. 

 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Verejnosť 
§ 78 (4) (5) (6) 
§ 78 (4) (5) (6) 

Tieto odseky logickejšie patria do § 77, údržby sa netýkajú. 

 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 98 Osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov v orgánoch územného plánovania 
V § 98 ods. 1 písm. e sa vypúšťa 
V § 98 ods. 1 písm. f sa vypúšťa 


Odôvodnenie: 
Činnosti , ktoré obce každodenne vykonávajú a sú uvedené v písm. e a písm. f sú bežného charakteru a nevyžadujú osobitný kvalifikačný predpoklad. Územnoplánovacia informácia v zmysle §46 tohto zákona je len výpis zo schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Na Slovensku je vyše 2 800 obcí a osobitný kvalifikačný predpoklad má len okolo 200 osôb (zdroj : uzemneplany.sk/spracovatelia/obstaravatelia). Tieto osoby svoju činnosť vykonávajú na zabezpečenie úloh v zmysle §98 ods.1 písm. a až d. V prípade schválenia ods.1 v pôvodnom znení 90 % obcí nemôže vykonávať svoje povinnosti v zmysle §94 ods. 1 písm. a bod 11 a ods. 2 písm. b bod 4. 
 
O 
N 
Je potrebné zvýšenie odbornej úrovne zamestnancov v orgánoch územného plánovania, ani územnoplánovacu informáciu nemôže vypracovať ktokoľvek. Nejde o odborne spôsobilé osoby na obstarávanie.  
Verejnosť 
§ 99 Osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov verejnej správy vo výstavbe 
V § 99 ods. 6 znie: 


Navrhované znenie 

(6) Ministerstvo nariadi preškolenie zamestnancov každý rok. 


Zamestnanci v stavebnom úrade – je potrebné zvýšiť kvalitu zamestnancov v stavebnom úrade , ale nie takou formou. 
Návrh: 
Sústavné celoživotné vzdelávanie úradníkov a nie preskúšať ich každých 5 rokov. 
Odôvodnenie: 
V 21. storočí aj stavebné úrady musia fungovať efektívne , kvalitne a flexibilne reagovať na rýchle spoločenské a investičné zmeny . Zamestnanci potrebujú aktuálne vedomosti tj. ročné preškolenie a nie preskúšanie každých 5 rokov. Ministerstvo riadi a kontroluje prenesený výkon štátnej správy , teda zodpovedný, aby zamestnanci stavebných úradov mali odborné spôsobilosti aj aktuálne vedomosti. Preto je potrebné , aby ministerstvo každý rok povinne preškolilo každého zamestnanca stavebného úradu. Prvé povinné preškolenie je potrebné vykonať do 30.6.2015 a nie do 30.6.2017. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. Stanovené intervaly na preskúšanie nevylučujú iné priebežné školenia o súvisiacich právnych predpisoch. 
Verejnosť 
§ 105 Priestupky 
V § 105 ods. 8 znie: 

Navrhované znenie 

(8) Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží pokutu za priestupok podľa 
a) odseku 6 písm. a) od 100 eur do 500 eur, 
b) odseku 6 písm. b) od 3 000 eur do 15 000 eur, 
c) odseku 6 písm. c) od 1 000 eur do 3 000 eur, 
d) odseku 6 písm. d) od 200 eur do 1 000 eur. 



Návrh: 
Zvýšiť pokuty pre páchateľov. 
Odôvodnenie: 
Mesačná výška nájomného veľkoplošnej reklamnej plochy (bigboard , megaboard) je viac ako 1 000 EUR. Pokuta vo výške 450 EUR nemá žiadny odstrašujúci účinok , aby stavebníci neuskutočnili alebo užívali bez povolenia reklamnú stavbu. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. Sankciu je možné uložiť aj opakovane. 
Verejnosť 
§ 107 Správne delikty 
V § 107 ods. 4 znie: 


Navrhované znenie 

(4) Stavebný úrad alebo stavebný inšpektorát uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá uskutočňuje alebo užíva 
a) reklamnú stavbu bez označenia a v lehote určenej orgánom štátneho stavebného dohľadu nezabezpečí označenie reklamnej stavby pokutu od 100 eur do 500 eur, 
b) reklamnú stavbu s najväčšou informačnou plochou viac ako 20 m2 bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním a bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním pokutu od 3 000 eur do 15 000 eur, 
c) reklamnú stavbu s najväčšou informačnou plochou od 3 m2 do 20 m2 bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním pokutu od 1 000 eur do 3 000 eur, 
d) reklamné zariadenie s najväčšou informačnou plochou do 3 m2 bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s ním pokutu od 200 eur do 1 000 eur, 

Návrh: 
Zvýšiť pokuty pre páchateľov. 
Odôvodnenie: 
V platnom stavebnom zákone (č. 50/1976 Zb. , §106 ods.1 písm. e je výška pokút do 13 277 EUR (400 000 Sk). Drastické zníženie doterajších maximálnych pokút odoberá od stavebných úradov veľmi účinný nástroj proti nepovoleným (čiernym) ) reklamným zariadeniam a stavbám. Mesačná výška nájomného veľkoplošnej reklamnej plochy (bigboard , megaboard) je viac ako 1 000 EUR. Pokuta vo výške 450 EUR nemá žiadny odstrašujúci účinok , aby stavebníci neuskutočnili alebo užívali bez povolenia reklamnú stavbu. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Verejnosť 
§ 111 Dotknuté orgány  
V § 111 ods. 1 písm. f znie: 


Navrhované znenie 

f) obec 
V § 111 ods. 1 písm. g sa vypúšťa 
V § 111 ods. 3 sa vypúšťa 
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3. 

Návrh: 
Obec vždy musí byť dotknutým orgánom bez obmedzenia a nie starosta obce. 
Odôvodnenie: 
§ 111 ods.1 písm. a) a § 111 ods.1 písm. f) - sú protirečivé. 
Obec je účastníkom konania aj podľa osobitných predpisov vo veciach uvedených v § 111 ods. 2, - napr. 
A/ V zmysle zákona č. 135/1961 Zb.o pozemných komunikáciach (cestný zákon): 
§ 3 Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie 
(2) Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. 
§3b Pripájanie pozemných komunikácií 
(3) Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom. Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 
B/ V zmysle zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší 
§22 Orgány ochrany ovzdušia sú 
písm. e) obec 
C/ V zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
§64 Orgány ochrany prírody 
Ods.1 písm. e) obec 
D/ V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
§ 4 Samospráva obce 
(3) Obec pri výkone samosprávy najmä 
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, 

preto je odôvodnené, aby obec bola dotknutým orgánom aj vo veciach stavebných, v ktorých je stavebným úradom. 

Obec vždy musí byť dotknutým orgánom bez obmedzenia. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
§133 Ústne pojednávanie  
V § 133 ods. 1 znie: 

Navrhované znenie 

(1) Stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou stavebného pozemku alebo stavby. 

V § 133 ods. 2 sa vypúšťa 
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3. 
V § 133 ods. 3 sa slovo „3“ nahrádza slovom „2“. 

Návrh: 
Zavedenie povinné ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou. 
Odôvodnenie: 
Značné množstvo stavieb je začaté už pred podaním žiadosti o stavebné povolenie resp. pred podaním žiadosti o umiestnení stavby. Ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou je veľmi účinným nástrojom proti nepovoleným (čiernym) stavbám. Stavebné úrady tým veľmi efektívne môžu odhaliť nepovolených (čiernych) stavieb. Bez zavedenia povinného ústneho pojednávania spojené s miestnou obhliadkou tento zákon nepriamo podporuje rast nepovolených (čiernych) stavieb. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Verejnosť 
§ 163 P r e c h o d n é u s t a n o v e n i a  
V § 163 ods. 8 znie: 


Navrhované znenie 

(8) Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný do 30. júna 2015 sa považuje za osobitný kvalifikačný predpoklad podľa tohto zákona. Ministerstvo nariadi preškolenie a zabezpečuje preškolenie zamestnancov , ktorí získali osobitný kvalifikačný predpoklad pred účinnosťou tohto zákona do 30. júna 2015. 


Zamestnanci v stavebnom úrade – je potrebné zvýšiť kvalitu zamestnancov v stavebnom úrade , ale nie takou formou. 
Návrh: 
Sústavné celoživotné vzdelávanie úradníkov a nie preskúšať ich každých 5 rokov. 
Odôvodnenie: 
V 21. storočí aj stavebné úrady musia fungovať efektívne , kvalitne a flexibilne reagovať na rýchle spoločenské a investičné zmeny . Zamestnanci potrebujú aktuálne vedomosti tj. ročné preškolenie a nie preskúšanie každých 5 rokov. Ministerstvo riadi a kontroluje prenesený výkon štátnej správy , teda zodpovedný, aby zamestnanci stavebných úradov mali odborné spôsobilosti aj aktuálne vedomosti. Preto je potrebné , aby ministerstvo každý rok povinne preškolilo každého zamestnanca stavebného úradu. Prvé povinné preškolenie je potrebné vykonať do 30.6.2015 a nie do 30.6.2017. 
 
O 
N 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
Nové 1 - Konanie o zmene lehoty užívania dočasnej stavby  
Konanie o zmene lehoty užívania dočasnej stavby 


§ X1 
Návrh na začatie konania 


(1) Navrhovateľom je vlastník stavby. 
(2) Návrh na začatie konania obsahuje 
a) všeobecné náležitosti podania, 
b) údaj o tom, dokedy je možné užívať dočasnú stavbu podľa kolaudačného rozhodnutia 
c) označenie kolaudačného rozhodnutia, 
d) údaj o tom, dokedy navrhuje vlastník dočasnej stavby predĺžiť lehotu užívania dočasnej stavby 
(3) Prílohou návrhu na začatie konania sú 
a) záväzné stanoviská dotknutých orgánov, 
b) vyjadrenie vlastníka pozemku , na ktorom je dočasná stavba umiestnená 

§ X2 
Povolenie zmeny lehoty užívania dočasnej stavby 

(1) Stavebný úrad upovedomí o začatí konania o zmene lehoty užívania dočasnej stavby 
účastníkov konania a dotknuté orgány do siedmich dní odo dňa, keď je návrh na začatie konania úplný, a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou. 
(2) Stavebný úrad zmenu lehoty užívania dočasnej stavby povolí, ak nie je v rozpore so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu a netýka sa iných osôb, alebo vplyv zmeny lehoty užívania stavby nemá priamy účinok na ich práva alebo právom chránené záujmy. 
(3) Stavebný úrad nemôže povoliť zmenu lehoty užívania dočasnej stavby, ak je zmena v nesúlade s regulatívmi územnoplánovacej dokumentácie alebo nevyhovuje požiadavkám bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

Návrh: 
Revolučná novinka - zaviesť nový typ konania v ktorom stavebný úrad predĺži lehotu užívania dočasnej stavby. 
Odôvodnenie: 
Tento zákon zavedie nový pojem „dočasná stavba“ - §9 ods.8 - ale v zákone nie je navrhnuté konanie v ktorom stavebný úrad predĺži lehotu užívania dočasnej stavby. Tieto stavby spravidla sú umiestnené na cudzom pozemku, kde vlastníkom stavby nie je vlastníkom pozemku. V praxi veľmi často sa vyskytuje, že doba užívania stavby je obmedzená na základe nájomnej zmluvy. 
Ak nájomná zmluva je predĺžená, treba predĺžiť aj lehotu užívania dočasnej stavby, aby stavebník nemusel odstrániť túto stavbu. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. Znenu je možné prerokovať v konaní o povolenie zmeny v užívaní stavby. 
Verejnosť 
Nové 2 - Konanie o preverenie či boli splnené podmienky určené v povolení o odstránení stavby  
Konanie o preverenie či boli splnené podmienky určené v povolení o odstránení stavby 

§ X1 
Návrh na začatie konania 

(1) Navrhovateľom je vlastník odstránenej stavby. 
(2) Návrh na začatie konania obsahuje 
a) všeobecné náležitosti podania, 
b) údaje o odstránenej stavbe a mieste odstránenej stavby, 
c) označenie povolenia o odstránení stavby, 
d) údaj o tom , ako bolo naložené so stavebným odpadom, 


§ X2 
Priebeh konania 

(1) Stavebný úrad upovedomí o návrhu na začatie konania do siedmich dní odo dňa, keď je návrh na začatie konania úplný, 
a) osoby, ktorých práva boli odstránením stavby priamo dotknuté, 
b) obec, 
c) dotknuté orgány. 
(2) Po uplynutí lehoty na uplatnenie pripomienok a návrhov stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou. 
(3) Ak sa v konaní preukáže, že stavba bola odstránená v súlade s rozhodnutím o odstránení stavby , stavebný úrad vydá rozhodnutie , v ktorom potvrdí, že stavba bola odstránená. Toto rozhodnutie je podkladom na výmaz stavby z evidencie katastra nehnuteľnosti. 


Návrh: 
Revolučná novinka - zaviesť nový typ konania v ktorom stavebný úrad preverí, či boli splnené podmienky určené v povolení o odstránení stavby. 
Odôvodnenie: 
V zákone nie je navrhnuté konanie v ktorom stavebný úrad preverí, či boli splnené podmienky určené v povolení o odstránení stavby. Výsledkom konania je rozhodnutie v ktorom stavebný úrad potvrdí, že stavba bola odstránená v zmysle rozhodnutia o odstránení stavby. Toto rozhodnutie bude podkladom na výmaz stavby z katastra nehnuteľnosti. Bez zavedenia tohto konania tento zákon nepriamo podporuje rast nepovolených (čiernych) skládkov odpadov. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Verejnosť 
Nové 3 - Rovnaké záväzné vzory žiadosti (formuláre , tlačivá ) a rozhodnutia 
Rovnaké záväzné vzory žiadosti (formuláre , tlačivá ) a rozhodnutia 
Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja SR . Súčasne vypracuje : 
1/ vyhlášku – ktorá obsahuje záväzné vzory žiadosti (formuláre , tlačivá ) pre stavebné úrady 
2/ vyhlášku – ktorá obsahuje záväzné vzory rozhodnutí pre stavebné úrady 

Odôvodnenie : 
Doterajšia prax preukázala, že každá obec má iné formuláre , tlačivá a vydávajú rôzne rozhodnutia. Nakoľko pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy formuláre , tlačivá a rozhodnutia musia byť na celom Slovensku rovnaké. 
 
O 
A 
Súčasne s prípravou vykonávacích vyhlášok sa pripravujú aj vzory formulárov. 
Verejnosť 
§96 Špeciálne stavebné úrady 
V § 96 ods. 5 znie: 


Navrhované znenie 

(5) V konaniach na špeciálnych stavebných úradoch má stavebný úrad postavenie dotknutého orgánu. Špeciálny stavebný úrad môže povoliť stavbu alebo jej zmenu len na základe 
a/ záväzného stanoviska obce , ktorým overuje súlad projektovej dokumentácie stavby s územnoplánovacou dokumentáciou 
b/ záväzného stanoviska stavebného úradu, ktorým overuje súlad projektovej dokumentácie stavby so zastavovacími podmienkami, a 
c/ na základe právoplatného rozhodnutia stavebného úradu o umiestnení stavby alebo o zmene využitia pozemkov, ak sú podľa tohto zákona potrebné. 


Odôvodnenie: 
Záväzné stanovisko , ktorým overuje súlad projektovej dokumentácie stavby s územnoplánovacou dokumentáciou musí vydávať obec pretože je orgánom územného plánovania. V zmysle §87 ods. 1 písm. e orgánom územného plánovania je obec. V zmysle §94 písm. a obstaráva a schvaľuje územný plán obce a jeho zmeny a doplnky a vydáva záväzné stanoviská. Na základe týchto skutočností na vydávanie záväzného stanoviska pre špeciálne stavebné úrady, ktorým overuje súlad projektovej dokumentácie stavby s územnoplánovacou dokumentáciou je príslušným správnym orgánom je obec. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 14 
K § 76 ods. 2: 

V ustanovení § 76 ods. 2 druhá veta navrhujeme za slová „s dotknutými orgánmi“ vložiť čiarku a slová „s účastníkmi konania“. 

Odôvodnenie: 

Vzhľadom k tomu, že povolenie skúšobnej prevádzky môže zasiahnuť do práv či oprávnených záujmov účastníkov konania o umiestnení, či povolení prevádzky, požadujeme, aby určenie podmienok jej chodu bolo možné až po prerokovaní s účastníkmi konania. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 15 
K § 109: 

Navrhujeme doplniť vymedzenie účastníkov konania, aby účastníkmi konania boli aj „fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.“ 

Odôvodnenie: 

V ustanovení § 109 alebo v nasledujúcich ustanoveniach týkajúcich sa územného a stavebného konania úplne chýba základné vymedzenie účastníkov územného a stavebného konania. Chýba ustanovenie, ktoré by hovorilo, že „účastníkmi konania sú aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.“ (ako je to napr. v § 34 ods. 2 súčasného stavebného zákona). V návrhu zákona predloženom na verejnú diskusiu v roku 2013 takéto ustanovenia boli. Navrhujeme do zákona takéto vymedzenie doplniť. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
A 
 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 16 
K § 70 ods. 5: 

Navrhujeme v § 70 ods. 5 na konci vety doplniť nasledovné slová: „;to sa netýka stavieb a zmien stavieb ktoré podliehajú procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa osobitného zákona.“ 

Odôvodnenie: 

Podľa navrhovaného § 70 ods. 5 „Za nepovolené stavby sa nepovažujú stavby a zmeny stavieb uskutočnené bez stavebného povolenia alebo ohlásenia pred 1. septembrom 1997.“ Navrhujeme, aby sa toto ustanovenie netýkalo stavieb s významným vplyvom na životné prostredie, ktoré podliehajú procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Bolo by v rozpore s verejným záujmom, ak by stavby s významným negatívnym vplyvom na životné prostredie mohli byť takýmto spôsobom celoplošne a paušálne legalizované. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 17 
K § 109 ods. 1: 

Navrhujeme ustanovenie § 109 ods. 1 vypustiť. 

Odôvodnenie: 

Podľa navrhovaného § 109 ods. 1 „Účastníci majú v konaní procesné práva a povinnosti v rozsahu nevyhnutnom na uplatnenie svojich práv a zákonom chránených záujmov alebo na plnenie uložených povinností, ak môžu byť priamo dotknuté rozhodnutím vo veci.“ Táto formulácia je absolútne neprijateľná, vágna, neurčitá, spôsobuje právnu neistotu a umožňovala by svojvôľu orgánov verejnej moci a subjektívne a svojvoľné obmedzovanie práv účastníkov v prípadoch, kedy by bola pre správny orgán nepohodlná intervencia účastníkov konania. Na základe tejto formulácie by sa mohli stávať prípady, že by správny orgán napríklad neakceptoval odvolanie niektorého z účastníkov alebo by ho neupovedomil o ústnom pojednávaní či miestnej ohliadke, s argumentáciou, že „to nie je nevyhnutné na uplatnenie jeho práv“. 

Nie je zjavné, aké konkrétne problémové situácie chce navrhované ustanovenie riešiť. To, že iný účastník napríklad nemôže napríklad vziať späť podanie navrhovateľa vyplýva priamo z logiky veci (že každý účastník môže konať iba za seba), a vôbec nie je potrebné túto skutočnosť upravovať. 

Navyše, nasledujúce ustanovenia dostatočne zakotvujú obmedzenie práv niektorých špecifických účastníkov konania, takže nie je potrebné obmedzovať práva všetkých účastníkov konania. Podľa navrhovaného § 109 ods. 2 „Projektant je účastníkom v konaní, v ktorom je prílohou návrhu na začatie konania projektová dokumentácia, a to len v tej časti konania, ktorá sa týka obsahu a náležitostí projektovej dokumentácie.“ Podľa navrhovaného § 109 ods. 3 „Osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru alebo kvalifikovaná osoba je účastníkom v konaní, v ktorom sa a) povoľuje uskutočnenie stavby alebo zmena stavby svojpomocou, b) kolauduje stavba alebo zmena stavby uskutočnenej svojpomocou, c) nariaďuje vykonanie nevyhnutných úprav stavby alebo odstránenie stavby svojpomocou, a to v časti konania, ktorá sa týka rozsahu a podmienok vykonávania stavebného dozoru.“ Podľa navrhovaného § 109 ods. 8 „Na zastavenie konania z dôvodu späťvzatia návrhu navrhovateľom nie je potrebný súhlas účastníkov, ktorí nie sú spolunavrhovateľmi.“ Podľa navrhovaného § 109 ods. 10 „Účastníci uvedení v odsekoch 2 a 3 môžu podať odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu len so súhlasom navrhovateľa, alebo ak podal odvolanie aj navrhovateľ. Ak navrhovateľ odvolal súhlas s podaním odvolania alebo vzal svoje odvolanie späť skôr, než odvolací orgán o ňom rozhodol, postupuje sa ďalej, ako keby účastník podľa odsekov 2 a 3 odvolanie nepodal.“ Pripomienka je zásadná. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 18 
K § 110: 

Navrhujeme, aby ustanovenie § 110 ods. 1 znelo nasledovne: 
„(1) V konaniach týkajúcich sa umiestnenia, povolenia, zmeny alebo odstránenia vyhradenej stavby alebo inej stavby, ktorá je predmetom záujmu verejnosti, je zúčastnenou osobou, ak nie je účastníkom, 
a) občianske združenie zaoberajúce sa ochranou prírody a krajiny, občianskych práv, životného prostredia alebo iného predmetu verejného záujmu, ktoré je registrované ako občianske združenie najmenej jeden rok, ak sa písomne prihlási správnemu orgánu do siedmych pracovných dní odo dňa zverejnenia upovedomenia o začatí konania; v prihláške uvedie názov občianskeho združenia a meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia a funkciu osoby, ktorá bude v konaní vystupovať za občianske združenie, 
b) petičný výbor, ktorý zastupuje najmenej 10 % obyvateľov obce alebo časti obce zapísaných v zozname voličov, na ktorých môže mať umiestňovaná, povoľovaná alebo odstraňovaná stavba priamy vplyv alebo môže ohroziť ich práva, právom chránené záujmy alebo plnenie uložených povinností, ak sa písomne prihlási správnemu orgánu do siedmych pracovných dní odo dňa zverejnenia oznámenia o začatí konania; v prihláške uvedie mená a priezviská, dátum a miesto narodenia členov petičného výboru a pripojí petíciu s podpismi. Na účely tohto ustanovenia sa podanie petície, sťažností alebo žiadostí o informácie týkajúcich sa stavby alebo zhromaždenie obyvateľov obce týkajúce sa stavby vždy považuje za prejav záujmu verejnosti.“ 

Odôvodnenie: 

Navrhujeme vypustiť slová „v zastavanom území“, pretože mnohé stavby výrazne ovplyvňujúce obyvateľov obce nie sú iba v zastavanom území. Navrhujeme, aby sa ustanovenie vzťahovalo na celé územie obce. Navrhujeme tiež vyjasniť vágny a neurčitý pojem „predmet záujmu verejnosti“. Tento pojem je tak nejasný, že umožňuje správnemu orgánu mimoriadne veľké subjektívne posúdenie. Navrhujeme demonštratívne stanoviť, že na účely tohto ustanovenia sa podanie petície, sťažností alebo žiadostí o informácie týkajúcich sa stavby alebo zhromaždenie obyvateľov obce týkajúce sa stavby vždy považuje za prejav záujmu verejnosti.“ 
Navrhujeme, aby bolo percento obyvateľov, ktoré musí podpísať petíciu, znížené na 10 percent. V mnohých obciach i mestách je väčšinou úplne nereálne, aby takúto petíciu podpísalo 30 percent obyvateľov. Pripomienka je zásadná. 

 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 19 
K § 116 ods. 3: 

Navrhujeme ustanovenie § 116 ods. 3 vypustiť. 

Odôvodnenie: 

Podľa navrhovaného § 116 ods. 3 „Ak je účastníkom zainteresovaná verejnosť, doručuje sa jej verejnou vyhláškou. Ak sa písomnosť doručuje verejnou vyhláškou, musí byť umiestnená na úradnej tabuli a zároveň na webovom sídle stavebného úradu.“ Toto ustanovenie by znamenalo, že ak bude účastníkom konania iba niekoľko členov zainteresovanej verejnosti (napríklad jedna ekologická mimovládna organizácia a dve fyzické osoby), tak sa im písomnosti nebudú doručovať, ale budú sa doručovať iba verejnou vyhláškou. 

Z navrhovaného ustanovenia § 116 ods. 6 však vyplýva, že ak bude počet iných účastníkov v konaní menší ako 50 (napríklad ak bude v konaní 49 účastníkov), budú sa týmto účastníkom písomnosti doručovať do vlastných rúk (podľa navrhovaného ustanovenia § 116 ods. 6 „V konaní s veľkým počtom účastníkov sa iným osobám ako v odseku 2 doručuje len verejnou vyhláškou. Veľkým počtom účastníkov sa rozumie počet presahujúci 50 účastníkov.“) 

Navrhované ustanovenie § 116 ods. 3 by preto úplne neodôvodnene diskriminovalo členov zainteresovanej verejnosti. Ak by totiž napríklad bolo iba 5 účastníkov z radov zainteresovanej verejnosti, nedoručovali by sa im písomnosti do vlastných rúk, avšak ak by bolo 49 iných účastníkov, týmto účastníkom by sa písomnosti do vlastných rúk doručovali. Navrhované ustanovenie tak robí z účastníkov z radov zainteresovanej verejnosti „druhoradých“ účastníkov s menšími právami a so slabším postavením, ako majú ostatní účastníci. 

Navrhujeme zjednotiť režim pre účastníkov z radov zainteresovanej verejnosti a pre iných účastníkov. Navrhujeme, aby sa doručovanie verejnou vyhláškou viazalo nie na „kategóriu“ účastníkov, ale na celkový počet účastníkov konania. Navrhujeme preto, aby sa doručenie verejnou vyhláškou použilo v každom konaní s počtom účastníkov presahujúcich 50, bez ohľadu na to, či ide o účastníkov z radov členov zainteresovanej verejnosti alebo o iných účastníkov. Pripomienka je zásadná. 

 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 20 
K § 118 ods. 5: 

V § 118 ods. 5 navrhujeme za slová „zaoberať sa“ vložiť slová „a vyrovnať sa so“. 

V § 118 ods. 5 v druhej vete navrhujeme, aby písm. c) znelo: 
„Nemusí prihliadnuť ... c) na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov, ktoré smerujú k ochrane práv alebo právom chránených záujmov iných účastníkov konania, okrem prípadu, že namietajú rozpor s všeobecne záväzným právnym predpisom, s územnoplánovacou dokumentáciou, so zastavovacími podmienkami alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov, 

Odôvodnenie: 

Navrhujeme, aby prvá veta ustanovenia § 118 ods. 5 výslovne uvádzala, že správny orgán je povinný sa s pripomienkami aj vyrovnať, nielen zaoberať. Iba ak sa s pripomienkami aj vyrovná, je zrejmé, že sa nimi aj zaoberal. Bez toho, aby sa s pripomienkami vyrovnal, nie je zrejmé, či sa nimi naozaj zaoberal. 

Navrhované ustanovenie § 118 ods. 5 písm. c) stanovuje: „Správny orgán je povinný zaoberať sa všetkými podaniami, návrhmi, pripomienkami a stanoviskami uplatnenými v konaní. Nemusí prihliadnuť ... c) na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov, ktoré nemajú priamy vplyv na ich verejné subjektívne práva a právom chránené záujmy alebo na osobné plnenie uložených povinností“. 

Navrhované písmeno c) je veľmi nebezpečné a neprijateľné. Vágna a neurčitá formulácia „nemajú priamy vplyv na ich verejné subjektívne práva a právom chránené záujmy alebo na osobné plnenie uložených povinností“ umožní správnemu orgánu svojvoľne zamietať „nepohodlné“ námietky účastníkov konania. Navrhujeme ustanovenie zmeniť, pretože predstavuje zásadné ohrozenie ústavných práv účastníkov konania a je v zjavnom rozpore s Ústavou SR a medzinárodným Aarhuským dohovorom. Nie je úplne jasný ani význam ustanovenia. Nie je zrejmé, čo je to „pripomienka, ktorá nemá priamy vplyv na verejné subjektívne práva a právom chránené záujmy alebo na osobné plnenie uložených povinností“ účastníkov. Nie je vôbec jasné, na základe čoho bude správny orgán rozlišovať, či pripomienka má alebo nemá „priamy vplyv na verejné subjektívne práva“ účastníka. Nie je ani zrejmé, ako by mohla mať samotná „pripomienka“ nejaký vplyv na verejné subjektívne práva. 

Nami navrhovanou formuláciou sa rieši, aby jeden účastník neuplatňoval záujmy druhého účastníka. Správne orgány však musia konať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými podkladmi rozhodnutia a záväznými stanoviskami, takže musia vždy vyhovieť námietke namietajúcej rozpor s nimi. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 21 
K § 120 ods. 1 písm. b): 

Navrhujeme, aby § 120 ods. 1 písm. b) znel nasledovne: „na stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru“. 

Odôvodnenie: 

Navrhované ustanovenie § 120 ods. 1 písm. b) znie: „Rozhodnutie stavebného úradu o umiestnení stavby sa nevyžaduje ... b) na stavby v uzavretých priestoroch a areáloch existujúcich stavieb s rovnakých spôsobom užívania“. Formulácia „v areáloch existujúcich stavieb“ je príliš široká a vágna. Pojem „areál stavby“ je veľmi široký, širší ako doterajší pojem „uzavretý priestor existujúcej stavby“. Navyše, z ustanovenia vypadlo doterajšie kritérium „ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru“. Navrhované ustanovenie by umožnilo bez rozhodnutia o umiestnení stavby umiestniť aj rozsiahlu alebo výškovú budovu iba z dôvodu, že ide o areál existujúcej stavby s rovnakým spôsobom užívania. Navrhujeme preto zachovať formuláciu zo súčasne platného znenia stavebného zákona „stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru“. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 22 
Ku konaniu o umiestnení stavby: 

Za § 120 sa vkladá § 120a, ktorý znie: 
„Ak sa písomnosti doručujú verejnou vyhláškou, stavebný úrad zverejní podstatné údaje z návrhu na začatie konania o umiestnení stavby a zákres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy so zakreslením umiestňovanej stavby aj na verejne prístupnom mieste pri pozemku, na ktorom sa stavba navrhuje umiestniť, a to až do vydania územného rozhodnutia.“ 

Odôvodnenie: 

Navrhujeme, aby pri stavbách, na ktoré sa vzťahuje doručovanie verejnou vyhláškou (t.j. pri stavbách s veľkých počtom účastníkov konania – t.j. s viac ako 50 účastníkmi) boli upovedomenie o začatí konania o umiestnení stavby a zákres stavby zverejnené aj na mieste stavby - na verejne prístupnom mieste pri pozemku, na ktorom sa stavba navrhuje umiestniť - a to až do vydania územného rozhodnutia. Táto povinnosť by sa vzťahovala na konania s veľkým počtom účastníkov konania, kde sa písomnosti individuálne účastníkom konania nedoručujú a kde sa bude upovedomenie o začatí územného konania zverejňovať iba na úradnej tabuli a na internetovej stránke správneho orgánu. Dotknuté osoby budú mať preto v takýchto konaniach veľmi sťaženú možnosť dozvedieť sa o začatí územného konania (úradná tabuľa býva niekedy aj niekoľko kilometrov od bydliska dotknutých občanov a každodenné prezeranie internetovej stránky správneho orgánu je pre občanov nereálne). Najefektívnejším informovaním dotknutých občanov o začatí územného konania je zverejnenie informácie o začatí konania na mieste, na ktorom sa stavba umiestňuje – okolo ktorého spravidla dotknutí občania každý deň chodia. 

Vo vládnom návrhu nového Stavebného zákona z r. 2009 bola dokonca zakotvená aj povinnosť zverejňovať informácie na susediacich bytových budovách. Podľa § 84 ods. 7 vtedajšieho návrhu nového Stavebného zákona: „Začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby a stavby s počtom účastníkov konania väčším ako 50, ako aj o zmene využitia územia, o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania doručením verejnou vyhláškou. Stavebný úrad umiestni verejnú vyhlášku aj na každej susediacej bytovej budove.“ 

Podotýkame, že právna úprava stavebného zákona v Českej republike stanovuje, že na mieste stavby sa zverejňuje informácia o začatí každého územného konania a súčasťou tejto informácie je grafické vyjadrenie zámeru, z ktorého sú zrejmé vplyvy stavby na okolie. Považujeme preto za úplne legitímne, aby v Slovenskej republike boli na mieste stavby zverejňované aspoň informácie o začatí územného konania s veľkým počtom účastníkov. Navyše, aj mnohé traumatizujúce medializované kauzy preukázali, že jedným z hlavných problémov v minulosti bolo, že dotknutí občania miest a obcí sa nedozvedeli o začatí konania o umiestnení stavby resp. sa o ňom dozvedeli príliš neskoro. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 23 
K § 143 ods. 3: 

V ustanovení § 143 navrhujeme nasledovné znenie ods. 3: „Účastníkmi sú osoby, ktoré boli účastníkmi v stavebnom konaní a ich právni nástupcovia, ak sa navrhovaná zmena stavby dotýka ich práv, alebo oprávnených záujmov; v prípade pochybností upovedomí stavebný úrad tieto osoby o navrhovanej zmene stavby a vyzve ich, aby v stanovenej lehote uviedli, či sa navrhovaná zmena stavby dotýka ich práv alebo oprávnených záujmov. V prípade, ak ostanú tieto osoby po výzve nečinné, predpokladá sa, že ich práva a oprávnené záujmy navrhovanou zmenou stavby nie sú dotknuté.“. 

V ustanovení § 143 ods. 7 navrhujeme, aby sa na konci vložila veta „O tejto skutočnosti upovedomí účastníkov stavebného konania.“. 

Odôvodnenie: 

Navrhované zmeny navrhujeme z dôvodu ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov konania – o konaní o zmene povolenej stavby, resp. o zmene povolenej stavby zápisom do stavebného denníka sa musia dozvedieť aj účastníci pôvodného konania, aby na to mohli adekvátne reagovať a brániť sa v prípade zásahu do ich práv a právom chránených záujmov, čo navrhovaná úprava ustanovenia § 143 stavebného zákona nezabezpečuje. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 12 
K § 43 ods. 2 

V § 43 ods. 2 navrhujeme vypustiť slová „zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry, ak požadovaný variant je v rozpore so zadaním.“. 

Odôvodnenie: 

Podľa návrhu stavebného zákona „Orgán územného plánovania obstará novú územnoplánovaciu dokumentáciu, ...ak je potrebné ... zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry, ak požadovaný variant je v rozpore so zadaním.“. 

Z uvedeného ustanovenia vyplýva povinnosť obstarať novú UPD za účelom zosúladenia dokumentácie so záverečným stanoviskom z procesu EIA, ktorý sa týka umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry. V zmysle pojmov návrhu stavebného zákona (§ 5 návrhu) je dopravnou infraštruktúrou dopravné vybavenie územia, ktorým sú cestná infraštruktúra, železničná infraštruktúra, mestské dráhy, letecká infraštruktúra, prístavy a vodné cesty a prepojovacie body medzi sieťami rôznych druhov dopravy. Znamená to, že v prípade vydania záverečného stanoviska na akúkoľvek stavbu dopravnej infraštruktúry bude musieť územný plán, ktorý bude mať charakter všeobecne záväzného právneho predpisu (prijatý formou všeobecne záväzného nariadenia) „ustúpiť“ individuálnemu právnemu aktu, ktorým je záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvom na životné prostredie. Uvedené je v úplnom rozpore s elementárnymi pravidlami fungovania právneho štátu. Práve naopak, v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky platí (zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie), že záverečné stanovisko z procesu posudzovania musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, teda aj v súlade s všeobecne záväzným nariadením o záväzných častiach územného plánu. V prípade, ak navrhovateľ považuje za dôležité vytvoriť mechanizmus na rešpektovanie strategicky významných (teda nie všetkých) stavieb dopravnej infraštruktúry, môže sa uvedené zabezpečiť buď prostredníctvom územného plánu vyššieho stupňa alebo iným typom koncepčného dokumentu, ktorý však musí mať charakter všeobecne záväzného právneho predpisu. Podriaďovanie sa právnych predpisov individuálnym rozhodnutiam je v právnom štáte neprípustné. 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme časť vety v ustanovení § 43 ods. 2 „...zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry, ak požadovaný variant je v rozpore so zadaním.“, vypustiť z návrhu zákona. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 19.1.2015. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 6 
K § 31 ods. 7: 

V ustanovení § 31 ods. 7 navrhujeme, aby druhá veta znela „Verejným priestorom je každé územie mimo zastavaného územia, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“. 

Odôvodnenie: 

Navrhovaná úprava verejného priestoru mimo zastavaného územia je podľa nášho názoru v rozpore s ustanovením § 57 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý ustanovuje právo verejnosti na prístup do celej krajiny so stanovenými výnimkami. Obdobne aj zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch ustanovuje vo svojom ustanovení § 30 právo na vstup verejnosti do lesov. Navrhujeme preto, aby v tomto duchu bola upravená aj definícia verejného priestoru v návrhu stavebného zákona – a to jeho negatívnym vymedzením (aby platila zásada, že všetko nezastavané územie je verejným priestorom s výnimkami uvedenými v osobitných zákonoch). Nie je dôvod, aby stavebný zákon upravoval verejný priestor mimo zastaveného územia odlišne od uvedených zákonov; najmä ak jeho úprava sa vzťahuje takmer výlučne na zastavané územia a územia mimo zastaveného územia do veľkej miery upravujú osobitné predpisy. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 19.1.2015. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 5 
K § 30: 

V ustanovení § 30 ods. 1 písm. c) návrhu stavebného zákona navrhujeme vypustiť možnosť vymedzenia plôch technickej infraštruktúry v obsahu územného plánu regiónu. 

Odôvodnenie: 

Návrh nového stavebného zákona upravuje okrem iného regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia nasledovne: 

(1) Územný plán regiónu obsahuje koncepciu územného rozvoja a zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia najmä z hľadiska 
.... 
c) vymedzenia plôch a koridorov dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry regionálneho významu a ich ochranných pásiem a území, 

Uvedené znenie regulatívu, v porovnaní s doterajšou úpravou znamená výrazné posilnenie právomocí VUC na úkor územnoplánovacej pôsobnosti obce. Popiera princíp „tvorby územia zdola“ samozrejme pri rešpektovaní zásadných koncepčných limitov územných plánov vyšších stupňov. Nová právomoc VUC určiť technickú infraštruktúru (t.j. napr. sieť verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, elektronické komunikačné siete, ropovody, skládky odpadu a zariadenia na nakladanie s odpadom), až na úroveň plôch, vytesňuje obec do role štatistu pri územnom plánovaní, keďže je ÚP VÚC je pre obce záväzný. Vzhľadom na uvedené navrhujeme z ustanovenie § 30 ods. 1 písm. c) vypustiť možnosť vymedzenia plôch technickej infraštruktúry z obsahu územného plánu regiónu. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
A 
 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 8 
K § 40 ods. 7 (a k § 38): 

Požadujeme, aby v návrhu nového stavebného zákona bol v danom ustanovení používaný pojem „všeobecne zrozumiteľný výklad“, ako je tomu aj v súčasnosti. Rovnako požadujeme, aby sa povinnosť podať všeobecne zrozumiteľný výklad ustanovila aj pri verejnom prerokovaní konceptu (§ 38), tak ako je to v súčasnosti a to z toho dôvodu, že fáza konceptu predstavuje osobitne významnú fázu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, keď sú ešte otvorené viaceré alternatívy výslednej podoby územnoplánovacej dokumentácie. 

Odôvodnenie: 

V zmysle ustanovenia § 40 ods. 7 návrhu nového stavebného zákona „Na účel podrobnejšieho vysvetlenia cieľov a obsahu návrhu územného plánu obce, územného plánu zóny alebo zastavovacieho plánu obec zvolá verejné rokovanie, na ktorom sa zúčastní odborne spôsobilá osoba a spracovateľ, ktorí zabezpečia odborný výklad obsahu návrhu územnoplánovacej dokumentácie....“ 
Podľa tohto ustanovenia je v prípade, ak ide o verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie, potrebné aby bol zhromaždeným obyvateľom obce podaný aj „odborný výklad obsahu návrhu územnoplánovacej dokumentácie“. Aj súčasne platný stavebný zákon požaduje (v jeho § 21 ods. 3), aby v prípade verejného prerokovania územnoplánovacej dokumentácie (vo fáze konceptu) bolo súčasťou prerokovania podanie výkladu o navrhovanej územnoplánovacej dokumentácii, avšak používa pojem „všeobecne zrozumiteľný výklad“. Domnievame sa, že tento pojem je pre účely verejného prorokovania, ktoré by malo slúžiť pre obyvateľov obce, ktorí sú v oblasti územného plánovania laikmi, jednoznačne vhodnejší a výstižne vyjadruje to, čo by malo verejné prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie priniesť – zrozumiteľné predstavenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie tak, aby obyvatelia obce vedeli, ako vedenie obce plánuje rozvíjať územie obce a aby si k nemu mohli uplatniť prípadné pripomienky, ak sa ich to dotýka. Pripomienka je zásadná. 

 
O 
A 
 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 7 
K § 35 ods. 3: 

V ustanovení § 35 ods. 3 návrhu stavebného zákona navrhujeme vypustiť vetu „Dotknutý orgán štátnej správy je viazaný svojím stanoviskom z predchádzajúcej etapy prerokovania územnoplánovacej dokumentácie; to neplatí, ak došlo k zmene jeho zákonných úloh, k podstatnej zmene stavu územia alebo k zmene v obsahu ďalšej etapy prerokúvanej územnoplánovacej dokumentácie.“ 

Odôvodnenie: 

V súvislosti s dohadovaním zadania a návrhu ÚPN s dotknutými orgánmi štátnej správy považujeme za sporné ustanovenie § 35 ods. 3 nasledovná veta: „Dotknutý orgán štátnej správy je viazaný svojím stanoviskom z predchádzajúcej etapy prerokovania územnoplánovacej dokumentácie; to neplatí, ak došlo k zmene jeho zákonných úloh, k podstatnej zmene stavu územia alebo k zmene v obsahu ďalšej etapy prerokúvanej územnoplánovacej dokumentácie.“ Predpokladom dohody, ktorá má nastať medzi orgánom územného plánovania a dotknutým orgánom je práve možnosť zmeny svojho predchádzajúceho stanoviska a to na oboch stranách. Z citovanej vety vyplýva, že dotknutý orgán môže zmeniť svoje stanovisko iba v prípade naplnenia jednej z troch skutočností: 1. zmene jeho zákonných úloh, 2. podstatnej zmene stavu územia, 3. zmene v obsahu ďalšej etapy prerokúvanej územnoplánovacej dokumentácie. Uvedené považujeme za veľmi obmedzujúce a zároveň nevyvážené, pretože jediným spôsobom dosiahnutia dohody, mimo uvedených skutočností, je možnosť ústupu, zmeny stanoviska územnoplánovacieho orgánu. V praxi sa pritom často stretávame s tým, že dotknutý orgán uplatní pripomienku, ktorá vznikla nedorozumením, nesprávnym pochopením, konaním nad rámec zákonných právomocí a pod. Vo všetkých uvedených prípadoch, keďže ani jeden z nich nespĺňa podmienky uvedené v § 31 ods. 3, by dotknutý orgán nemohol zmeniť svoje dovtedajšie stanovisko. Navrhujeme preto vypustiť vyššie citovanú vetu z ustanovenia § 35 ods. 3 návrhu zákona. Pripomienka je zásadná. 

 
O 
A 
 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 10 
K § 40 ods. 11: 

Navrhujeme nasledovné znenie ustanovenia § 40 ods. 11: „Ak sa na základe výsledku prerokovania podstatne zmení návrh územnoplánovacej dokumentácie orgán územného plánovania upravený návrh územnoplánovacej dokumentácie opätovne prerokuje podľa odsekov 2 až 8; v prípade pochybností, či ide o podstatnú zmenu návrhu, orgán územného plánovanie požiada o stanovisko ústredný orgán štátnej správy územného plánovania podľa § 89, ak ide o územný plán regiónu alebo orgán štátnej správy podľa § 92, ak ide o územný plán obce alebo územný plán zóny.“. 

Odôvodnenie: 

Navrhujeme uvedenú zmenu formulácie § 40 ods. 11, ktorá podľa nášho názoru umožní, aby orgán územného plánovania na základe vlastnej úvahy mohol rozhodnúť o tom, že ide o podstatnú zmenu návrhu územnoplánovacej dokumentácie a iba v prípade, ak by o tom vznikli pochybnosti, bol by povinný požiadať orgán štátnej správy o stanovisko k tejto otázke. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
A 
 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 9 
K § 40 ods. 10: 

V ustanovení § 40 ods. 10 navrhujeme, aby sa za prvú vetu vložila veta „Správa o prerokovaní obsahuje znenie všetkých uplatnených pripomienok, ich vyhodnotenie a odôvodnenie nezohľadnených pripomienok.“. 

Zároveň navrhujeme, aby sa v § 40 ods. 10 za poslednú vetu vložila veta „Orgán územného plánovania je povinný zverejniť správu o prerokovaní na svojom webovom sídle minimálne 30 dní pred podaním žiadosti o posúdenie podľa § 42 až do schválenia návrhu územnoplánovacej dokumentácie.“. 

Ustanovenie § 40 ods. 10 by tak znelo: „Orgán územného plánovania vyhodnotí stanoviská a pripomienky, upraví návrh územnoplánovacej dokumentácie podľa výsledku prerokovania a vypracuje správu o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie s návrhom na vyhodnotenie stanovísk a pripomienok. Správa o prerokovaní obsahuje znenie všetkých uplatnených pripomienok, ich vyhodnotenie a odôvodnenie nezohľadnených pripomienok. Správa o prerokovaní obsahuje aj vyhodnotenie, či obsah návrhu územnoplánovacej dokumentácie 
a) je v súlade s hierarchicky vyššou územnoplánovacou dokumentáciou, 
b) postup jeho obstarania je v súlade s týmto zákonom a inými predpismi, ktoré majú vzťah k územiu, 
c) je v súlade so zadaním. 
Orgán územného plánovania je povinný zverejniť správu o prerokovaní na svojom webovom sídle minimálne 30 dní pred podaním žiadosti o posúdenie podľa § 42 až do schválenia návrhu územnoplánovacej dokumentácie.“. 

Odôvodnenie: 

Navrhujeme, aby orgán územného plánovania mal povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle správu o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie, ktorá by mala obsahovať aj znenie všetkých uplatnených pripomienok, vrátane odôvodnenia tých, ktoré neboli zohľadnené. Navrhujeme, aby správa o prerokovaní musela byť zverejnená minimálne 30 dní pred žiadosťou o posúdenie podľa navrhovaného § 42 stavebného zákona až do doby schválenia územnoplánovacej dokumentácie. Úpravu navrhujeme z dôvodu väčšej transparentnosti schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, keďže v doterajšej praxi sa stávalo, že na základe pripomienok uplatnených k návrhu územnoplánovacej dokumentácie sa návrh ÚP zásadne zmenil, avšak verejnosť sa často vôbec nedozvedela, na základe akej pripomienky, ktorého subjektu k tomu došlo a o zmene sa dozvedela až po schválení územnoplánovacej dokumentácie. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
A 
 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 1 
K časti o základných pojmoch: 

Navrhujeme, aby návrh stavebného zákona upravil aj postavenie tzv. „zástupcu verejnosti“, ktorým by sa stala tá fyzická osoba, ktorú by k tomu splnomocnilo určené množstvo členov verejnosti, ktorí by mali identické požiadavky, pripomienky, či námietky v priebehu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie. Vzhľadom k tomu, že takýto zástupca verejnosti by zastupoval určitý (kvalifikovaný, v každom prípade však reálne dosiahnuteľný) počet členov verejnosti, mal by mať aj privilegovanejšie postavenie v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, porovnateľné napr. s postavením dotknutého orgánu. Orgán územného plánovania by zároveň mal povinnosť tomuto zástupcovi verejnosti doručovať písomnosti priamo a nie prostredníctvom verejnej vyhlášky, ako ostatným členom verejnosti. 

Odôvodnenie: 

Z doterajšej praxe vyplýva, že v prípade, ak si pripomienky v rámci obstarávania územnoplánovacej dokumentácie uplatňuje väčšie množstvo členov verejnosti, dochádza mnohokrát k tomu, že sú uplatnené pripomienky a námietky rovnakého, až identického charakteru, vzhľadom k tomu, že sa títo členovia verejnosti zhodujú v tom, čo chcú v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie dosiahnuť. V takýchto prípadoch by malo byť umožnené, aby takýchto členov verejnosti zastupoval tzv. „zástupca verejnosti“, ktorý by bol splnomocnený ostatnými členmi verejnosti na ich zastupovanie a presadzovanie ich záujmov v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a ktorý by v ich zastúpení komunikoval s orgánom územného plánovania, resp. s tým, kto územnoplánovaciu dokumentáciu obstaráva. Zjednodušila a zefektívnila by sa tým komunikácia medzi verejnosťou a orgánom územného plánovania, ktorá, najmä v prípade verejných prerokovaní, je často emotívna a kontraproduktívna. 

Inšpiráciu k zákonnej úprave zástupcu verejnosti pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie je možné nájsť aj v českom stavebnom zákone, ktorý vo svojom ustanovení § 23 postavenie zástupcu verejnosti upravuje nasledovným spôsobom: 

„§ 23 
Zástupce veřejnosti 

(1) Veřejnost může být při pořizování návrhu územně plánovací dokumentace zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti. 
(2) Zástupcem veřejnosti může být fyzická nebo právnická osoba plně způsobilá k právním úkonům. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu územně plánovací dokumentace. Zástupce veřejnosti může zmocnit rovněž nejméně 500 občanů kraje nebo nejméně jedna desetina občanů kterékoli obce na území kraje s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje. 
(3) Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce nebo kraje nebo obyvatel podle zvláštních právních předpisů, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku, a podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky podle tohoto zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno a příjmení zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá. 
(4) O tom, zda osoba splňuje podmínky podle odstavců 1 až 3, rozhodne v případě pochybností správní orgán postupem podle správního řádu usnesením, které se oznamuje pouze této osobě; do pravomocného rozhodnutí o této věci má tato osoba všechna procesní práva zástupce veřejnosti.“. 

Pripomienka je zásadná. 
 
O 
N 
Účasť verejnosti na pripomienkovom konaní je v návrhu riešené iným spôsobom ako v ČR. Každý má právo zučastniť sa, či už priamo alebo združením podľa iných zákonov.  
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 11 
K § 42 ods. 2: 

Navrhujeme, aby v § 42 ods. 2 boli vypustené slová „a či obsah návrhu územnoplánovacej dokumentácie zabezpečuje koordináciu využívania územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy“. 

Odôvodnenie: 

Návrh stavebného zákona v § 42 ods. 2, upravuje posúdenie návrhu UPN orgánom štátnej správy nasledovne: „Príslušný orgán štátnej správy posúdi, či návrh územnoplánovacej dokumentácie je v súlade z hľadiska obsahu a postupu jeho obstarania s právnymi predpismi, so zadaním a s hierarchicky vyššou územnoplánovacou dokumentáciou a či obsah návrhu územnoplánovacej dokumentácie zabezpečuje koordináciu využívania územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy a na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky.“. 

Podčiarknutú časť ustanovenia považujeme za kolíznu so zákonom, popierajúcu charakter územnoplánovacej pôsobnosti obce. Uvedená formulácia (zabezpečuje koordináciu využívania územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy...), poskytuje veľký priestor aplikačnej svojvôle orgánu štátnej správy. Už v súčasnosti pri taxatívnom výpočte predmetu skúmania podľa § 25 platného stavebného zákona sa stretáme s extenzívnym až nezákonným výkladom právomocí štátnych orgánov. Takýto prístup a navrhovaná úprava je v hrubom rozpore s charakterom územnoplánovacej pôsobnosti samospráv, ktorá má charakter originálnej a autonómnej kompetencie. Samotná skutočnosť kontroly orgánom štátnej správy voči autonómnej samosprávnej pôsobnosti samospráv je na hrane ústavnosti. Ak v nej chce zákonodarca zotrvať, musí špecificky a taxatívne vymedziť predmet prieskumu návrhu. Zároveň vnímame uvedenú formuláciu nadbytočnú aj z obsahového hľadiska, keďže koordináciu využívania územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy a na medzinárodné záväzky Slovenskej republiky má byť zabezpečená v ÚPD vyššieho stupňa, súlad s ktorou je mimo akúkoľvek debatu. 

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme, aby časť textu ustanovenia § 42 ods. 2: „a či obsah návrhu územnoplánovacej dokumentácie zabezpečuje koordináciu využívania územia v nadväznosti na širšie územné vzťahy...“, bola vypustená z návrhu zákona. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
A 
 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 13 
K § 65: 

Navrhujeme nasledovné znenie § 65: „Stavby sa musia umiestňovať na pozemkoch v súlade so zastavovacími podmienkami a s regulatívmi územného plánu obce alebo územného plánu zóny a v súlade s podmienkami stanovenými osobitnými predpismi. V prípade, ak obec nemá schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu, môžu sa stavby umiestňovať len v súlade s existujúcimi územnoplánovacími podkladmi.“. 

Odôvodnenie: 

Považujeme za žiadúce, aby stavebný zákon v uvedenom ustanovení o umiestňovaní stavieb odkazoval aj na podmienky umiestňovania stavieb stanovené osobitnými predpismi (najmä predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia). Zároveň považujeme za žiadúce, aby v prípade ak obec nemá schválený územný plán, mohlo byť umiestnenie stavby povolené len v súlade s existujúcimi územnoplánovacími podkladmi. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 4 
K § 19 ods. 3: 

Navrhujeme, aby § 19 ods. 3 znel nasledovne: 
„Susednou stavbou sa na účely tohto zákona rozumie stavba na susednom pozemku a stavba na inom pozemku, ak jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté.“ 

Odôvodnenie: 

Návrh zákona v § 19 ods. 3 uvádza, že susednou stavbou je taká stavba, „ak jej užívanie je priamo ovplyvnené prevádzkou navrhovanej stavby.“ Navrhovaná definícia pojmu „susedná stavba“ je neprijateľná, pretože ide o zúženie definície susednej stavby a tým aj výrazné obmedzenie možnosti vlastníkov dotknutých stavieb byť účastníkmi konania. Od pojmu „susedná stavba“ sa totiž odvíja okruh účastníkov konania. 

Návrh, aby susedná stavba bola iba taká stavba, ktorá je „priamo ovplyvnená prevádzkou“ navrhovanej stavby je výrazným obmedzením dotknutých osôb byť účastníkmi konania. Nie je jasné, prečo by mala byť susedná stavba ovplyvnená iba „prevádzkou“ navrhovanej stavby a nie napríklad aj výstavbou navrhovanej stavby. Častokrát má najväčší vplyv na susedné stavby práve budovanie navrhovanej stavby, premávka ťažkých nákladných áut, hluk a prašnosť počas výstavby atď. V prípade stavieb ktoré nie sú priemyselnými prevádzkami (napr. v prípade obytných domov) iba ťažko možno identifikovať vplyv prevádzky obytného domu na susednú stavbu. 

Už v súčasnosti platná definícia je vykladaná príliš reštriktívne a na úkor dotknutých osôb, avšak navrhované znenie túto definíciu ešte viac zužuje. Navrhujeme preto formuláciu „priamo ovplyvnené prevádzkou“ vypustiť a nahradiť ju formuláciou „ak jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté.“ Pojmom „priamo dotknuté“ je vyjadrená aj určitá intenzita vplyvu – nemalo by ísť o akúkoľvek nepriamu dotknutosť. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
N 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 3 
K § 19 ods. 2: 

Navrhujeme, aby ustanovenie § 19 ods. 2 znelo: 
„Susedným pozemkom sa rozumie aj pozemok, ktorý nemá spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom konania podľa tohto zákona, ak stavba alebo obvyklá činnosť na jednom z nich má alebo môže mať priamy vplyv na užívanie pozemku alebo stavby na ňom, najmä obťažovaním hlukom, prachom alebo zápachom, tienením, prevádzkou s pohybom veľkého počtu ľudí alebo nárokmi na statickú dopravu.“ 

Odôvodnenie: 

Navrhované ustanovenie § 19 ods. 2 znie: „Susedným pozemkom sa rozumie aj pozemok, ktorý nemá spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom konania podľa tohto zákona, ak stavba alebo obvyklá činnosť na jednom z nich má alebo môže mať výrazný vplyv na užívanie pozemku alebo stavby na ňom, najmä obťažovaním hlukom alebo zápachom, tienením, prevádzkou s pohybom veľkého počtu ľudí alebo nárokmi na statickú dopravu.“ Ustanovenie obsahuje nový pojem „výrazný vplyv“, ktorý sa v doterajšej právnej úprave ani judikatúre nevyskytuje. Ide o úplne nový neurčitý pojem, ktorého obsah je nejasný, nie je definovaný ani judikatúrou a spôsoboval by veľké otázky, právnu neistotu a veľký subjektivizmus pri aplikácii. Nie je vôbec jasné, kde končí „menej výrazný vplyv“ a kde už začína „výrazný vplyv“. Správne orgány by mohli bagatelizovať mieru vplyvu a tak účelovo obmedzovať okruh susedných pozemkov aj účastníkov konania. Navrhujeme pojem „výrazný vplyv“ nahradiť ustálenejším pojmom „priamy“ vplyv – ktorý zároveň vystihuje, že musí ísť o určitú mieru intenzity (nemôže ísť o hocijaký nepriamy vplyv). Zároveň medzi činitele prostredníctvom ktorých môže dochádzať k priamemu vplyvu, navrhujeme doplniť „obťažovanie prachom“. Pripomienka je zásadná. 

 
O 
N 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 2 
K § 17 a k § 18: 

V ustanovení § 17 ods. 5 písm. e) je uvedené, že na stavenisko je oprávnená vstupovať s upovedomením stavbyvedúceho aj osoba oprávnená na výkon environmentálneho dozoru. Obdobne je v ustanovení § 18 ods. 4 písm. k) je uvedené, že do stavebného denníku je oprávnená robiť zápisy aj osoba, oprávnená na výkon environmentálneho dozoru. 

Navrhujeme, aby bolo v stavebnom zákone zadefinované, ktoré osoby sú oprávnené na výkon environmentálneho dozoru a čo je obsahom ich oprávnení, resp. aby stavebný zákon obsahoval odkaz na predpis, ktorý obsahuje úpravu environmentálneho dozoru. 

Odôvodnenie: 

Návrh stavebného zákona v uvedených ustanoveniach zavádza nový pojem „environmentálny dozor“, ktorý však v nie je v žiadnom zo slovenských právnych predpisov zadefinovaný a teda nie je vôbec jasné, kto je „osoba, oprávnená na výkon environmentálneho dozoru“ a aké sú jej oprávnenia. Navrhujeme preto, aby bolo jednoznačne zadefinované, o aké osoby ide, na základe čoho im vzniká oprávnenie na výkon environmentálneho dozoru a čo je obsahom výkonu tohto druhu dozoru. 

 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
Pripomienka VIA IURIS č. 24 
K čl. II bodu 13 – K navrhovanému zneniu § 16 ods. 4: 

Navrhujeme znenie § 16 ods. 4 vypustiť. 

K čl. II bodu 14 – K navrhovanému zneniu § 16c ods. 10: 

Navrhujeme znenie § 16c ods. 10 vypustiť. 

Odôvodnenie: 

Podľa navrhovaného znenia § 16 ods. 4 „Ak ide o stavbu diaľnice a cesty, stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie alebo miestnu obhliadku, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno odstrániť inak.“ 
Podľa navrhovaného znenia § 16c ods. 10 „Ak ide o stavbu diaľnice a cesty, špeciálny stavebný úrad nariadi ústne pojednávanie a miestnu obhliadku, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť. Správny orgán môže v stavebnom konaní upustiť od ústneho pojednávania a miestnej obhliadky, ak sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť o stavebné povolenie poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.“ 
Ustanovenia neprijateľne zužujú právo účastníkov konania zúčastniť sa ústneho pojednávania v tak závažných prípadoch, ako je výstavba pozemných komunikácií. Navrhujeme preto vyššie uvedené ustanovenia vypustiť. Pripomienka je zásadná. 
 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 94 Obec 
Formuláciu ustanovenia § 94, písm. a ods. 10 .. môže vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením stavebnú uzáveru, na čas prípravy územného plánu obce požadujeme doplniť o nasledovne: 

„Obec môže vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením stavebnú uzáveru, na čas prípravy územného plánu obce ako aj všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o zelenej infraštruktúre a o podmienkach zabezpečenia kvality životného prostredia v súvislosti s predpokladanými negatívnymi prejavmi zmeny klímy“ 

Odôvodnenie: 


Uvedený návrh má veľký význam pre spodrobnenie podmienok udržateľného územného rozvoja na základe miestnych podmienok v danom sídle a je plne v súlade s dokumentami a politikami uvedenými v predchádzajúcich častiach. Za pomoci takéhoto VZN by sa dalo, v súlade s miestnymi podmienkami napomôcť napr. retencii zrážkových vôd, zmierniť letné extrémne horúčavy, umožniť vyžadovanie tzv. vegetačných striech na plochých strechách (napr. pri výstavbe veľkých nákupných centier a pod.) V súčasnosti totiž neexistujú vhodné nástroje pre obce, ktorými by sa za pomoci miestnej legislatívy dali uviesť do praxe environmentálne vhodné postupy, známe z viacerých zahraničných miest (Basel, Linz, Viedeň, Kodaň – všeobecne záväzne nariadenia o vegetačných strechách a i.) 

Pripomienka je závažná 
 
O 
N 
Stavebný zákon nepoužíva pojem zelená infraštruktúra, ale jej konkrétne časti - zeleň, vodné plochy.  
Verejnosť 
§ 71 Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb 
Formulácia ustanovenia § 71 je neúplné, nakoľko chýba písm. ,ktoré by riešilo zrážkovú vodu a jej vsak na pozemku. 

Požadujeme doplniť o ods. 13 s nasledovným znením 

13) zrážková voda musí byť riešená na priamo na danom stavebnom pozemku, pričom musí byť primerane zohľadnené aj umiestnenie prebytku 100 ročnej zrážky . 

Odôvodnenie: 

V Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (pozri prip.k § 7) sa uvádzajú dôsledky zmeny klímy, ktorými je v sídelnom prostredí aj ohrozenie prívalovými dažďami. Z tohto dôvodu je udržateľný manažment zrážkových vôd prostredníctvom ich vsakovania, resp. aj zachytávania a následného využitie nesmierne dôležitý aj ako prevencia pred povodňami, či nedostatočnosťou stokovej sústavy prijať veľké množstvo zrážkových vôd. 

Pripomienka je závažná 

 
O 
ČA 
Úprava bude riešená vo vykonávacej vyhláške. 
Verejnosť 
§ 14 ods. 3 Kategorizácia stavieb 
Formuláciu ustanovenia § 14 ods. 3...“ Jednoduchými stavbami sú:“.. navrhujeme doplniť o písm. ch) 


Navrhujeme nasledovné znenie: 

“ Jednoduchými stavbami sú: 
.... 
ch) verejné priestranstvo, nádvorie či iné plochy zelene do 2500 m2“ 

Odôvodnenie: 

Napriek pomerne detailnému vymenovaniu jednoduchých stavieb chýbajú niektoré s nesmiernym významom pre obyvateľstvo (krátkodobú rekreáciu a spoločenskú funkciu sídla ako sú menšie verejné priestranstvá, parčíky či iné sadovnícke úpravy a pod.. 

Pripomienka je závažná 
 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
§ 12, ods. 5 Inžinierske stavby 
Formulácia ustanovenia § 11 ods. 5 písm. a)...“Ostatnými inžinierskymi stavbami sú 
a) stavby pre šport a rekreáciu, najmä športové ihriská, zábavné parky, zoologické záhrady, golfové ihriská, lyžiarske trate a skokanské mostíky, automobilové pretekárske dráhy a ......... je neúplná a požadujeme doplniť 


Navrhujeme nasledovné znenie: 

..“ .........„ Ostatnými inžinierskymi stavbami sú 
a) stavby pre šport a rekreáciu, najmä športové ihriská, parky, lesoparky a iné typy verejnej zelene, verejné priestranstvá, zábavné parky, zoologické a botanické záhrady, golfové ihriská, lyžiarske trate a skokanské mostíky, automobilové pretekárske dráhy a 

Odôvodnenie: 

Napriek pomerne detailnému vymenovaniu inžinierskych stavieb chýbajú niektoré s nesmiernym významom pre krátkodobú rekreáciu a spoločenskú funkciu sídla ako sú parky, lesoparky a iné typy verejnej zelene, verejné priestranstvá – adekvátne zapracovanie tejto problematiky vyplýva z viacerých už menovaných európskych a národných dokumentov a stratégií (pozri zdôvodnenie k par.7 ods. 3) 

Pripomienka je závažná 

 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Verejnosť 
§ 12, ods. 1 Inžinierske stavby 
Formulácia ustanovenia § 12, ods. 1 je neúplná....(1) Inžinierskymi stavbami sú 
a) stavby dopravnej infraštruktúry, 
b) stavby inžinierskych sietí, 
c) komplexné priemyselné stavby a 
d) ostatné inžinierske stavby. 


požadujeme doplniť nasledovne: 

1) Inžinierskymi stavbami sú 
a) stavby dopravnej infraštruktúry, 
b) stavby inžinierskych sietí, 
c) komplexné priemyselné stavby 
d) krajinnoinžinierske stavby a 
e) ostatné inžinierske stavby. 




Odôvodnenie: 

K § 12. Rešpektujeme členenie inžinierskych stavieb , ktoré je prevzaté z medzinárodnej štatistickej klasifikácie stavieb (príloha vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z.z.). Z celého uvádzaného spektra inžinierskych stavieb však vypadla celá jedna skupina inžinierskych stavieb a zariadení, t.j. krajinnoinžinierske stavby (spojené s pozemkovými úpravami,revitalizáciou vodných tokov, s ochranou územia pred prívalovými dažďami a pod...). Žiadame preto doplniť túto skupinu stavieb medzi ostatné inžinierske stavby ako odsek 5d 

Pripomienka je závažná 

 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Verejnosť 
§ 3 Udržateľný územný rozvoj 
Formulácia druhého a tretieho odseku je zavádzajúca.....“ (2) Udržateľným územným rozvojom sa utvárajú podmienky na vyvážený vzťah kvalitného životného prostredia a územných podmienok na sídelné prostredie, ktoré uspokojujú potreby súčasnej generácie bez toho, aby ohrozovali podmienky života budúcich generácií. 

(3) Sídelným prostredím sa rozumie súhrn urbanistických, sociálnych, ekonomických a kultúrno-historických podmienok na zabezpečenie kvalitného života obyvateľov sídiel. 

Navrhujeme nasledovné znenie: 

§ 3 
Udržateľný územný rozvoj 

(1) Územný rozvoj je komplexný rozvoj územia, ktorý zahŕňa rozvoj všetkých hmotných zložiek, činností a procesov vzťahujúcich sa na územie a ich vzájomné vzťahy. Ide o trvalý proces vývoja a zmien využívania plôch, pozemkov, stavieb a krajiny a ich ochrany a starostlivosti, ktorého cieľom je vyvážený a udržateľný rozvoj územia. 

(2) Udržateľným územným rozvojom sa utvárajú podmienky na vyvážený vzťah podmienok na kvalitné životné prostredie a územných podmienok na uspokojenie potrieb súčasnej generácie bez toho, aby ohrozovali podmienky života budúcich generácií. 

Odôvodnenie: 

Úplne nepochopiteľný je odsek 2 a 3, ktorý limituje udržateľný územný rozvoj na sídelné prostredie. Navyše odsek 2 a 3 vzájomne odporujú odseku 1, v ktorom sa pod územným rozvojom chápe udržateľný rozvoj sídelného a aj prírodného prostredia. Považujeme za absolútne neprijateľné, aby pri definovaní sídelného prostredia vytratili prírodné prvky /zelená infraštruktúra , ktorá tvorí nielen neoddeliteľná súčasť sídelného prostredia, ale zároveň jej dôležitosť a význam stúpa aj očakávanými negatívnymi zmenami klímy, tak ako je popísané a navrhnuté v národnom dokumente strategického významu, ktorým je Stratégia adaptácie na zmenu klímy (pozri aj pripomienku k § 7, ods. 3 nižšie) 
Odsek 3 navrhujeme vypustiť. 

Pripomienka je závažná 
 
O 
ČA 
Text je preformulovaný.  
Verejnosť 
§ 94 Obec 
Formuláciu ustanovenia § 94, písm. a ods. 10 .. môže vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením stavebnú uzáveru, na čas prípravy územného plánu obce požadujeme doplniť o nasledovne: 

„Obec môže vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením stavebnú uzáveru, na čas prípravy územného plánu obce ako aj všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o zelenej infraštruktúre a o podmienkach zabezpečenia kvality životného prostredia v súvislosti s predpokladanými negatívnymi prejavmi zmeny klímy“ 

Odôvodnenie: 


Uvedený návrh má veľký význam pre spodrobnenie podmienok udržateľného územného rozvoja na základe miestnych podmienok v danom sídle a je plne v súlade s dokumentami a politikami uvedenými v predchádzajúcich častiach. Za pomoci takéhoto VZN by sa dalo, v súlade s miestnymi podmienkami napomôcť napr. retencii zrážkových vôd, zmierniť letné extrémne horúčavy, umožniť vyžadovanie tzv. vegetačných striech na plochých strechách (napr. pri výstavbe veľkých nákupných centier a pod.) V súčasnosti totiž neexistujú vhodné nástroje pre obce, ktorými by sa za pomoci miestnej legislatívy dali uviesť do praxe environmentálne vhodné postupy, známe z viacerých zahraničných miest (Basel, Linz, Viedeň, Kodaň – všeobecne záväzne nariadenia o vegetačných strechách a i.) 

Pripomienka je závažná 
 
O 
ČA 
Návrhované znenie je riešené aj v územnom pláne obce, ktorý bude vyhlásený VZN.  
Verejnosť 
§ 7 ods. 6 Stavebný pozemok 
Formulácia šiesteho odseku v jeho poslednej časti je neúplná/nepresná.....Na pozemkoch vylúčených zo zastavania z dôvodu 
a) podľa odseku 5 písm. a) možno umiestniť 
1. ochranné stavby, najmä ochranné siete, oporné múry, vodné stavby, 
2. meracie a monitorovacie zariadenia vodného hospodárstva a geológie, 
3. stavby cestnej a železničnej infraštruktúry a 
4. stavby inžinierskych sietí, 

požadujeme zmeniť: 

Na pozemkoch vylúčených zo zastavania z dôvodu 
b) podľa odseku 5 písm. a) možno umiestniť 
5. krajinnoinžinierske stavby, najmä ochranné stavby, najmä ochranné siete, oporné múry, vodné stavby, 
6. meracie a monitorovacie zariadenia vodného hospodárstva a geológie, 
7. stavby cestnej a železničnej infraštruktúry a 
8. stavby inžinierskych sietí, 

Odôvodnenie: 

Krajinnoinžinierske stavby (spojené s pozemkovými úpravami, revitalizáciou vodných tokov, s ochranou územia pred prívalovými dažďami a pod...) majú nesmierny význam pri ochrana sídelného prostredia pred povodňami (pozri aj prip.k § 12, ods.1) 

Pripomienka je závažná 
 
O 
ČA 
Text bol vypustený.  
Verejnosť 
§ 24 ods. 2 Vyhradené činnosti v územnom plánovaní 
Formulácia ustanovenia § 24 ods. 2 je neúplná .. (2)Spracovaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sa rozumie ucelený koordinovaný súbor odborných činností spracovateľa, ktoré sú potrebné na spracovanie územnoplánovacej štúdie, územnotechnických podkladov, problémového výkresu a na spracovanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „koncept“) a návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 


navrhujeme nasledovné znenie: 

2) Spracovaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sa rozumie ucelený koordinovaný súbor odborných činností spracovateľa, ktoré sú potrebné na spracovanie územnoplánovacej štúdie, krajinnej štúdie, územnotechnických podkladov, problémového výkresu a na spracovanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „koncept“) a návrhu územnoplánovacej dokumentácie 

Odôvodnenie: 

V zhode s pripomienkou pri § 6 , v tomto paragrafe je zvlášť vymedzené spracovanie územnoplánovacích podkladov a UPD, pričom absentuje vymedzenie pre zabezpečenie obstarávania UPP a UPD. Pritom obidvoje sú zadefinované ako „vyhradené činnosti v územnom plánovaní“. 


Pripomienka je závažná 
 
O 
ČA 
Krajinná štúdia patrí medzi územnoplánovacie štúdie.  
Verejnosť 
§ 6 Územnoplánovacie podklady 
(1) Formulácia prvého odseku je nedostačujúca .. Územnoplánovacími podkladmi sú územnoplánovacia štúdia a územnotechnické podklady. 


požadujeme zmeniť: 

(2) Územnoplánovacími podkladmi sú územnoplánovacia štúdia, krajinná štúdia a územnotechnické podklady. 

Odôvodnenie: 

V súvislosti s medzinárodnými záväzkami SR (okrem uvedených v pripomienkach k § 7 aj napr.Dohovor o krajine) dôrazne žiadame, aby krajinná štúdia bola povinným samostatným územnoplánovacím podkladom na úrovni regiónu a obce. Krajinná štúdia nepredstavuje len zdroj údajov a informácií o krajine ale odborný dokument – podklad pre územnoplánovaciu dokumentáciu na danej hierarchickej úrovni poskytujúci spracovateľovi UPD okrem iného hlavne limity pre ochranu, tvorbu a manažment krajiny, nutné opatrenia pre zvýšenie krajinnoekologickej stability, opatrenia pre ochranu a manažment charakteristického vzhľadu krajiny a pod. Navyše, v par. 27 sa uvádza ako územnoplánovací podklad „územnoplánovacia štúdia zameraná na ochranu a tvorbu krajiny.....Prečo teda nie rovno krajinná štúdia ako samostatný územnoplánovací podklad. Nie je tu absolútne žiadna duplicita a ani zbytočnosť príliš veľkého množstva územnoplánovacích podkladov. Duplicitu skôr vidíme v existencii, územnoplánovacej štúdie, územnej prognózy a územného generelu. 

Pripomienka je závažná 
 
O 
ČA 
Krajinná štúdia patrí medzi územnoplánovacie štúdie.  
Verejnosť 
§ 31, ods. 7 Územný plán obce 
Formulácia ustanovenia § 31 ods. 7 ... Verejným priestorom v zastavanom území sa rozumie vonkajšie verejne prístupné nezastavané priestranstvo, najmä námestia, ulice, nábrežia, verejné parky, verejné cintoríny, trhoviská, detské ihriská a verejné priestranstvá vytvorené kompaktnou alebo rozvoľnenou zástavbou. Verejným priestorom mimo zastavaného územia sú lesoparky, prímestské lesy, chránené územia, vodné toky a vodné plochy... je nepresná a zavádzajúca 

Navrhujeme nasledovné znenie: 

Verejným priestorom v zastavanom území sa rozumejú všetky nezastavané, verejne prístupné priestory v rámci administratívnych hraníc mesta alebo obce, najmä námestia, ulice, nábrežia, verejné parky, plochy verejnej zelene, verejné cintoríny, trhoviská, detské ihriská a verejné priestranstvá. Mimo zastavaného územia sú to všetky prvky a plochy zelenej infraštruktúry. 

Odôvodnenie: 

Súčasné navrhované znenie je nepresné, nie je možné uviesť že verejné priestory sú vytvorené zástavbou, často sa jedná o autorské diela (parky, námestia). Rovnako ako spojenie, že verejný priestor je vodný tok a vodná plocha vyznieva zavádzajúco. Navrhnutá definícia vychádza z návrhu Zásad a pravidiel územného plánovania , ako aj Stratégie EK k zelenej infraštruktúre 

Pripomienka je závažná 

 
O 
ČA 
Text je preformulovaný.  
Verejnosť 
§ 7 ods. 4 - Stavebný pozemok 

Formulácia štvrtého odseku v jeho prvej časti je zavádzajúca... „Stavby v zastavanom území treba prednostne umiestňovať na nezastavaných stavebných pozemkoch; to neplatí, ak ide o stavby dopravnej infraštruktúry a stavby inžinierskych sietí, pri ktorých to neumožňujú technické požiadavky na ich umiestnenie a prevádzku“. 

požadujeme zmeniť: 

„Stavby v zastavanom území treba prednostne umiestňovať na pozemkoch a v územiach, ktoré nie sú v súčasnosti efektívne využívané, sú zanedbané, opustené (brownfields); to neplatí, ak ide o stavby dopravnej infraštruktúry a stavby inžinierskych sietí, pri ktorých to neumožňujú technické požiadavky na ich umiestnenie a prevádzku“. 

Odôvodnenie: 


V súčasnosti navrhované znenie je presne v protiklade s udržateľným územným rozvojom, tak ako je definovaný v §.3 navrhovaného znenia návrhu o územnom plánovaní a výstavbe. 

Uprednostnovanie umiestnenia stavieb na územia súčasných brownfieldov sa nachádza vo viacerých politikách a usmernenia. Aj v PHaSR pre Hl. mesto SR Bratislava sa uvádza ako opatrenie D.VII), že mesto bude preferovať umiestňovanie aktivít do existujúcich areálov pred zaberaním tzv. zelených, teda nezastavaných plôch. Zo zahraničia ako príklad môžeme uviesť anglickú vládnu politiku, ktorú zaviedol Tony Blaire, keď sa stal ministerským predsedom. Jeho politika jasne stanovila, že 60 % nových domov bude postavených na pôde brownfields 

Pripomienka je závažná 

 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 26 ods. 1 Spracovateľ 
Formulácia ustanovenia § 26 ods. 1 zavádzajúca a nepresná...(1) Spracovateľom je fyzická osoba, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a autorizáciu na spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v kategórii architekt podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach. 


požadujeme zmeniť na 

§ 26 
Spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov 

(1) Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie je fyzická osoba, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a autorizáciu na jej spracovanie v kategórii architekt podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach, spracovateľom územnoplánovacích podkladov, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť na ich spracovanie 



Odôvodnenie: 

Spracovateľom krajinnej štúdie v žiadnom prípade nemôže byť osoba, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a autorizáciu v kategórii architekt podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach. Takéto osoby nemajú relevantnú profesijnú kvalifikáciu a ani znalosti. 
Ak má byť krajinná štúdia serióznym podkladom pre spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie, musia ju spracovávať profesne a kvalifikačne relevantné osoby z oblasti prírodných, poľnohospodárskych a technických vied zaoberajúce sa krajinnou ekológiou, krajinným plánovaním, prírodným a kultúrnym dedičstvom krajiny a pod. Navyše, integrálnou súčasťou krajinnej štúdie je územný systém ekologickej stability (USES). Spracovanie ÚSES podlieha špeciálnej odbornej spôsobilosti. 
Ak má byť krajinná štúdia vypracovaná za účelom vytvoriť podklady pre premietnutie požiadaviek a opatrení ochrany a tvorby krajiny do územnoplánovacej dokumentácie, musí byť vypracovaná vyššie uvedenými odborne spôsobilými osobami. 

Požadujeme, aby bola spracovateľom krajinnej štúdie fyzická osoba so špeciálnou odbornou spôsobilosťou zapísaná v zozname autorizovaných osôb vedenom na Ministerstvom životného prostredia SR (obdobne ako odborná spôsobilosť pre ÚSES, prípadne ako rozšírenie odbornej spôsobilosti pre ÚSES). Právna úprava pre spracovateľa tohto územnoplánovacieho podkladu nemôže kopírovať súčasný stav, keďže v súčasnosti je krajinnoekologický plán povinnou súčasťou prieskumov a rozborov a nie územnoplánovací podklad. 

Pripomienka je závažná 

 
O 
ČA 
Text bol vypustený. 
Verejnosť 
§ 7 ods. 3 - Stavebný pozemok 
Formulácia tretieho odseku v jeho poslednej časti je zavádzajúca... „Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov, možno určiť ako stavebný pozemok, ak sú splnené zákonné podmienky na jeho vyňatie z takéhoto fondu, alebo ak ide o pozemok v zastavanom území“. 


požadujeme zmeniť: 

„Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov, možno určiť ako stavebný pozemok, ak sú splnené zákonné podmienky na jeho vyňatie z takéhoto fondu“. 

Odôvodnenie: 

Nezastavané pozemky v zastavanom území obce, tvoria súčasť zelenej infraštruktúry daného sídla! Pri zachovaní súčasnej formulácie znenia tohto paragrafu formou vylučovacej spojky „alebo“ by ich bolo možné priamo určiť za stavebné pozemky, čo je neprípustné, nakoľko zelená infraštruktúra sídla má a bude mať nesmierny význam pre zachovanie kvality životného prostredia, ale aj z pohľadu adaptácie sídelného prostredia na zmenu klímy. Zároveň je takáto formulácia definície stavebného pozemku v ostrom rozpore s politikami, usmerneniami Európskej komisie, uvádzame len niektoré: 

• Stratégia Európskej komisie k zelenej infraštruktúre 
V uvedenom dokumente sa osobitne vyzdvihuje dôležitosť zelenej infraštruktúry v sídelnom prostredí . V uvedenom dokumente Európskej komisie o integrácii zelenej infraštruktúry do kľúčových oblastí politík („Integrating green infrastructure into the key policy areas“) sa uvádza, že je potrebné zabezpečiť, aby sa zelená infraštruktúra stala štandardnou súčasťou priestorového a územného plánovania a bola zároveň plne integrovaná do všetkých politík národných štátov. 

• Usmernenia týkajúce sa najlepších postupov na obmedzenie, zmiernenie alebo kompenzovanie zástavby pôdy 
V tomto Európskej komisie pod týmto názvom sa uvádzajú príklady ako za pomoci nástrojov a metód územného plánovania je potrebné chrániť pôdu pred stále sa zvyšujúcou zástavbou a nie práve naopak, ako sa uvádza v súčasnom znení navrhovaného odseku! 
• Navrhovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy 
V navrhovanej smernici sa ustanovuje niekoľko navrhovaných opatrení, medzi ktoré patrí aj taká „koncepcia zástavby pôdy, ktorá zaručuje racionálnejšie využívanie pôd v súlade s článkom 174 Zmluvy o ES a zachovanie čo možno najväčšieho počtu funkcií pôdy“. 

• Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

Na národnej úrovni bol pod gesciou MŽP SR vypracovaný dokument Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (MŽP SR, 2013) , do spracovanie ktorej boli zapojené všetky relevantné ministerstvá, SHMÚ ako aj ďalší experti. Uvedená Stratégia bola schválená 26.3.2014 uznesením vlády SR č. 148/2014. V samotnej stratégii sa jedna z kapitol venuje Sídelnému prostrediu, kde sa uvádzajú aj navrhované opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy, ako napr.. ochrana a zvyšovanie podielu zelenej infraštruktúry, ako aj vytváranie komplexného systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny. 


Pripomienka je závažná 
_____________________ 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0249:FIN:SK:PDF 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0249:FIN:SK:PDF 
Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o Tematickej stratégii pre životné prostredie v mestách, COM(2005) 718 v konečnom znení. 
on-line http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/guidelines/SK%20-%20Sealing%20Guidelines.pdf 
 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 5 Územnoplánovacia dokumentácia 
(1) Formulácia prvého odseku je nedostačujúca...“.V územnoplánovacej dokumentácii sa komplexne rieši urbanistická koncepcia rozvoja územia, zlaďujú sa záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, územnú súdržnosť, životné prostredie a ekologickú stabilitu a určujú sa zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia; obsahuje najmä riešenie bývania, dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry, územné predpoklady pre hospodársky a sociálny rozvoj a tvorbu a ochranu krajiny“. 

požadujeme zmeniť: 

(1) “V územnoplánovacej dokumentácii sa komplexne rieši urbanistická koncepcia rozvoja územia, zlaďujú sa záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, územnú súdržnosť, životné prostredie a ekologickú stabilitu a určujú sa zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia; obsahuje najmä riešenie bývania, dopravnej infraštruktúry, technickej a zelenej infraštruktúry, územné predpoklady pre hospodársky a sociálny rozvoj a tvorbu a ochranu krajiny“. 

Odôvodnenie: 

Osobitné definovanie len dopravnej a technickej infraštruktúry je nedostatočné . Zelená (environmentálna) infraštruktúra , ktorá tvorí nielen neoddeliteľná súčasť sídelného prostredia, ale zároveň jej dôležitosť a význam stúpa aj očakávanými negatívnymi zmenami klímy (pozri aj pripomienku k § 7, ods. 3 nižšie) 
Navrhujeme buď vypustiť odseky 7 a 8 alebo definovať všetku infraštruktúru v ÚPD. 

Pripomienka je závažná 
 
O 
N 
Návrh zákona nezavádza tento nový pojem, územnoplánovacia dokumentácia člení územie na viaceré funkcie, ktoré sú súčasťou zelenej infraštruktúry.  
Verejnosť 
Čl. I, § 67 Povoľovanie stavieb  
V § 67 ods. 3 písm. c) navrhujeme za koniec vety doplniť: " a v prípade, ak má byť na nehnuteľnosti osadený stavebný výrobok alebo reklamné zariadenie informujúce o predaji tejto nehnuteľnosti, na čas nie dlhší ako tri mesiace," 
Odôvodnenie pripomienky REALITNEJ ÚNIE SR: 
Jedným z dôležitých faktorov, ktorý významne ovplyvňuje predajnosť nehnuteľností sú reklamné zariadenia (pútače) umiestnené práve na predávanej nehnuteľnosti. Tieto zariadenia sú spravidla menších rozmerov a obsahujú len obmedzené množstvo informácií (kontakt na predávajúceho alebo jeho zástupcu a samotný oznam, že nehnuteľnosť je "na predaj"). Prax potvrdzuje, že takýto oznam je nielen finančne nenáročným a účinným reklamným nástrojom pre vlastníka nehnuteľnosti, ale má aj významný informačný prínos pre ľudí v okolí predávanej nehnuteľnosti. Žiaľ, v súčasnosti sa často stretávame s tým, že realitní sprostredkovatelia dostávajú za umiestnenie menších reklamných pútačov doslova likvidačné pokuty (až 13.277 EUR). 
Podľa navrhovaného znenia stavebného zákona nie je potrebné stavebné povolenie ani stavebný súhlas na osadenie stavebného výrobku, ktorý plní úlohu reklamnej stavby, a to na dobu 30 dní. Ako však vyplýva z prieskumov Národnej banky Slovenska a Slovenskej realitnej akadémie (prieskumy sú zverejnené na ich webových stránkach), čas potrebný na predaj nehnuteľností je výrazne dlhší ako je doba v navrhovanej zákonnej výnimke (30 dní). Z údajov získaných z prieskumov v oblasti predaja nehnuteľností vyplýva, že priemerný čas potrebný na predaj pozemku je 18 mesiacov, priemerný čas potrebný na predaj rodinného domu 175 dní a priemerný čas potrebný na predaj bytu 85 dní, samozrejme, za predpokladu, že predajná cena nie je neprimerane nízka alebo predražená. Navrhujeme preto ustanovenie § 67 ods. (3) písm. c) predloženého znenia návrhu zákona doplniť o ďalšiu časť vety, ktorou sa predĺži lehota pre umiestnenie reklamného zariadenia alebo stavebného výrobku na nehnuteľnosti, len pre prípad, ak je táto nehnuteľnosť predmetom predaja, a to na obdobie 3 mesiacov. 
REALITNÁ ÚNIA SR je združenie realitných kancelárii a maklérov, ktorí aktívne pôsobia na realitnom trhu. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Verejnosť 
§ 12 
Rešpektujeme členenie inžinierskych stavieb , ktoré je prevzaté z medzinárodnej štatistickej klasifikácie stavieb (príloha vyhlášky Štatistického úradu SR č. 323/2010 Z.z.). Z celého uvádzaného spektra inžinierskych stavieb však vypadla celá jedna skupina inžinierskych stavieb a zariadení, t.j. krajinnoinžinierske stavby (spojené s pozemkovými úpravami,revitalizáciou vodných tokov, s ochranou územia pred prívalovými dažďami a pod...) 
Žiadame preto doplniť túto skupinu stavieb medzi ostatné inžinierske stavby ako odsek 5c). 
 
O 
ČA 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Verejnosť 
vseobecna pripomienka 
Pripomienky odbornej verejnosti k návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) 

Zásadné pripomienky: 
1. Návrh stavebného zákona nerešpektuje základnú aktuálnu medzinárodnú abecedu pri definovaní celosvetovo zaužívaných pojmov súvisiacich s udržateľným rozvojom resp. udržateľným územným rozvojom. Rozlišovanie sídelného a prírodného prostredia je úplným nepochopením danej filozofie. Táto koncepcia je zastaraná ako aj zdroj definície uvádzaný v dôvodovej správe (Deklarácia 13. konferencie ministrov zodpovedných za územné plánovanie Rady Európy v roku 2003). 
Rovnako degradovať ho na vytváranie podmienok na sídelné prostredie je hlboká neznalosť danej problematiky. Celosvetovým trendom udržateľného územného rozvoja je komplexné riešenie územia. Ak by sa neriešil územný rozvoj komplexne, v praxi nastane vážny problém, ako a podľa akých nástrojov bude možné plánovať využitie a ochranu krajiny mimo sídelného resp. zastavaného prostredia. 
Definovanie tohto pojmu je v prvej časti niekoľkokrát obmeňované. Je potrebné riadne zadefinovať udržateľný územný rozvoj a neobmieňať ho v nasledovných paragrafoch. 
Dovoľujeme si upozorniť, že nesprávne definovanie je častokrát dôsledkom nesprávneho prekladu z dokumentov EÚ a zamieňanie udržateľného rozvoja územia so špeciálne orientovaným udržateľným rozvojom miest. 
Ak predkladateľ zákona nedisponuje odborníkmi v danej oblasti, zostavovatelia týchto pripomienok sú ochotní kedykoľvek pomôcť. 

2. Dôrazne žiadame, aby bola krajinná štúdia samostatným územnoplánovacím podkladom aj v zmysle medzinárodných záväzkov SR a doriešiť odbornú spôsobilosť spracovateľa krajinnej štúdie v spolupráci s MŽP SR. Táto požiadavka sa objavuje v praxi už niekoľko rokov a stále nie je doriešená. Upozorňujeme na nutnosť spracovania krajinnej štúdie odborníkmi z radov krajinných ekológov resp. krajinných plánovačov. Určiť spracovateľa krajinnej štúdie ako fyzickú osobu v kategórii architekt podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach je neprípustné vzhľadom na chýbajúce požadované vedomosti. Tento fakt je overený aj doterajšími skúsenosťami. 

3. Ďalším závažným problémom návrhu zákona je absencia celej jednej skupiny inžinierskych stavieb a zariadení, t.j. krajinnoinžinierske stavby (spojené s pozemkovými úpravami,revitalizáciou vodných tokov, s ochranou územia pred prívalovými dažďami a pod...) V dôvodovej správe je uvedené tvrdenie, že návrh zákona má ambíciu reagovať na nové pomery po roku 1989 a z toho vyplývajúce požiadavky. Jednou z takýchto požiadaviek je aj riešenie problémov súvisiacich s eróziou, adaptáciou na zmenu klímy, revitalizáciou vodných tokov a pod. S tým súvisí aj definovanie vyhradených činností vo výstavbe a nutnosť vytvorenia novej kategórie stavebných inžinierov, t.j. krajinných inžinierov. 

4. Nemenej závažným nedostatkom návrhu stavebného zákona je jeho chýbajúca prepojenosť s legislatívou o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 



 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
Verejnosť 
§53 a § 58 
V zmysle pripomienky k §12 žiadame doplniť do vyhradených činností vo výstavbe krajinnoinžiniersku činnosť. Dovoľujeme si upozorniť tvorcov zákona, že pomocou týchto stavieb sa zlepšujú a kompenzujú negatívne javy v krajine ako napr. erózia, umelo napriamené vodné toky, distribúcia vody v krajine vzhľadom na klimatické zmeny a podobne. Riešenie týchto problémov priamo vyplýva z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky a z tohto dôvodu vyvstala potreba doplnenia kategórie „krajinný inžinier“. Na tieto typy inžinierskych stavieb sa špeciálne vzdelávajú krajinní inžinieri. 
Ak bude súčasťou staveného zákona aj pojem „environmentálny dozor“, získa nový stavebný zákon potrebnú nadčasovosť, čím sa vyhne novelizácii, ktorú bude vyžadovať EÚ. Už v súčasnosti je zo štruktúr EÚ požiadavka na vykonávanie environmentálneho dozoru stavieb, a to najmä celospoločensky významných stavieb, stavieb, ktoré pokrývajú rozsiahle územia, alebo stavieb, ktoré sú v bezprostrednom územnom strete s chránenými územiami, či lokalitami patriacimi do siete NATURA. 



Navrhujeme nasledovné znenie : 
§ 53 
Vyhradené činnosti vo výstavbe 

(1) Vyhradenými činnosťami vo výstavbe sú odborné činnosti, ktorých kvalita a výsledok uskutočnenia majú rozhodujúci vplyv na základné požiadavky na stavby. 

(2) Vyhradenými činnosťami vo výstavbe sú 
a) projektová činnosť, 
b) posudzovanie nosných konštrukcií stavby, 
c) energetické hodnotenie budov, 
d) výkon stavebného dozoru a environmentálneho dozoru 
e) výkon stavebno-technického dozoru, 
f) vedenie stavieb, 
g) geodetické činnosti, 
h) koordinácia bezpečnosti na stavenisku a 
i) investičná príprava stavieb. 
j) krajinnoinžinierske činnosti 
(3) Projektovou činnosťou je súbor odborných činností potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie. 

(4) Posudzovaním nosných konštrukcií stavby je odborné posudzovanie mechanickej odolnosti a stability navrhnutých nosných konštrukcií stavby a požiarnej bezpečnosti stavby a vypracúvanie statických posudkov a kontrolných statických posúdení. 

(5) Energetickým hodnotením budov je projektové energetické hodnotenie navrhovanej budovy podľa projektovej dokumentácie a vypracovanie energetického certifikátu dokončenej budovy. 

(6) Stavebným dozorom je sledovanie, usmerňovanie a kontrola spôsobu a postupu uskutočňovania drobnej stavby, jednoduchej stavby, ich zmien a stavebných úprav a udržiavacích prác na nich a riadnej inštalácie technických zariadení na stavbe a technických systémov budov uskutočňovaných svojpomocou. 

(7) Výkonom stavebnotechnického dozoru je kontrola uskutočňovania stavby zameraná na súlad postupu uskutočňovania stavby s overeným projektom stavby, s vykonávacím projektom a s podmienkami stavebného povolenia a kontrola súladu uskutočnených a fakturovaných stavebných prác. Výkonom environmentálneho dozoru je kontrola uskutočňovania stavby zameraná najmä na celospoločensky významné stavby, ktoré sú v bezprostrednom územnom strete s chránenými územiami, či lokalitami patriacimi do siete NATURA. 

(8) Vedením stavby je organizovanie, koordinovanie a riadenie stavebných prác a iných súvisiacich odborných činností na stavbe podľa overeného projektu stavby a vykonávacieho projektu a správa staveniska, zabezpečovanie súladu priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou a dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

(9) Geodetickými činnosťami je zabezpečovanie geodetických podkladov a geodetických činností potrebných na umiestnenie stavby, geometrickej kontroly stavby a geodetickej dokumentácie stavby. 

(10) Koordináciou bezpečnosti na stavenisku je uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek bezpečnosti pri práci na stavbe a kontrola zamestnávateľov na stavenisku a na stavbe z hľadiska dodržiavania požiadaviek bezpečnosti práce, správneho uplatňovania pracovných postupov a používania ochranných pracovných prostriedkov zamestnancami. 

(11) Investičnou prípravou stavieb je spracúvanie výkazov výmer a kalkulácia nákladov stavebných dodávok, stavebných prác a technologických postupov. 

(12) Krajinnoinžinierskymi činnosťami je zabezpečovanie inžinierskych činností potrebných pre sanáciu eróznych procesov, revitalizačných procesov a procesov potrebných pre zmiernenie účinkov klimatických zmien 

V tomto zmysle navrhujeme doplniť príslušné ustanovenia do § 58 a doplniť samostatný paragraf pre krajinnoinžinierske činnosti. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
článok V 
Ako sme uvideli vyššie, z celého zákona vypadla skupina krajinnoinžinierskych stavieb. 

Požadujeme preto, aby sa do článku 5 doplnila aj táto kategória regulovaného povolania a to nasledovne: 

1. V § 5 ods. 1 písm. b) sa na koniec pripájajú piaty bod až ôsmy bod, ktoré znejú: 
„5. inžinier pre stavebnotechnický dozor, 
6. inžinier pre investičnú prípravu stavieb, 
7. inžinier pre výkon činnosti hlavného stavbyvedúceho“. 
8. krajinný inžinier 
2. V § 5 ods. 4 sa na koniec pripája nové písmeno e), ktoré znie: 
„e) vypracúvanie kontrolných statických posúdení4b) po splnení požiadaviek určených na výkon činnosti kontrolného statika.“. 
3. V § 5 sa za odsek 5 vkladajú odseky 6 až 9, ktoré znejú: 
„(6) Inžinier pre stavebnotechnický dozor je oprávnený na výkon vyhradenej činnosti stavebnotechnický dozor4c). 
(7) Inžinier pre investičnú prípravu stavieb je oprávnený na výkon vyhradenej činnosti investičnej prípravy stavieb4d). 
(8) Inžinier pre výkon činnosti hlavného stavbyvedúceho je oprávnený na výkon vyhradenej činnosti stavbyvedúceho a hlavného stavbyvedúceho4e)“. 
(9) Krajinný inžinier pre výkon činnosti súvisiacich s inžinierskymi činnosťami v krajine pre revitalizáciu a úprava vodných tokov, pozemkové úpravy, protierózne výstavbu, distribúciu vody v povodí vzhľadom na klimatické zmeny a pod. a činností súvisiacich s environmentálnym dozorom. 
Poznámky pod čiarou k odkazom 4b až 4e znejú: 
„4b) § 57 zákona č. ..../2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe (stavebný zákon). 
4c) § 59 zákona č. .../2014 Z.z. 
4d) § 62 zákona č. .../2014 Z.z. 
4e) § 52 ods. 6 a § 60 zákona č. .../2014 Z.z.“. 

4. Za § 43da sa vkladajú § 43db a 43dc, ktoré vrátane nadpisu nad paragrafmi znejú: 
„Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júla 2015 
§ 43db 
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydané podľa § 43c zostávajú v platnosti. 

§ 43dc 
(1) Slovenská komora stavebných inžinierov na základe žiadosti inžiniera, ktorý je k 1. júlu 2015 zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pre kategóriu inžinier pre statiku stavieb, vyznačí podkategóriu kontrolný statik, ak je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov najmenej 10 rokov a preukáže autorizačnej komisii znalosť stavebných predpisov a harmonizovaných technických noriem týkajúcich sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb a že počas najmenej piatich rokov pred podaním žiadosti vyhotovil projektovú dokumentáciu nosných konštrukcií stavieb a overoval projekty z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami. Vyznačenie podkategórie sa uvedie aj v autorizačnom osvedčení a v pečiatke. 
(2) Slovenská komora stavebných inžinierov na základe žiadosti inžiniera, ktorý je k 1. júlu 2015 zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov, vyznačí kategóriu 
a) inžinier pre stavebnotechnický dozor podľa § 5 ods. 6, ak preukáže autorizačnej komisii, že vykonával stavebný dozor najmenej tri roky pred podaním žiadosti najmenej na dvoch stavbách, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami, 
b) inžinier pre investičnú prípravu stavieb podľa § 5 ods. 7, ak preukáže autorizačnej komisii, že vykonával odborné činnosti v rozsahu vyhradenej činnosti najmenej dva roky pred podaním žiadosti, 
c) inžinier pre výkon činnosti hlavného stavby vedúceho podľa § 5 ods. 8, ak preukáže autorizačnej komisii, že vykonával najmenej tri roky pred podaním žiadosti odborné činnosti stavbyvedúceho najmenej na dvoch stavbách, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami 
(3) Slovenská komora stavebných inžinierov na základe žiadosti zapíše osobu, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pre kategóriu 
a) inžinier pre stavebnotechnický dozor podľa § 5 ods. 6, ak je k 1. júlu 2015 držiteľom oprávnenia na výkon činnosti stavebného dozoru podľa § 31 ods. 2 písm. j) a preukáže autorizačnej komisii, že vykonávala stavebný dozor najmenej tri roky pred podaním žiadosti najmenej na dvoch stavbách, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami, 
b) inžinier pre výkon činnosti hlavného stavby vedúceho podľa § 5 ods. 8, ak je k 1. júlu 2015 držiteľom oprávnenia na výkon činnosti stavbyvedúceho podľa § 31 ods. 2 písm. j) a preukáže autorizačnej komisii, že vykonávala činnosť stavbyvedúceho tri roky pred podaním žiadosti najmenej na dvoch stavbách, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami. 
c) Krajinný inžinier pre výkon činnosti súvisiacich s inžinierskymi činnosťami v krajine pre revitalizáciu a úprava vodných tokov, pozemkové úpravy, protierózne výstavbu, distribúciu vody v povodí vzhľadom na klimatické zmeny a pod. a činností súvisiacich s environmentálnym dozorom podľa § 5 ods. 9. 


 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
Verejnosť 
§ 27 
Krajinná štúdia nepredstavuje územnoplánovaciu štúdiu zameranú na „jednotlivú funkčnú zložku územia“ ale predstavuje optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia z hľadiska podmienok ochrany a využitia krajiny a prírodných zdrojov. Je mimoriadne žiadúce, aby krajinná štúdia predstavovala kvalifikovaný odborný podklad o prírodnom potenciáli a kultúrnych hodnotách krajiny, o identifikovateľných limitoch jej využitia a optimálneho manažmentu spolu s opatreniami resp. návrhmi pre kompenzáciu a nápravu. 
Opätovne navrhujeme definovať krajinnú štúdiu ako povinný samostatný územnoplánovací podklad pre spracovanie UPD na jednotlivých hierarchických úrovniach v podobe textovej a grafickej časti. 
 
O 
N 
Územnoplánovacia štúdia môže byť zameraná aj na tvorbu a ochranu krajiny, nie je potrebné vytvárať osobitný druh.  
Verejnosť 
§26 
Spracovateľom krajinnej štúdie v žiadnom prípade nemôže byť osoba, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a autorizáciu v kategórii architekt podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach. Takéto osoby nemajú relevantnú profesijnú kvalifikáciu a častokrát ani znalosti!!!!!!!!!! 
Ak má byť krajinná štúdia serióznym podkladom pre spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie, musia ju spracovávať profesne a kvalifikačne relevantné osoby z oblasti prírodných, poľnohospodárskych a technických vied zaoberajúce sa krajinnou ekológiou, krajinným plánovaním, prírodným a kultúrnym dedičstvom krajiny a pod. Navyše, integrálnou súčasťou krajinnej štúdie je územný systém ekologickej stability (USES). Spracovanie ÚSES podlieha špeciálnej odbornej spôsobilosti. 
Ak má byť krajinná štúdia vypracovaná za účelom vytvoriť podklady pre premietnutie požiadaviek a opatrení ochrany a tvorby krajiny do územnoplánovacej dokumentácie, musí byť vypracovaná vyššie uvedenými odborne spôsobilými osobami. 

Požadujeme, aby bola spracovateľom krajinnej štúdie fyzická osoba so špeciálnou odbornou spôsobilosťou zapísaná v zozname autorizovaných osôb vedenom na Ministerstvom životného prostredia SR (obdobne ako odborná spôsobilosť pre ÚSES, prípadne ako rozšírenie odbornej spôsobilosti pre ÚSES). Právna úprava pre spracovateľa tohto územnoplánovacieho podkladu nemôže kopírovať súčasný stav, keďže v súčasnosti je krajinnoekologický plán povinnou súčasťou prieskumov a rozborov a nie územnoplánovací podklad. 
Navrhujeme nasledovné znenie § 26, ods.1: 

§ 26 
Spracovateľ územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov 

(1) Spracovateľom územnoplánovacej dokumentácie je fyzická osoba, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a autorizáciu na jej spracovanie v kategórii architekt podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach, spracovateľom územnoplánovacích podkladov, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť na ich spracovanie 
 
O 
ČA 
v §26 boli odseky 1 a 2 vypustené.  
Verejnosť 
§ 88 – 90 a § 92– 96  
Upozorňujeme na absenciu úlohy verejnej správy v územnom plánovaní a vo výstavbe vyplývajúce z ich postavenia ako účastníkov konania v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

K § 89 – V odseku a)2 je zrejme preklep, má byť .......obstaráva územnoplánovacie podklady....tak ako je to v prípade vyššieho územného celku (§ 93 ) a obce ((§ 94 ). 

 
O 
ČA 
Konkrétne uvedený text je upravený.  
Verejnosť 
§ 24 
V zhode s pripomienkou pri § 6 navrhujeme nasledovné znenie odseku 2: 

(2)Spracovaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie sa rozumie ucelený koordinovaný súbor odborných činností spracovateľa, ktoré sú potrebné na spracovanie územnoplánovacej štúdie, krajinnej štúdie, územnotechnických podkladov, problémového výkresu a na spracovanie konceptu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej len „koncept“) a návrhu územnoplánovacej dokumentácie 

V tomto paragrafe je zvlášť vymedzené spracovanie územnoplánovacích podkladov a UPD, pričom absentuje vymedzenie pre zabezpečenie obstarávania UPP a UPD. Pritom obidvoje sú zadefinované ako „vyhradené činnosti v územnom plánovaní“. 
 
O 
N 
Územnoplánovaciaštúdia môže byť spracovaná ako krajinná štúdia, nie je dôvod zavádzať nový druh .  
Verejnosť 
§23 
Medzi úlohy a povinnosti orgánov územného plánovania patria aj tie, ktoré vyplývajú z funkcie týchto orgánov ako účastníkov procesu EIA a SEA. Tieto úlohy je potrebné dopracovať do odsekov 2 až 4. 
O 
N 
Tieto úlohy sú obsiahnuté v zákone č. 24/2006 Z. z. Ďaľšie úlohy vyplývajú tiež z osobitných predpisov. 
Verejnosť 
§ 34 – 40 a 42– 44 
V jednotlivých krokoch obstarávania, spracovávania, prerokovávania a spracovávania ÚPD úplne absentuje ich prepojenie s legislatívou SEA. 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 6 
V súvislosti s nasledujúcimi paragrafmi pojednávajúcimi o územnoplánovacích podkladoch a v súvislosti s medzinárodnými záväzkami SR dôrazne žiadame, aby krajinná štúdia bola povinným samostatným územnoplánovacím podkladom na úrovni regiónu a obce. Krajinná štúdia nepredstavuje len zdroj údajov a informácií o krajine ale odborný dokument – podklad pre územnoplánovaciu dokumentáciu na danej hierarchickej úrovni poskytujúci spracovateľovi UPD okrem iného hlavne limity pre ochranu, tvorbu a manažment krajiny, nutné opatrenia pre zvýšenie krajinnoekologickej stability, opatrenia pre ochranu a manažment charakteristického vzhľadu krajiny a pod. Navyše, v par. 27 sa uvádza ako územnoplánovací podklad „územnoplánovacia štúdia zameraná na ochranu a tvorbu krajiny.....Prečo teda nie rovno krajinná štúdia ako samostatný územnoplánovací podklad. Nie je tu absolútne žiadna duplicita a ani zbytočnosť príliš veľkého množstva územnoplánovacích podkladov. Duplicitu skôr vidíme v existencii, územnoplánovacej štúdie, územnej prognózy a územného generelu. 
Navrhujeme nasledovné znenie § 6: 

§ 6 
Územnoplánovacie podklady 
(1) Územnoplánovacími podkladmi sú územnoplánovacia štúdia, krajinná štúdia a územnotechnické podklady. 
(2) Územnoplánovacie podklady obsahujú textovú časť a grafickú časť a majú smerný charakter. 
 
O 
N 
Krajinná štúdia je zahrnutá pod územnoplánovaciu štúdiu ako špecifický druh.  
Verejnosť 
§ 3 
Úplne nepochopiteľný je odsek 2 a 3, ktorý limituje udržateľný územný rozvoj na sídelné prostredie. Navyše odsek 2 a 3 vzájomne odporujú odseku 1, v ktorom sa pod územným rozvojom chápe udržateľný rozvoj sídelného a aj prírodného prostredia. Je tiež neprijateľné, ak sa v definovaní sídelného prostredia vytratili prírodné prvky. Ako je možné, že v súčasnosti niekto definuje sídlo bez akéhokoľvek spomenutia prírodných prvkov (alebo nech už ich pomenujem akokoľvek, „zeleň“, „ekostabilizačné“ a i. prvky. Ako môžeme hovoriť o kvalitnom živote v sídlach napríklad bez zelenej a modrej infraštruktúry? 
V dôvodovej správe sa uvádza, že“ všeobecné povinnosti sú základnými zásadami používania navrhovaného zákona a dopĺňajú ich ostatné ustanovenia nového zákona“. Keď si však pozrieme ostatné ustanovenia, tak s takýmto tvrdením nemožno súhlasiť. 

Navrhujeme nasledovné znenie: 

§ 3 
Udržateľný územný rozvoj 
(1) Územný rozvoj je komplexný rozvoj územia, ktorý zahŕňa rozvoj všetkých hmotných zložiek, činností a procesov vzťahujúcich sa na územie a ich vzájomné vzťahy. Ide o trvalý proces vývoja a zmien využívania plôch, pozemkov, stavieb a krajiny a ich ochrany a starostlivosti, ktorého cieľom je vyvážený a udržateľný rozvoj územia. 

(2) Udržateľným územným rozvojom sa utvárajú podmienky na vyvážený vzťah podmienok na kvalitné životné prostredie a územných podmienok na uspokojenie potrieb súčasnej generácie bez toho, aby ohrozovali podmienky života budúcich generácií. 

Odsek 3 navrhujeme vypustiť. 
 
O 
ČA 
Ustanovenie je preformulované.  
Verejnosť 
§ 5 
Bolo by potrebné upresniť, čoho sa ekologická stabilita týka, t,j, ekologická stabilita krajiny? 
Osobitné definovanie len dopravnej a technickej infraštruktúry postráda logiku celého § 5, potom by mala byť zvlášť definovaná aj „infraštruktúra bývania, environmentálna infraštruktúra a pod.“ Navrhujeme buď vypustiť odseky 7 a 8 alebo definovať všetku infraštruktúru v ÚPD. 

 
O 
N 
Navrhované úpravy nie sú nevyhnutné a nie sú odôvodnené. ďaľšie pojmy budú definované vo vyhláške.  
Verejnosť 
§ 7 
V tomto paragrafe navrhujeme nasledovné drobné zmeny: 
(1) Za stavebný pozemok nemožno určiť ako pozemok, ktorý je v územnoplánovacej dokumentácii dočasne alebo trvalo vylúčený zo zastavania z dôvodu 
a) hrozby negatívnych prírodných vplyvov, najmä pozemok v záplavovom území, v území geologickej nestability svahov, v území ohrozenom pádom skál alebo lavín, 
b) potreby ochrany chráneného územia a ochrany pamiatkového fondu, kultúrneho dedičstva krajiny alebo prírodnej scenérie alebo jedinečného výhľadu alebo panorámy. 
 
O 
ČA 
Ustanovenie je upravené, za stavebný pozemok nemôže byť určený taký, ktorý je v rozpore s osobitnými predpismi.  
Verejnosť 
všeobecné pripomienky 
V súlade s čl. 14 ods. 1 Legislatívnych pravidiel a s prihliadnutím na čl. 14 ods. 3 legislatívnych pravidiel predpisu predkladáme pripomienky ku návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe, pričom všetky uvedené pripomienky považujeme za zásadné. 

V spojitosti s predložením hromadnej pripomienky verejnosti predkladáme v súlade s čl. 14 ods. 2 legislatívnych pravidiel pripomienky v členení : 
1. všeobecné pripomienky 
2. pripomienky k jednotlivým ustanoveniam návrhu zákona. 

V rámci všeobecných pripomienok uvádzame, že návrh nového Stavebného zákona deklaruje, že povoľovať všetky činnosti vrátane dobývania, resp. spracovania nerastných surovín je možné len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a najmä regulatívmi územného plánu a zastavovacími podmienkami. Územnoplánovacia dokumentácia, najmä regulatívy územného plánu by mali mať teda naďalej efektívnu možnosť v prípadoch, kedy podľa prejaveného názoru verejnosti sa zámer dobývania nerastných surovín odmieta pre jeho rizikovosť – najmä pre závažnosť dopadov na zdravie obyvateľov alebo na životné prostredie - takéto činnosti nepripustiť. V záujme dosiahnutia tohto cieľa je však potrebné do návrhu zákona doplniť viaceré ustanovenia, ktoré v ňom chýbajú, alebo nie sú vyjadrené podľa nášho názoru. dostatočne. 
O 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
Verejnosť 
§ 96 
V § 96 navrhujeme vložiť nový odsek 6 v znení: 

„(6) Špeciálne stavebné orgány návrh na začatie konania vo veciach umiestňovania alebo povoľovania stavieb zamietnu, ak nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami.“ 



Doterajšie odseky 6 až 10 sa prečíslujú podľa poradia na odseky 7 až 11. 


Pripomienka je zásadná. 



Odôvodnenie : 

Návrh korešponduje so znením vyjadreným v § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej správy (vrátane štátnej správy – ktorej súčasťou sú aj špeciálne stavebné úrady ) sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a zastavovacími podmienkami pri rešpektovaní zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. 

Navrhovaný postup, ktorý sa navrhuje zabezpečiť špeciálnymi stavebnými úradmi v prípade rozporu návrhu na začatie konania s územnoplánovacou dokumentáciou, resp. s regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami (zamietnuť návrh) je rovnaký ako pri postupe všeobecných stavebných úradov (obcí) podľa § 123 ods. 4, resp. § 128 ods. 4 návrhu zákona (opäť zamietnutie návrhu), resp. obdobný postup – podľa § 134 písm. a) návrhu zákona (zastavenie konania). 
O 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
Navrhuje sa vloženie nového článku XV. návrhu zákona 
Navrhuje sa vloženie nového článku XV. návrhu zákona v znení : 


„Čl. XV 

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 219/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č.73/2009 Z. z., zákona č.104/2010 Z. z., zákona č.114/2010 Z. z., zákona č.258/2011 Z. z., zákona č.311/2013 Z. z. a zákona č.160/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto : 


1. V § 27 ods. 1 sa slová „záväzného stanoviska stavebného úradu7b)“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia stavebného úradu o zmene využívania pozemkov podľa osobitného predpisu.7b) 

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b) znie : 

„7 b) § 125 zákona č. xxxx/2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)“ 



2. V § 27 sa vypúšťa odsek 6. 

Doterajšie odseky 7 až 17 sa označia podľa poradia ako odseky 6 až 16. 


3. V § 28 sa odsek 1 dopĺňa písm. h), ktoré znie : 

„h) rozhodnutím o zmene využitia pozemkov podľa osobitného predpisu7b)“ 


Pripomienka je zásadná. 



Odôvodnenie : 

Ako uvádzame vyššie, v rámci novej úpravy návrhu nového stavebného zákona sa predpokladá, že viacerým špeciálnym konaniam - akým je aj konanie o určení dobývacieho priestoru (viď § 125 ods. 1 písm. i) návrhu zákona) - musí predchádzať konanie o zmene využívania pozemkov. Pri tomto sa vychádza zo znenia § 66 návrhu zákona – podľa ktorého zmeniť využívanie pozemkov možno len v medziach územného plánu a na základe rozhodnutia stavebného úradu – obce . 

V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na skutočnosť, že v rámci vymedzenej pôsobnosti špeciálnych stavebných úradov podľa osobitných predpisov - s prihliadnutím na znenie § 96 ods. 1 až 3 návrhu zákona špeciálne stavebné úrady majú vykonávať pôsobnosť a právomoc stavebného úradu len pri stavbách , nie však pri zmene využitia územia (kde je kompetencia všeobecného stavebného úradu – obce – viď § 66) a z tohto dôvodu sú špeciálne stavebné úrady oprávnené postupovať len vo veciach ohlasovania, povoľovania, kolaudácie stavieb, štátneho stavebného dohľadu, prejednávania priestupkov, ukladania pokút za správne delikty a kontroly užívania stavieb a vedenia registrov výstavby. 

V záujme vylúčenia spochybňovania platnosti týchto postupov aj pre banskú štátnu správu v konaniach podľa banského zákona je nutné v novom ďalšom článku návrhu zákona nadväzne zmeniť alebo doplniť aj dotknuté ustanovenia zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ banského zákona“). 

Na tomto základe nie je vhodné definovať rozhodnutie o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru ako rozhodnutie o využití územia (viď doterajšie znenie odseku 6 § 27 banského zákona) a preto je potrebné toto ustanovenie vypustiť. Zmena využitia územia bude predmetom konania všeobecného stavebného úradu (obce) o zmene využitia pozemkov podľa § 125 a nasl. stavebného zákona (viď vyššie). V tomto konaní všeobecný stavebný úrad (obec) zároveň vyhodnotí , či zámer zmeny využívania pozemkov (v danom prípade nová banská činnosť) zodpovedá záverečnému stanovisku orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak zmena užívania (banská činnosť) bola predmetom hodnotenia vplyvu (viď § 125 ods. 1 písm. d) návrhu zákona). 

S prihliadnutím na uvedené bude rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru rozhodnutím už len povoľujúcim umiestnenie dobývania ( určenie dobývacieho priestoru), resp. zmeny dobývacieho priestoru alebo jeho zrušenie. Rovnako bude aj rozhodnutím povoľujúcim vznik práva na dobývanie. 

V tejto súvislosti – vzhľadom na to, že rozhodnutie o zmene využívania pozemkov má predchádzať medzi iným aj určeniu dobývacieho priestoru, nie je potrebné v § 27 ods. 1 banského zákona ako podmienku tohto postupu ustanoviť predloženie záväzného stanoviska. stavebného úradu (dotknutej obce) ale len predloženie uvedeného rozhodnutia stavebného úradu o zmene využívania pozemkov. 

Vzhľadom na dôležitosť rozhodnutia o zmene využívania pozemkov bude povinným podkladom návrhu na určenie dobývacieho priestoru, na základe čoho sa navrhuje v § 28 ods. 1 banského zákona doplnenie nového písm. h). V prípade ak rozhodnutie o zmene využívania pozemkov nebude vydané pre nesúlad návrhu na zmenu využívania územia s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami (viď § 128 ods. 4 návrhu zákona), bude musieť byť konanie o určení dobývacieho priestoru zastavené pre neúplnosť povinných podkladov návrhu na určenie dobývacieho priestoru. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Verejnosť 
§ 95 
V § 95 navrhujeme vložiť nový odsek 2 v znení : 

„(2) Ustanovenie odseku 1 písm. b) sa nepoužije, ak je významnou investíciou banská stavba, banské dielo alebo stavba súvisiaca s banskou činnosťou.“ 

Doterajšie odseky 2 až 8 sa prečíslujú podľa poradia na odseky 3 až 9. 


Pripomienka je zásadná. 


Odôvodnenie : 


Pri tomto návrhu sme navrhovanú úpravu nového odseku 2 prevzali z platného znenia § 117b súčasného stavebného zákona. Táto úprava bola schválená v minulom roku pri novelizácii stavebného zákona na základe pozmeňujúcich návrhov poslancov NR SR p. Rašiho a p. Senka. Nevidíme dôvod , prečo by malo byť toto znenie vo vzťahu ku definícii významnej investície v novom stavebnom zákone zmenené. Vzhľadom na záujem, ktorý sa vyjadril napr. pri zákaze dobývania rádioaktívnych nerastov v rámci schválenej novelizácie geologického a banského zákona v júni 2014, resp. pri navrhovanom zákaze použitia technológie kyanidového lúhovania v návrhu novelizácie banského zákona, ktorý bol predložený poslancami NR Sr p. Laššákovou a p. Senkom v júni 2014 do NR SR - rešpektovať komunálnu demokraciu a vyjadrený názor verejnosti – považujeme za vhodné zachovať, aby obce, ktorých predstaviteľov volí do funkcie verejnosť boli naďalej dotknutým stavebným úradom v prípade významných investícií, súvisiacich s dobývaním, resp. spracovaním nerastných surovín. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
Verejnosť 
§ 5 ods. 6 (po posunutí v prípade schválenia vloženia nami navrhovaného nového odseku 4 - odsek 7) 
V § 5 ods.6 (po posunutí v prípade schválenia vloženia nami navrhovaného nového odseku 4 - odsek 7) navrhujeme za slovami „Regulatívom priestorového usporiadania a využívania územia...“ vložiť legislatívnu skratku (ďalej len „regulatív“) a na konci odseku vložiť dve nové vety v znení: 

„Regulatív má charakter zákazov, obmedzení alebo podporujúcich faktorov vo vzťahu k priestorovému usporiadaniu a funkčnému využívaniu územia. Regulatív tým určuje zakázanú, obmedzenú a prípustnú činnosť alebo funkciu v území.“ 


Pripomienka je zásadná. 



Odôvodnenie: 

Doplnenie definície regulatívu sme prevzali z doterajšieho znenia tretej vety § 139a ods. 1 súčasného stavebného zákona . Toto doplnenie definície s prihliadnutím na účel regulatívu považujeme za výstižné aj na základe hľadísk vyjadrených napr. v § 30 ods. 3 návrhu zákona ( z hľadiska nášho vyjadreného záujmu najmä v písm. e) a g), resp. napr. v § 31 ods. 3 tohto návrhu (opäť z hľadiska nášho záujmu najmä v písm. a) a f). 
O 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13.1. 2015. 
Verejnosť 
§ 5 
V § 5 navrhujeme vložiť nový odsek 4 v tomto znení: 

„(4) Územnoplánovacia dokumentácia je záväzným podkladom v konaniach stavebných a špeciálnych stavebných úradov, uskutočňovaných podľa tohto zákona a osobitných zákonov.“ 


Doterajšie odseky 4 až 8 sa prečíslujú podľa poradia na odseky 5 až 9. 


Pripomienka je zásadná. 


Odôvodnenie : 

Obdobne, ako to bolo vyjadrené v doterajšom znení § 27 ods. 6 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov – ďalej len „súčasný stavebný zákon“ - považujeme za účelné zdôrazniť, že územnoplánovacia dokumentácia je záväzným podkladom, podľa ktorého stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady uskutočňujú konania podľa stavebného zákona, resp. podľa osobitných zákonov. Toto znenie korešponduje aj so znením vyjadreným aj v § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej moci pri plnení svojich zákonných úloh sú povinné rešpektovať priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia podľa územnoplánovacej dokumentácie, resp. v § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej správy sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a zastavovacími podmienkami pri rešpektovaní zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. 

Upozorňujeme v tejto spojitosti na negatívne skúsenosti z nedávnej minulosti , kedy príslušné obvodné banské úrady rozhodli o určení dobývacieho priestoru bez ohľadu na vyjadrené negatívne záväzné stanoviská dotknutých obcí a miest ako stavebných úradov, ktoré poukázali na rozpor so schváleným prípustným funkčným využitím územia v územnoplánovacej dokumentácii (napr. určenie dobývacieho priestoru Bara v obci Malá Bara na dobývanie perlitu v centre Tokajskej oblasti, určenie dobývacieho priestoru na dobývanie zlatých a strieborných rúd v lokalite Biely Vrch pri Detve – v katastri obce Dúbravy a mesta Detva, neustále odkladanie návrhu mesta Kremnica na zmenu hraníc dobývacieho priestoru, ktorý je od roku 1961 (ešte pred platnosťou súčasného banského zákona) umiestnený aj v mestskej pamiatkovej rezervácii v centre mesta Kremnica, vymedzenej aj v územnom pláne ). 
O 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015.. 
Verejnosť 
§ 128 ods. 4 písm. a) a § 134 písm. a) 
V § 128 ods. 4 písm. a) a v § 134 písm. a) navrhujeme za slovami „...v súlade...“ vložiť nové slová „...s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s...“ 


Pripomienka je zásadná. 


Odôvodnenie : 

Návrh vychádza zo znenia § 123 ods. 4 návrhu zákona, ktorý v prípade konania o umiestnení stavby predpokladá v prípade nesúladu návrhu na začatie konania, resp. stavby alebo umiestnenia stavby s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s regulatívmi alebo so zastavovacími podmienkami návrh zamietnuť - jedná sa o vytvorenie rovnakých dôvodov vo všetkých obdobných prípadoch (aj v prípade konania o zmene využívania pozemkov, aj v prípade stavebného konania) pre tento postup (zamietnutie návrhu, resp. zastavenie konania). 
O 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
Verejnosť 
 
Podporujem súhrn pripomienok k zákonu vznesených APPO SR. 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 85 
Navrhované znenie nezabezpečuje nulovú toleranciu k nepovoleným stavbám. Navrhujeme text "Stavebný úrad je z dôvodu verejného záujmu oprávnený nariadiť vlastníkovi stavby odstránenie" nahradiť textom "Stavebný úrad z dôvodu verejného záujmu nariadi vlastníkovi stavby jej odstránenie". Upozorňujeme, že v takomto prípade musí stavebný úrad preukázať existenciu príslušného verejného záujmu, pričom predpokladáme, že verejný záujem je opísaný najmä v ustanoveniach § 23 a § 35 zákona. 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
Verejnosť 
§ 94 
Treba dať obci právo určiť všeobecne záväzným nariadením povinnosť investorovi prispieť na dopravnú infraštruktúru a rozvoj vyššej občianskej vybavenosti a verejných priestranstiev, ak ide o výstavbu veľkých investičných celkov s predpokladanou hodnotou vyššou ako 15 mil. €, pričom výška príspevku nesmie presiahnuť 1 % predpokladanej hodnoty investície. 
O 
ČA 
Riešenie tohto problému pripravuje MF SR.  
Verejnosť 
§ 65 - 69, § 77, § 79 
V návrhu zákona je potrebné explicitne určiť, že stavebník musí preukázať relevantný právny vzťah k pozemku, na ktorom chce realizovať stavbu. Zároveň je potrebné využiť príležitosť návrhu nového stavebného zákona na začatie procesu zjednocovanie vlastníctva stavieb s vlastníctvami príslušných pozemkov. Za týmto účelom navrhujeme nasledovné opatrenia: 
Stavby je možné umiestňovať a povoľovať len na tých stavebných pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak (vecné bremená). 
O umiestnenie stavby, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie môže požiadať len vlastník pozemku (prechodné ustanovenie na stavby, pri ktorých bol úplný návrh na územné konanie podaný pred dňom účinnosti zákona). Vlastníctvo stavby umiestnenej príslušným rozhodnutím po dni účinnosti zákona je nerozlučne spojené s vlastníctvom stavebného pozemku. 
Nadstavby, prestavby a výstavby (bytov a nebytových priestorov) je možné vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka stavby a pozemku; pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak (zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov). Vlastník pozemku má predkupné právo na stavbu, ktorá sa na ňom nachádza. Vlastník stavby má predkupné právo na stavebný pozemok, na ktorom sa stavba nachádza. 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 159 ods. 2 písm. a) 
Štát má na základe takto stanovených kritérií v prom rade umožniť obciam dohodnúť sa na stavebnom obvode a na sídle stavebného úradu a poskytnúť im na to primeraný čas (napr. 2 roky). V tých prípadoch, keď sa obce nedohodnú, určiť územie stavebného obvodu a sídlo stavebného úradu. Treba určiť aj spôsob uskutočňovania zmien, najme minimálnu frekvenciu z dôvodu dosiahnutia potrebnej stability stavebných úradov. 
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
Verejnosť 
§ 95 ods. 3 
Treba v zákone stanoviť jednoznačné kritériá pre tvorbu stavebných obvodov. Tieto kritériá by mali vychádzať prinajmenšom z povahy územia, počtu obyvateľov a dlhodobých predpokladov hospodárskej činnosti v sledovanom území. 
Za kľúčové kritériá považujeme nasledovné: 
- obvod stavebného úradu musí tvoriť súvislé územie navzájom susediacich obcí 
- obvod stavebného úradu má rešpektovať najmä geomorfologické a hydrologické pomery v území 
- obvod stavebného úradu má tvoriť územie s najmenej 20000 obyvateľmi a v prípade riedko osídlených oblastí so stanovenou minimálnou plochou územia. 
 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 52, § 97, § 99, § 53 až 62 Čl. V 
Prikázanie kvalifikačného predpokladu pre fyzickú osobu - podnikateľa ako zhotoviteľa stavby je duplicitné vo vzťahu ku stavbyvedúcemu a je skôr výsledkom úspešného lobingu ako preukázateľnou potrebou alebo verejným záujmom. Nie je odôvodneným verejným záujmom určiť, kto môže svoj majetok používať na podnikanie v stavebníctve, ale odôvodneným verejným záujmom je zabezpečiť, aby výkon prác na stavbe, ktoré sú vykonávané pod právnou zodpovednosťou a na riziko zhotoviteľa, riadila odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci. V prípade zhotoviteľov je potrebné zaviesť výnimku pre fyzické osoby - podnikateľov, ktorí nemajú požadované vzdelanie, ale ku dňu účinnosti zákona podnikajú v stavebníctve na základe živnostenského oprávnenia nepretržite najmenej 5 rokov, pričom budú mať právo zhotovovať drobné a jednoduché stavby, vykonávať zmeny a stavebné úpravy drobných a jednoduchých stavieb, vykonávať odstraňovanie drobných a jednoduchých stavieb, vykonávať terénne úpravy a vykonávať udržiavacie práce na stavbách. Navrhované mechanizmy periodického preskúšavania považujeme za nadbytočné. Odporúčame klásť dôraz na sústavné odborné vzdelávanie a stanoviť minimálny rozsah takéhoto vzdelávania. Pre obe skupiny osôb treba stanoviť podmienku minimálneho výkonu činností pre zachovanie platnosti príslušnej skúšky. Pri vyhradených činnostiach vo výstave je potrebné zaviesť povinnosť sústavného vzdelávania overiteľným spôsobom. 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 70 
Za nepovolenú stavbu by sa nemala považovať ani stavba, ku ktorej stavebník požiadal o stavebné povolenie, ale z dôvodov, ktoré on nespôsobil, nebolo vydané stavebné povolenie v zákonnej lehote ( prieťahy v konaní stavebného úradu) za predpokladu, že návrh na vydanie stavebného konania je úplný, netreba stavebníka vyzvať na doplnenie dokladov, je v súlade s príslušnou územno-plánovacou dokumentáciou a je na túto stavbu vydané právoplatné rozhodnutie o umiestnení stavby a to až do doby vydania právoplatného rozhodnutia podľa §§ 134 a 136 až 138 zákona. 
Je potrebné obmedziť právo vlastníka nakladať s nepovolenou stavbou až do doby jej odstránenia. 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 102 - 107 
Chýbajú sankcie smerujúce k oprávneniam vykonávať vyhradené činnosti vo výstavbe ako napr. povinnosť preskúšania, v prípade opakovaného porušenia odňatie príslušných oprávnení a zákaz podnikania, členstva v orgánoch spoločností podnikajúcich v stavebníctve alebo majetkovej účasti na podnikaní v stavebníctve. 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 2 ods. 3, § 94 ods. 1 písm. b) bod 3 
Obci sa dáva úloha kontrolovať stavebnú činnosť v obci a pod.. Nie je jasné, či ide o výkon samosprávy obce mimo činností stavebného úradu, alebo či ide o činnosť podrobnejšie konkretizovanú v hlave zákona o štátnom stavebnom dohľade. Toto treba upraviť pre všetky pôsobnosti obce podľa písmena b) tohto odseku. 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 2 ods. 3, § 91, § 94 ods. 1 písm. b) bod 3, § 102 -107 
"Treba posilniť právne postavenie stavebnej inšpekcie, obce a ďalších orgánov štátneho stavebného dohľadu pri výkone kontroly podľa príslušných ustanovení zákona, najmä: 
- právo vstúpiť na pozemok kedykoľvek a upovedomiť o tom vlastníka bez zbytočného odkladu, ak sa na pozemku uskutočňuje stavebná činnosť, ktorú stavebný úrad nepovolil, 
(stavebné povolenie, stavebný súhlas) 
- právo nariadiť vypratanie stavby, ktorá sa používa bez kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním, v primeranej lehote a po márnom uplynutí tejto lehoty stavbu uzavrieť a/alebo vypratať na náklady vlastníka 
- použitie opravného prostriedku proti rozhodnutiu o ďalšieho uskutočňovania stavby alebo zastavení stavebných prác nesmie mať odkladný účinok, 
- štátna polícia je povinná na požiadanie poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, najmä asistovať pri štátnom stavebnom dohľade, zabezpečiť nerušený vstup na pozemok a na stavbu a identifikovať osoby nachádzajúce sa na stavenisku, 
- opatrenia podľa odseku 5 sa majú použiť aj v prípade vykonateľného rozhodnutia o zastavení ďalšieho uskutočňovania stavby alebo len niektorých stavebných prác podľa odseku 2, 
- v prípade použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo výrobkov, ktoré nie sú stavebnými výrobkami, má mať orgán štátneho stavebného dohľadu povinnosť zastaviť ďalšie uskutočňovanie stavby a nariadiť odstránenie takýchto výrobkov zo stavby alebo iné opatrenia za účelom dosiahnutia splnenia požiadaviek vyplývajúcich zo základných požiadaviek na stavby a z §§ 64 a 71" 
 
O 
A 
 
Verejnosť 
§ 31 ods. 4  
"Vypustiť druhú vetu. Navrhované riešenie je s najväčšou pravdepodobnosťou v rozpore s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR v platnom znení a s relevantnými medzinárodnými záväzkami SR. 
Ak obstaráva územný plán obec s takýmito urbanistickými koncentráciami obyvateľstva – rozumej predovšetkým rómske osady, treba túto skutočnosť vziať do úvahy už pri príprave územnotechnických podkladov a v územnom pláne je možné vyznačiť existujúci vecný stav (nie právny stav) a navrhnúť riešenie. Poznamenávame, že riešenie nemôže spočívať vo vymedzení zón pre bývanie marginalizovaného obyvateľstva, ale spočíva v odstraňovaní územných predpokladov pre sociálne vylúčenie, chudobu a jej medzigeneračný prenos. V pozítívnom vyjadrení ide o intenzívnejšie dopĺňanie špecifickej občianskej vybavenosti do takejto zóny ako napr. relevantné zariadenia sociálnych služieb a vytváranie priestorových podmienok pre špecifické úlohy sociálnoprávnej ochrany a vytváranie priestorových podmienok pre špecifické formy vzdelávania, voľného času kultúry." 
O 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú 
Verejnosť 
§ 47 a 48, § 31 a 32 
Stavby vo verejnom záujme majú byť schvaľované v územnom pláne obce, nie v územnom pláne zóny alebo v zastavovacom pláne. V týchto územno-plánovacích dokumentáciách môžu byť informácie o týchto stavbách spodrobnené. Predkupné právo obce, vyššieho územného celku, štátu alebo právnickej osoby zriadenej osobitným predpisom, ktoré je navrhované v § 47 iba pre obce, má byť zriadené na všetky stavby vo verejnom záujme a na všetky stavby, na ktoré je možné uplatniť vyvlastnenie. 
O 
N 
V územnom pláne obce sa vymedzujú iba plochy pre verejnoprospešné stavby, v územnom pláne zóny a zastavovacom pláne sú to už stavby. Predkupné právo bolo z návrhu po pripomienkovom konaní vypustené.  
Verejnosť 
Pripomienky k návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) 


Vec 
Pripomienky k návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) 


Hlavná architektka Hl. mesta Slovenskej republiky Bratislava zasiela k návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon) nasledovné pripomienky (uvádzame konkrétne ustanovenie, pri niektorých aj jeho znenie v návrhu zákona, pripomienku a odôvodnenie): 



1. § 5 Územnoplánovacia dokumentácia ods. 3 písm. e) – zásadná pripomienka: 

„(3) Územnoplánovaciu dokumentáciu tvorí 
e) zastavovací plán.“ 

Navrhujeme vypustiť písmeno e). 
Odôvodnenie: 
Právny inštitút „zastavovací plán“ upravuje predložený návrh zákona takým spôsobom, ktorý je v prostredí samosprávy obcí nerealizovateľný. Podrobnejšie odôvodnenie je uvedené v rámci pripomienok k ustanoveniam Druhej časti návrhu zákona k § 33 a § 41. 
Zároveň navrhujeme vypustiť tento právny inštitút zo všetkých ustanovení návrhu zákona, v ktorých je uvedený (paragrafy 8, 28, 31, 34, 38, 40, 42, 47, 92, 94, 108, 120, 122, 132, 136 a pod.) 

2. § 7- Stavebný pozemok ods. (3) – zásadná pripomienka. 

„Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov, možno určiť ako stavebný pozemok, ak sú splnené zákonné podmienky na jeho vyňatie z takéhoto fondu, alebo ak ide o pozemok v zastavanom území“. 

Navrhujeme vypustiť časť: „...alebo ak ide o pozemok v zastavanom území.“ 

„Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov, možno určiť ako stavebný pozemok, ak sú splnené zákonné podmienky na jeho vyňatie z takéhoto fondu“. 

Odôvodnenie: 
Nezastavané pozemky v zastavanom území obce, ktoré sú súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov tvoria súčasť zelenej infraštruktúry daného sídla a nemôžu byť v rámci udržateľného rozvoja mesta automatický zastavateľné. Nezastavané pozemky sú alebo súčasťou území určených ako zeleň a zelené plochy a odvodené funkcie podľa platných územných plánov a lebo sú súčasťou zastavaných území iných funkcií. V tom prípade sú súčasťou zastavaného územia a pôsobia ako jeho „pľúca“, t.j. ako súčasť zelenej infraštruktúry sídla. Kvalita takýchto území má nesmierny význam pre zachovanie kvality životného prostredia, pre mikroklímu mestského prostredia, ako aj pre adaptáciu sídelného prostredia na zmenu klímy. Zároveň je takáto formulácia definície stavebného pozemku v ostrom rozpore s politikami, usmerneniami Európskej komisie, uvádzame len niektoré: 

Stratégia Európskej komisie k zelenej infraštruktúre 
V uvedenom dokumente sa osobitne vyzdvihuje dôležitosť zelenej infraštruktúry v sídelnom prostredí . V uvedenom dokumente Európskej komisie o integrácii zelenej infraštruktúry do kľúčových oblastí politík („Integrating green infrastructure into the key policy areas“) sa uvádza, že je potrebné zabezpečiť, aby sa zelená infraštruktúra stala štandardnou súčasťou priestorového a územného plánovania a bola zároveň plne integrovaná do všetkých politík národných štátov. 

Usmernenia týkajúce sa najlepších postupov na obmedzenie, zmiernenie alebo kompenzovanie zástavby pôdy 
V tomto Európskej komisie pod týmto názvom sa uvádzajú príklady ako za pomoci nástrojov a metód územného plánovania je potrebné chrániť pôdu pred stále sa zvyšujúcou zástavbou a nie práve naopak, ako sa uvádza v súčasnom znení navrhovaného odseku! 
Navrhovaná Smernica Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy 
V navrhovanej smernici sa ustanovuje niekoľko navrhovaných opatrení, medzi ktoré patrí aj taká „koncepcia zástavby pôdy, ktorá zaručuje racionálnejšie využívanie pôd v súlade s článkom 174 Zmluvy o ES a zachovanie čo možno najväčšieho počtu funkcií pôdy“. 

Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy 

Na národnej úrovni bol pod gesciou MŽP SR vypracovaný dokument Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (MŽP SR, 2013) , do spracovanie ktorej boli zapojené všetky relevantné ministerstvá, SHMÚ ako aj ďalší experti. Uvedená Stratégia bola schválená 26.3.2014 uznesením vlády SR č. 148/2014. V samotnej stratégii sa jedna z kapitol venuje Sídelnému prostrediu, kde sa uvádzajú aj navrhované opatrenia na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy, ako napr.. ochrana a zvyšovanie podielu zelenej infraštruktúry, ako aj vytváranie komplexného systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do priľahlej krajiny. 

3. § 7- Stavebný pozemok ods. (4) – zásadná pripomienka: 

...„Stavby v zastavanom území treba prednostne umiestňovať na nezastavaných stavebných pozemkoch; to neplatí, ak ide o stavby dopravnej infraštruktúry a stavby inžinierskych sietí, pri ktorých to neumožňujú technické požiadavky na ich umiestnenie a prevádzku“. 

Požadujeme zmeniť na: 

„Stavby v zastavanom území treba prednostne umiestňovať na pozemkoch a v územiach, ktoré nie sú v súčasnosti efektívne využívané, sú zanedbané, opustené (brownfields); to neplatí, ak ide o stavby dopravnej infraštruktúry a stavby inžinierskych sietí, pri ktorých to neumožňujú technické požiadavky na ich umiestnenie a prevádzku“. 

Odôvodnenie: 
V súčasnosti navrhované znenie je presne v protiklade s udržateľným územným rozvojom, tak ako je definovaný v §.3 navrhovaného znenia návrhu o územnom plánovaní a výstavbe. 

Uprednostnovanie umiestnenia stavieb na územia súčasných brownfieldov sa nachádza vo viacerých politikách a usmernenia. Aj v PHSR pre Hl. mesto SR Bratislava sa uvádza ako opatrenie D.VII), že mesto bude preferovať umiestňovanie aktivít do existujúcich areálov pred zaberaním tzv. zelených, teda nezastavaných plôch. Zo zahraničia ako príklad môžeme uviesť anglickú vládnu politiku, ktorú zaviedol Tony Blaire, keď sa stal ministerským predsedom. Jeho politika jasne stanovila, že 60 % nových domov bude postavených na pôde brownfields . 

4. § 8 - Zastavovacie podmienky - ods. (2) b) – zásadná pripomienka: 

„b) vyznačenie stavebnej čiary, ktorá určuje polohu ortogonálneho priemetu obrysu všetkých 
podlaží stavby vo vzťahu k uličnej čiare; osobitne možno určiť stavebnú čiaru pre 
nadzemné časti budovy a osobitne pre podzemné časti budovy.“ 

Navrhujeme odstrániť slovené spojenie: „...a osobitne pre podzemné časti budovy.“ 

Odôvodnenie: 
Rozdiel medzi uličnou a stavebnou čiarou je potrebné pomenovať (predzáhradka a pod.) a taxatívne vymenovať, čo je možné v takomto území postaviť (balkóny či vikiere presahujúce cez stavebnú čiaru do koľko m, podzemné stavby, garáže a pod.) – toto by malo byť súčasťou územného plánu zóny a je to špecifické pre každé sídlo, resp. jeho časti. 


5. § 8 - Zastavovacie podmienky - ods. (2) e) – zásadná pripomienka: 

„e) určenie indexu zastavanej plochy pozemku ako pomeru pôdorysného priemetu plochy 
vonkajšieho obvodu všetkých nadzemných a podzemných stien všetkých podlaží budovy na terén k celkovej ploche pozemku,“ 

Navrhujeme odstrániť slovné spojenie: „...a podzemných (stien) všetkých...“ 

Odôvodnenie: 
Každá obec musí mať možnosť podľa charakteru zástavby zadefinovať si formou VZN min. %-ný podiel nezastaviteľnej plochy pozemku v pomere k jeho veľkosti pozemku, aby bolo územie schopné zadržiavať zrážkovú vodu (mikroklíma prostredia, nezaťažovanie kanalizačnej siete, redukovanie aj súčasného odvádzania zrážkovej udržateľné riešenie...) 

6. § 10 Budova ods. 6 – zásadná pripomienka: 

„Rodinný dom je bytová budova, ktorá svojím vnútorným usporiadaním určená na trvalé rodinné bývanie; môže mať najviac tri byty. Súčasťou rodinného domu môže byť aj pobytová miestnosť alebo prevádzkareň, ak jej plocha nepresahuje celkovú plochu podlaží určených na bývanie.“ 

Navrhujeme, aby bola stavba rodinného domu pokiaľ ide o podlažnosť limitovaná maximálne dvomi nadzemnými podlažiami a ustúpeným podlažím alebo podkrovím. 

Odôvodnenie: 
Považujeme za nutné definíciu rodinného domu stavebno-technicky limitovať aj počtom podlaží, pretože pri takto navrhovanej definícii bude možné stavbu rodinného domu (a to nielen v prípade, že bude obsahovať až tri byty a aj prevádzkareň s najväčším možným rozsahom v rámci objektu) navrhnúť tak, že pôjde o stavbu s piatimi nadzemnými podlažiami. Takúto voľnosť pri navrhovaní stavieb rodinných domov nemožno považovať za žiaducu, najmä v územiach, ktoré sú regulované iba na úrovni územného plánu obce, ktorý nereguluje územie v takej podrobnosti, ktorá sa dotýka aj maximálnej podlažnosti stavieb. 


7. § 12 - Zastavovacie podmienky - ods. (5) a) – zásadná pripomienka: 

„Ostatnými inžinierskymi stavbami sú 
a) stavby pre šport a rekreáciu, najmä športové ihriská, zábavné parky, zoologické záhrady, golfové ihriská, lyžiarske trate a skokanské mostíky, automobilové pretekárske dráhy a...“ 

Požadujeme doplniť 
„Ostatnými inžinierskymi stavbami sú 
a) stavby pre šport a rekreáciu, najmä športové ihriská, parky, lesoparky a iné typy verejnej zelene, verejné priestranstvá, zábavné parky, zoologické a botanické záhrady, golfové ihriská, lyžiarske trate a skokanské mostíky, automobilové pretekárske dráhy a...“ 

Odôvodnenie: 
Napriek pomerne detailnému vymenovaniu inžinierskych stavieb chýbajú niektoré s nesmiernym významom pre rekreáciu a spoločenskú funkciu sídla ako sú parky, lesoparky a iné typy verejnej zelene, verejné priestranstvá – adekvátne zapracovanie tejto problematiky vyplýva z viacerých už menovaných európskych a národných dokumentov a stratégií (pozri zdôvodnenie k pripomienke 1) 

8. § 12 - Zastavovacie podmienky - ods. (5) b) – zásadná pripomienka: 

„b) iné inžinierske stavby, napríklad cintoríny, stavby pozemkových úprav a meliorácie, skládky odpadov, vyhliadkové veže a rozhľadne a reklamné stavby.“ 

Požadujeme vypustiť slovné spojenie „a reklamné stavby.“ 

Odôvodnenie: 
Reklamné stavby nie sú stavby trvalého charakteru!!! Ale stavby dočasného charakteru. 


9. § 13 Reklamné stavby ods. (3,4) – zásadná pripomienka 

„(3) Reklamné stavby sa na účely povoľovania a kolaudácie členia podľa veľkosti informačnej plochy 
. a) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2, 
. b) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 ?a 
. c) na reklamné zariadenia, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť do 3 m2. 
(4) Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na zariadení na zvislú rovinu.“ 

Navrhujeme toto ustanovenie upraviť a body a),b) a c) a ods (4) vypustiť: 
„(3) Reklamné stavby sa stavby dočasného charakteru.“ 

Odôvodnenie: 
Reklamné stavby ako stavby dočasného charakteru by mali byť pripomienkované mestskými architektami, či sú v súlade s obrazom mesta a jeho charakterom a či sú v sídle žiadúce a pre mestské prostredie neznamenajú optickú záťaž a neznehodnucujú ho. Veľkosti, druh, typ, technické riešenie a možné umiestňovanie reklamných zariadení si určí obec príslušným všeobecne-zaväzným-nariadením (VZN). 

10. § 14 Kategorizácia stavieb ods. (3) -– zásadná pripomienka 

Formuláciu ustanovenia § 14 ods. 3...“ Jednoduchými stavbami sú:“.. navrhujeme doplniť o písm. ch) 

Navrhujeme znenie: “Jednoduchými stavbami sú: 
.... 
ch) verejné priestranstvo, nádvorie či iné plochy zelene do 2500 m2“ 

Odôvodnenie: 
Napriek pomerne detailnému vymenovaniu jednoduchých stavieb chýbajú niektoré s nesmiernym významom pre obyvateľstvo (krátkodobá rekreácia a spoločenskú funkciu sídla ako menšie verejné priestranstvá, parčíky či iné sadovnícke úpravy a pod.). 


11. § 15 Zmena stavby ods. (1-2) – zásadná pripomienka: 

„(1) Zmenou stavby je zmena pôdorysného alebo výškového usporiadania stavby, zmena stavebnej konštrukcie alebo zmena účelu stavby. Zmena stavby sa môže uskutočniť na stavebne nedokončenej a neskolaudovanej stavbe (ďalej len „nedokončená stavba“) alebo na skolaudovanej stavbe (ďalej len „dokončená stavba“).“ 

Navrhujeme z tohoto ustanovenia vypustiť slovné spojenie „alebo výškového“ a text upraviť nasledovne: 
„(1) Zmenou stavby je zmena pôdorysného usporiadania stavby, zmena stavebnej konštrukcie, zmen ariešena fasády, okenných otvorov a pod. alebo zmena účelu stavby...“ 

Odôvodnenie: 
Zmena nedokončenej alebo dokončenej stavby nemôže byť v rozpore s pôvodne povolenou výškou, objemom, proporciou stavby, ako aj jej architektonickým výrazom. Všetky ostatné zmeny musia byť povolované ako nová stavba! Z praxe sa ukazuje nebezpečný trend tzv. zmeny stavby pred dokončením, kedy sa mení na stavbe prakticky všetko – jej zastavaná plocha, objem, výška, proporcia a následne aj celkový architektonický charakter. Takéto stavby nemajú pomaly nič spoločné s povoleným projektom a pre dané územie predstavujú nový zásah, ktorý je potrebné posúdiť ako novú stavbu. Často sú počinom svojvôle stavebníka, ktorého stavba nebola pri realizácii v rozpore so stavebným povolením zastavená, zmeny sú už zrealizované a v danom prostredí predstavujú negatívny zásah. V Bratislave len vďaka absencii územných plánov zón je možné napríklad zohľadňovať pri zmene stavby aj zmenu výšky a objemu pod. 

12. § 19 Susedné pozemky a susedné stavby - doplnenie – zásadná pripomienka: 
. 
Stavebné právo dáva občanovi právo realizovať stavbu v zákonných podmienkach. Ak občan splní literu zákona, aby bol chránený voči svojvôli susedov a zároveň sám neporušoval ich práva, definuje stavebný zákon ( napríklad Viedenský alebo Dolnorakúsky) práva susedov, pri porušení ktorých majú susedia právny nárok pripomienkovať alebo zastaviť konania vyplývajúce z tohoto zákona týkajúce sa: 
• odstupu stavebného diela od hraníc susedných pozemkov (s výnimkou stavebných diel pod terénom) 
• výšky budovy - svetlotechnické parametre 
• zastavania pozemkov (index zastavanej plochy) 
• zastavovacích regulatívov (stavebné čiary, cez ktoré nesmie budova presahovať) 
• podmienok, ktoré určujú ochranu pred emisiami pri využívaní pozemku v súlade s funkciou v územnom pláne (pokiaľ sa nejedná o ochranu v rámci právnych predpisov týkajúcich sa priemyselných a iných prevádzok alebo sa jedná o emisie podľa viedenského zákona o garážach pri budovách na bývanie – dimenzovanie a povoľovanie parkovacích miest – vtedy sú zaväzné príslušné menované zákony) 
• podmienok, ktoré susedov oprávňujú k emisiám na základe povolenia iných príslušných zákonov a predpisov. 


V zákone by malo byť aj uvedené, v ktorých prípadoch sused zásadne nemôže uplatňovať pripomienky (príklad z rakúskeho stavebného práva): 
• pri uplatňovní práva na vecné bremeno 
• kvôli znižovaní hodnoty pozemku (subjektívne hodnotenie) 
• kvôli tzv. voľnému priehľadu (subjektívne hodnotenie) 
• pri možnosti vis-a ´-vis nazerania/ pohľadu zoči-voči (subjektívne hodnotenie) 
• pri emisiách, ktoré sú spojené s výstavbou –uplatňovanie stavebného práva (hluk, prašnosť a pod.) 
• pri otázkach obrazu miesta/ sídla/ mesta (subjektívne hodnotenie) - objektívne dopad kvality a architektúry diela na kvalitu mestského prostredia posudzujú mestskí architekti - samospráva! 
• v prípadoch, či sa mu niečo páči alebo nepáči (subjektívne hodnotenie) 
• pri dodržiavaní zákona o ochrane stromov 
• pri otázkach ochrany spodnej vody 
• pri otázkach obrazu krajiny (subjektívne hodnotenie) - objektívne dopad kvality a architektúry stavby na kvalitu krajinného prostredia posudzujú mestskí architekti - samospráva! 
• pri otázkach statického posúdenia a nosnosti podložia stavby 
• pri dopade slnečného žiarenia alebo dopadu svetla 
• pri forme vetrania novej alebo vlastnej stavby 
• atď. 

Pri uplatnení práva suseda treba vedieť, že všetky námietky voči predmetu konania, ktoré neboli vznesené najneskôr na ústnom stavebnom pojednávaní, nebudú zohľadnené a sused stráca možnosť zo zákona uplatňovať akékoľvek pripomienky v predmetnom stavebnom konaní. 

Ak sused preukáže, že mu bez jeho zavinenia nebolo v lehote umožnené namietať alebo odvolať sa (napr. dopravná nehoda a pod.), môže aj po ukončení ústneho pojednávania podľa § 134a podať svoje námietky najneskôr tri mesiace po zahájení stavby, neskôr je to vylúčené. Tieto pripomienky musí však podať najneskôr dva týždne po ukončení toho, čo mu znemožňovalo podať námietky včas alebo účasť na ústnom pojednávaní. 

Sused nemusí prísť na stavebné pojednávanie osobne, môže poslať splnomocnenca. Môžu sa zúčastniť aj spolu – sused a splnomocnenec (splnomocnenie podľa zákona). Splnomocnenie netreba, ak sa jedná o povolanie, ktoré zastupuje účastníkov konania, napr. autorizovaný architekt, právnik, notár a pod. alebo rodinných prislušníkov, kde niet pochýb o príbuzenskom vzťahu. 
Sused, ak nemá námietky, nemusí byť účastný stavebného pojednávania. 


13. § 31 Územný plán obce ods. (7) – zásadná pripomienka: 

„(7) Verejným priestorom v zastavanom území sa rozumie vonkajšie verejne prístupné nezastavané priestranstvo, najmä námestia, ulice, nábrežia, verejné parky, verejné cintoríny, trhoviská, detské ihriská a verejné priestranstvá vytvorené kompaktnou alebo rozvoľnenou zástavbou. Verejným priestorom mimo zastavaného územia sú lesoparky, prímestské lesy, chránené územia, vodné toky a vodné plochy.“ 

Navrhujeme nasledovné znenie: 

Verejným priestorom v zastavanom území sa rozumejú všetky nezastavané, verejne prístupné priestory v rámci administratívnych hraníc mesta alebo obce, najmä námestia, ulice, nábrežia, verejné parky, plochy verejnej zelene, verejné cintoríny, trhoviská, detské ihriská a verejné priestranstvá. Mimo zastavaného územia sú to všetky prvky a plochy zelenej infraštruktúry. 

Odôvodnenie: 
Súčasné navrhované znenie je nepresné, nie je možné uviesť že verejné priestory sú vytvorené zástavbou, často sa jedná o autorské diela (parky, námestia). Rovnako ako spojenie, že verejný priestor je vodný tok a vodná plocha vyznieva zavádzajúco. Navrhnutá definícia vychádza z návrhu Zásad a pravidiel územného plánovania, ako aj Stratégie EK k zelenej infraštruktúre. 



14. § 33 Zastavovací plán – zásadná pripomienka: 

Navrhujeme vypustiť zo zákona právny inštitút „zastavovací plán“. 
Odôvodnenie: 
Územnoplánovacia dokumentácia „zastavovací plán“ rieši zásady a regulatívy podrob-nejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verej-ného dopravného a technického vybavenia územia, ktoré tvoria aj obsah územného plánu zóny, najmä keď je riešený v podrobnejšej mierke. 

Podľa návrhu zákona zastavovací plán obsahuje podrobné zastavovacie podmienky pre využitie jednotlivých pozemkov a pre priestorové usporiadanie a umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch. Navrhnutý je ako „medzistupeň“ medzi územným plánom zóny a územným rozhodnutím. Ak má nahradiť rozhodnutie o umiestnení stavieb, ako predpokladá text záveru odseku 2, musí mať dokumentácia podrobnosť riešenia dokumentácie pre územné rozhodnutie. Zavedením tohto inštitútu sa prechádza z procesu umiestňovania stavieb v rámci správneho konania, ktoré vykonávajú stavebné úrady, na umiestňovanie stavieb postupmi, ktoré sú náplňou obstarávateľskej činnosti obce, ktorá je zložitejšia, náročnejšia na zapojenie jednotlivých orgánov územnej samosprávy obcí a miest. 

V navrhnutom texte tohto ustanovenia nie je stanovená dolná hranica výmery územia zastavovacieho plánu, a preto môže byť predmetom tejto územnoplánovacej dokumentácie aj umiestnenie napríklad niekoľkých rodinných domov a pod., respektíve potenciálni stavebníci môžu podávať podnety podľa § 41 ods. 1 písm. c) návrhu zákona na umiestnenie takýchto stavieb a vo väčších sídlach už len rozhodovanie o týchto podnetoch odčerpá sily potrebné na obstarávateľskú činnosť, vykonávanú v súvislostí s územným plánom obce a územnými plánmi zón. 

13. § 94 Obec ods. (7) – zásadná pripomienka: 

Formuláciu ustanovenia § 94, písm. a ods. 10 „...môže vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením stavebnú uzáveru, na čas prípravy územného plánu obce“ požadujeme doplniť o nasledovne: 

„Obec môže vyhlásiť všeobecne záväzným nariadením stavebnú uzáveru, na čas prípravy územného plánu obce ako aj všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví nad rámec zákona / zákonov podrobnosti o zelenej infraštruktúre, podmienky zabezpečenia kvality životného prostredia v súvislosti s predpokladanými negatívnymi prejavmi zmeny klímy, ako aj o ďalších špecifických nástrojoch rozvoja mesta v súvislosti s udržateľnou architektúrou, podmienky zníženia produkcie skleníkových plynov, skvalitnenia archiektúry, osadzovania reklamných zariadení a pod.“. VZN je veľmi dôležitým nástrojom pre rozvoj mesta, pretože môže reagovať na územné danosti a špecifiká sídla a jeho štruktúry a môže ho oveľa pružnejšie posunúť smerom k udržateľnému inteligentnému mestu – Smart City, a pod. 

Odôvodnenie: 
Uvedený návrh má veľký význam pre spodrobnenie podmienok udržateľného územného rozvoja na základe miestnych podmienok v danom sídle a je plne v súlade s dokumentami a politikami uvedenými v predchádzajúcich častiach. Za pomoci takéhoto VZN by sa dalo, v súlade s miestnymi podmienkami napomôcť napr. retencii zrážkových vôd, zmierniť letné extrémne horúčavy, umožniť vyžadovanie tzv. vegetačných striech na plochých strechách (napr. pri výstavbe veľkých nákupných centier a pod.) V súčasnosti totiž neexistujú vhodné nástroje pre obce, ktorými by sa za pomoci miestnej legislatívy dali uviesť do praxe environmentálne vhodné postupy, známe z viacerých zahraničných miest (Basel, Linz, Viedeň, Kodaň – všeobecne záväzne nariadenia o vegetačných strechách a i.) 


14. § 145-148 Kolaudačné konanie – zásadná pripomienka: 

V zmysle zjednodušenia stavebného konania by po vzore susedného Rakúska mal brať pri kolaudácii na zodpovednosť architekt, ktorý je autorom projektovej dokumentácie. Jeho potvrdenie s okrúhlou pečiatkou znamená v Rakúsku kolaudáciu, samozrejme po odovzdaní predpísaných potvrdení (statika, elektro, kominár a pod.). Tým, že architekt je zodpovedný za kolaudáciu a investor ho ku kolaudácii potrebuje, pozdvihla sa v susednom Rakúsku kvalitu projektovej dokumentácie, znížil sa počet menených projektov a celkovo pozdvihlo úroveň spolupráce architekt-investor. Treba dodať, že v Rakúsku neexistuje služba „inžiniering“, so stavebným úradom komunikuje výhradne architekt, zákon (Stavebný poriadok) je jasný dokument, ktorý neumožňuje rôzny výklad. Architekt je partnerom úradníka, je predĺženou rokou zákona – vyplýva to aj s histórie rak.-uhrského stavbeného práva. 

15. Všeobecná pripomienka: 

Stavebný poriadok v susednom Rakúsku – je ich tam deväť (9), na každú spolkovú krajinu jeden, je komplexný dokument o stavebnom práve, kde sa v jednom zákone stavebník /architekt dozvie všetko, čo sa týka stavby, jej povoľovacích procesov od delenia a vzniku stavbeného pozemku cez uzemné plánovanie až po špeciálne predpisy ako napr. výškové stavby, garážový poriadok resp. výťahový zákon (príklad Viedeň). 

Tendencia je stavebné konanie zjednodušiť, nie komplikovať. Rastie dôvera voči autorizovaným architektom, ktorí sú zodpovední za kolaudáciu stavby, čím sa v neposlednom rade šetria úradníci na stavebných úradoch. 



Ing. arch. Ingrid Konrad 
hlavná architektka 
 
O 
ČA 
Dohodnuté na rokovani s Magistrátom hlavnéh mesta SR Bratislavy 12. 1. 2015. 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 5 ods. 3 písm. e)  
Navrhujeme vypustiť písmeno e). 
Odôvodnenie: 
Právny inštitút „zastavovací plán“ upravuje predložený návrh zákona takým spôsobom, ktorý je v prostredí samosprávy obcí nerealizovateľný. Podrobnejšie odôvodnenie je uvedené v rámci pripomienok k ustanoveniam Druhej časti návrhu zákona k § 33 a § 41. 
Zároveň navrhujeme vypustiť tento právny inštitút zo všetkých ustanovení návrhu zákona, v ktorých je uvedený (paragrafy 8, 28, 31, 34, 38, 40, 42, 47, 92, 94, 108, 120, 122, 132, 136 a pod.) 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 12.1. 2015. 
Magistrát hlavného mesta SR 
Čl. III § 6 ods. 8  
V § 6 ods. 8 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje územnoplánovacia dokumentácia, nadobúda účinnosť dňom uloženia registračného listu v informačnom systéme územného plánovania a výstavby.“. 

Navrhované doplnenie § 6 ods. 8 navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Pôsobnosť obce na úseku územného plánovania je originálnou pôsobnosťou obce, ktorá nepodlieha dohľadu administratívnych orgánov. Dozor nad zákonnosťou rozhodnutí a opatrení orgánov územnej samosprávy zo strany štátu patrí do pôsobnosti orgánov prokuratúry. 
Odôvodnenie je uvedené v bode 73 pripomienok. Stanovenie účinnosti dokumentácie, ktorej schvaľovanie je výkonom samosprávnych činností obcí a miest na podklade úkonov, ktoré sú príslušné vykonať orgány štátnej správy je neprípustným zasahovaním do právomocí územnej samosprávy garantovaných Ústavou Slovenskej republiky. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
Čl. III § 24 ods. 2 a 3  
I. Navrhujeme vypustiť tento bod 
alebo 
II. Zmeniť text odseku 2 takto: 
„(2) Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť útvar hlavného architekta.“ a v odseku 3 vypustiť prvú vetu. 

Odôvodnenie: 
Môže dôjsť k rozporu s ustanovením čl. I. § 25 ods. 1 návrhu zákona, v ktorom je stanovené, že obstarávatelia nemôžu byť zároveň spracovateľmi obstarávanej dokumentácie. Potrebné je ponechať na rozhodnutí samosprávy, ako organizačne zabezpečí výkon obstarávateľskej činnosti. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 12.1. 2015. 
Magistrát hlavného mesta SR 
Čl. III – novela zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. § 4 ods. 3 písm. d) 
Navrhujeme zmeniť ustanovenia v poznámke pod čiarou k odkazu 5ba takto: 
„5 ba) § 111 ods. 1 písm. f) a ods. 2 ...“ 
Odôvodnenie 
Pripomienka súvisí s bodom 73 k čl. I § 111 návrhu zákona. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 92 ods. 1 písm. a) bod 2  
Navrhujeme slovo „odsúhlasuje“ nahradiť slovom „posudzuje“. 
Odôvodnenie 
Odôvodnenie je uvedené pri bodoch 32 a 33 k § 44 ods. 3 a 4. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 93 písm. i), § 94 ods. 1 písm. a) bod 11 a § 98 ods. 1 písm. e)  
Nakoľko navrhujeme vypustiť z návrhu zákona právny inštitút „územnoplánovacia informácia“, je potrebné ho vypustiť ho aj z týchto paragrafov. 
Odôvodnenie 
Odôvodnenie je uvedené pri bode 34 k § 46. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 12. 1. 2015. 
Magistrát hlavného mesta SR 
Navrhovaná účinnosť zákona 1. júla 2015  
Navrhovaná účinnosť zákona 1. júla 2015 – obdobie cca 6 mesiacov od prijatia zákona do nadobudnutia jeho účinnosti považujeme za nedostatočne krátky čas na to, aby bolo možné nový právny predpis zaviesť do praxe. Nový stavebný zákon zakotvuje úplne novú koncepciu povoľovacieho procesu, zavádza nové inštitúty – bude potrebné, aby boli odborní pracovníci na stavebných úradoch, ale aj ostatných správnych orgánoch vyškolení a dostatočne odborne pripravení na aplikáciu tohto zákona. Vhodnejšie sa z týchto dôvodov javí posunúť účinnosť na 1. január 2016. 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
Čl. III § 13 ods. 5 
V § 13 ods. 5 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „rozhodovaním vo veciach stavebného úradu môže poveriť len prednostu stavebného úradu“. 

Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Navrhované ustanovenie je nadbytočné. Slovenský právny poriadok je jednotný právny poriadok a jednotlivé jeho inštitúty platia vo všetkých právnych odvetviach. Interpretáciou príslušných ustanovení právnych predpisov možno dospieť k záveru, ktorý vo výsledku je v navrhovanom ustanovení. Zakotvenie návrhu do zákona vnesie do interpretácie zmätok, pretože ak je výslovná úprava, potom možno výslovné ustanovenie postaviť proti výsledku interpretácie. 
 
O 
ČA 
vypustené 
Magistrát hlavného mesta SR 
Čl. III § 13 ods. 4 písm. e)  
Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Starosta obce nie je správnym orgánom (porovnaj § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Správnym orgánom je obec, pričom rozhodnutia (opatrenia) obce podpisuje starosta, pokiaľ tým nepoverí zamestnanca obce. Prípadné podmienky, za ktorých obec vydá nesúhlasné záväzné stanovisko v tejto veci navrhujeme upraviť priamo v stavebnom zákone. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
Čl. III § 5 ods. 5  
V § 5 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová „a z dôvodu náhrady priznanej súdom za nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup obce“. 

Navrhované doplnenie § 5 ods. 5 navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Návrh vstupuje do pôsobnosti zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tým ho neprípustne nepriamo novelizuje, navyše je v priamom rozpore s ustanoveniami § 21 ods. 1 a § 22 ods. 1 písm. d) označeného zákona. Podľa § 21 ods. 1, citujeme: „Právo štátu a územnej samosprávy na regresnú náhradu vznikne iba vtedy, ak bola škoda uhradená.“ a podľa § 22 ods. 1 písm. d), citujeme: „Ak štát uhradí náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, požaduje regresnú náhradu v celej výške od územnej samosprávy, ak škodu spôsobili orgány územnej samosprávy pri výkone verejnej moci v oblasti prenesenej štátnej správy na územné samosprávy.“ Podrobnosti regresnej náhrady upravuje zákon, takže štát nemôže regresnú náhradu po územnej samospráve žiadať bez ďalších opatrení. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
 
Dňa 1. 7. 1996 bol zákonom č. 160/1996 Z. z. zmenený cestný zákon, ktorý zrušil § 5a následne stratilo platnosť ustanovenie § 8 vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. Uvedený paragraf definoval súčasti pozemných komunikácii. Pri súčasnom platnom § 1 ods. 4 cestného zákona vznikajú v povoľovacom procese rozpory, čo je a čo nie je súčasťou pozemných komunikácii. Snaha stavebníkov je rozdeliť stavbu komunikácii, napríklad oddeliť kolmé a pozdĺžne parkovacie stojiská od pozemnej komunikácie. Preto je potrebné, aby zákonodarca splnomocnil príslušné rezortné ministerstvo vypracovať novelu vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorá je neaktuálna.  
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
Čl. II § 16c ods. 4 písm. f) 
Navrhujeme doplniť slová „stanovisko orgánu je potrebné len v prípade, že sa toto posudzovanie vplyvu na životné prostredie vyžaduje“. 

Odôvodnenie: 
Gramatická úprava, spresnenie textu. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
Čl. II § 16c ods. 4 písm. c) 
Navrhujeme vypustiť slová „predbežný geometrický plán“. 

Odôvodnenie: 
Predbežný geometrický plán je neoveriteľný a nezapísateľný katastrom. K žiadosti o stavebné povolenie stačí priložiť kópiu katastrálnej mapy. Až ku kolaudácii je potrebné priložiť geometrický plán so zameraním skutočne vyhotovenej stavby. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
Čl. II § 16a ods. 4 
Navrhujeme za slovami „na existujúcej pozemnej komunikácii,“ doplniť slová „ktorých stavebníkom je vlastník alebo správca pozemnej komunikácie,“. 

Odôvodnenie: 
Inak by bez vedomia vlastníka alebo správcu tejto komunikácie mohol každý vykonať stavebné úpravy a udržiavacie práce na existujúcej pozemnej komunikácie. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
Čl. II – novela zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Čl. II § 16 
§ 16 
Navrhujeme vypustiť názov ustanovenia – Konanie o umiestnení stavby. 

Odôvodnenie: 
Toto ustanovenie rieši situáciu, keď budúca pozemná komunikácia a jej ochranné pásmo nie je vyznačená v územných plánoch. Odporúčame vypustiť názov ustanovenia (konanie o umiestnení stavby,) ktorý môže byť vyložený tak, že špeciálny stavebný úrad vydáva územné rozhodnutie o umiestnení stavby. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 166 ods. 2 
Vlastník veci, ktorá je podľa tohto zákona reklamnou stavbou, ale sa na ňu nevzťahuje odsek 1, je povinný ohlásiť umiestnenú reklamnú stavbu stavebnému úradu do 31. decembra 2016. 

Navrhujeme skrátiť túto lehotu. 
 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 165 ods. 5 
Toto ustanovenie je nejednoznačné, nevyplýva z neho, na základe čoho vlastníci stavieb inžinierskych sietí dodávali energie a na základe akého právneho aktu dodávky prerušili. 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 156 ods. 4  
§ 156 ods. 4 – v predposlednej vete je chybný odkaz na odsek 3 písm. b) až e) – správne má byť odsek 2 písm. b) až e). 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 156 ods. 1 
Navrhujeme ustanovenie doplniť o subjekt (osobu, orgán), ktorý bude povinný odstrániť nepovolenú reklamnú stavbu, ak stavebník zostane nečinný. 

Odôvodnenie: 
Návrh zákona neupravuje, kto odstráni nepovolenú reklamnú stavbu, ak ju neodstráni stavebník a účastníkom takého konania nebude záujmové združe¬nie. Navrhovaná právna úprava nevytvára základ právnej istoty vo veciach odstraňovania nepovolených reklamných stavieb, preto navrhujeme toto ustanovenie doplniť. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 155 ods. 6 
Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Zakotvenie zásady, že náležitosťou návrhu je doklad o uhradení pokuty môže v praxi spôsobiť problémy v prípade, že konanie o priestupku alebo správnom delikte nebude ukončené. 
Je daná možnosť zneužiť ustanovenia zákona o legalizácií nepovolených zmien dokončených stavieb z odôvodnením, že je nezrealizovateľné. Stavebník nepovolenej zmeny stavby musí znášať dôsledky svojej stavebnej činnosti. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 154 ods. 3 
Navrhujeme spresniť a upraviť toto ustanovenie. 

Odôvodnenie: 
Správnym orgánom je obec, zamestnanec obce je v právnom vzťahu s obcou a preto nemôže samostatne konať a nemôže byť opatrovníkom v stavebnom konaní ako zamestnanec obce. Vzhľadom na uvedené, opatrovníkom môže byť obec a obec rozhodne, ktorý jej zamestnanec bude plniť úlohy obce ako opatrovníka v stavebnom konaní. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 150 ods. 1 
Navrhujeme doplnenie ustanovenia, aby navrhovateľom mohol byť aj nájomca. 

Odôvodnenie: 
Podľa § 150 ods. 1 môže byť navrhovateľom na zmenu v užívaní stavby iba vlastník stavby. Za stavbu sa na účely stavebného zákona však považuje aj časť stavby, napríklad nebytový priestor v rámci budovy, ktorý je v nájme a nájomca má záujem (so súhlasom vlastníka) zmeniť účel užívania stavby tak, aby vyhovoval jeho podnikateľskému zámeru. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 145 ods. 4, § 145 ods. 1 písm. e)  
§ 145 ods. 4, § 145 ods. 1 písm. e) – je potrebné terminologicky zosúladiť s ostatnými časťami návrhu zákona – použitý termín „zmena stavby pred dokončením“ nahradiť termínom „zmena nedokončenej stavby“. 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 144 ods. 6 
Slová „15 dní“ nahradiť slovami „30 dní“. 

Odôvodnenie: 
Ohlasovanie stavieb (§ 144 ods. 6), lehota 15 dní na vydanie stavebného súhlasu je neprimerane krátka, navrhujeme ponechať doterajších 30 dní. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 143 ods. 5 
Navrhujeme na konci druhej vety doplniť slová „a podmienkami územného rozhodnutia“. 
Odôvodnenie: 
Doplnenie ustanovenia navrhujeme z tohto dôvodu, aby sa eliminovalo obchádzanie zákona a prostredníctvom inštitútu zmeny nedokončenej stavby sa nepovoľovali také zmeny pôvodnej povolenej a umiestnenej stavby, ktoré podstatným spôsobom presahujú pôvodné podmienky umiestnenia stavby určené územným rozhodnutím. Povoleniu takýchto podstatných zmien nedokončenej stavby oproti územnému rozhodnutiu by mala predchádzať zmena územného rozhodnutia. 
 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 137 ods. 3 
Dôvody zastavenia stavebného konania (§ 134) a dôvody zamietnutia žiadosti o stavebné povolenie (§ 138) sú takého zásadného charakteru, ktorý absolútne vylučuje, aby v stavebnom konaní, v ktorom napokon vyvstane dôvod na zastavenie konania alebo zamietnutie žiadosti vôbec prichádzala do úvahy možnosť vydania predbežného stavebného povolenia. Vyjadrujeme preto obavy, či budú stavebné úrady používať inštitút predbežného stavebného povolenia iba v jednoznačných prípadoch ako osobitný inštitút, na ktorý nemá stavebník právny nárok. 

alternatívne 

Vypustiť § 137. 
Navrhujeme toto ustanovenie zrušiť v celom rozsahu, nakoľko umožní so špekulatívnych dôvodov stavebníkom začať stavbu a pokračovať aj nad rozsah predbežného povolenia, nerieši dopady a dôsledky odstraňovania stavebných prác vykonaných na základe takéhoto povolenia, ak stavebné povolenie nebude vydané vôbec. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 136 ods. 4 
Navrhujeme preformulovať znenie nasledovne: „Stavebný úrad v stavebnom povolení určí najmä...“. 

Odôvodnenie: 
Formulácia ustanovenia by mala vyjadrovať potrebu obligatórne určiť všetky vymenované podmienky (samozrejme pre každý konkrétny predmet konania) s možnosťou určiť aj tie, ktoré zákon nepredpokladá. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 135 ods. 3 písm. b) a e) 
Do oboch ustanovení navrhujeme doplniť aj „podmienky územného rozhodnutia“. 

Odôvodnenie: 
V územnom rozhodnutí sa určuj zastavovacie podmienky umiestnenia stavby, ktoré musí stavebník dodržať v stavebnom projekte a stavebný úrad dodržanie podmienok územného rozhodnutia musí v stavebnom konaní overiť a preskúmať, inak by územné rozhodnutie stratilo svoj zmysel a opodstatnenie. 
 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 128 ods. 5 
V návrhu zákona nie je uvedené, aké dôsledky nastanú po uplynutí lehoty platnosti rozhodnutia o zmene využívania pozemkov. 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 124 ods. 4 
Navrhujeme slovo „bude“ nahradiť slovom „bolo“ a za slovo „nevydá“ doplniť „a územné konanie sa zastaví“. 

Odôvodnenie: 
Ak dôjde k zrušeniu územného rozhodnutia v čase, keď opakovanie územného konania už stratí svoje opodstatnenie, pôvodné konanie sa vráti do štádia podaného návrhu a je ho potrebné formálno-právne ukončiť, najvhodnejšie je tak urobiť rozhodnutím o zastavení konania. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 124 ods. 3  
Navrhujeme vypustiť slová „z dôvodu podľa odseku 1, alebo“ a ponechať právo podať návrh na zmenu alebo zrušenie územného rozhodnutia z retroaktívnych dôvodov iba navrhovateľovi alebo jeho právnemu nástupcovi. 
Odôvodnenie: 
Znenie odseku 3 považujeme za zavedenie retroaktivity a za výrazný zásah do vlastníckych práv a do práv priznaných právoplatným a platným územným rozhodnutím. Územné rozhodnutie muselo byť v čase jeho vydania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, teda aj v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou účinnou v čase jeho vydania. K zásadnej zmene regulatívov alebo zastavovacích podmienok podľa územnoplánovacej dokumentácie najčastejšie dochádza po schválení novej územnoplánovacej dokumentácie alebo po schválení zmien a doplnkov platnej územnoplánovacej dokumentácie. 
Prijatie novej právnej normy, účinnej od určitého okamihu po právoplatnosti územného rozhodnutia, ktorá mení upravované právne vzťahy, nemôže ísť na úkor právoplatne priznaných práv, to platí tak pre zmenu územnoplánovacej dokumentácie, ako aj pre zmenu iných právnych predpisov, na základe ktorých boli vydané podklady pre vydanie územného rozhodnutia. 
Preto žiadame v odseku 3 vypustiť odkaz na odsek 1 a ponechať právo podať návrh na zmenu alebo zrušenie územného rozhodnutia z retroaktívnych dôvodov iba navrhovateľovi alebo jeho právnemu nástupcovi. V § 129 upravujúcom zmenu a zrušenie rozhodnutia o zmene využívania pozemkov už zákonodarca neformuloval možnosť začať konanie aj z podnetu stavebného úradu, ide pritom o principiálne rovnakú situáciu. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 124 ods. 1 
Navrhujeme odsek 1 preformulovať alebo vypustiť v prvej vete znenie za bodkočiarkou. 

Odôvodnenie: 
Z § 124 ods. 1 vyplýva, že na návrh stavebníka už nebude možné zmeniť územné rozhodnutie v prípade, že s realizáciou stavby sa už začalo. Takto formulované ustanovenie považujeme za výrazný zásah do vlastníckeho práva navrhovateľa. Je zrejmé a jednoznačné, že v tej časti, v ktorej je stavba úplne alebo čiastočne zrealizovaná, už nie je možné meniť územné rozhodnutie, keďže podmienky umiestnenia zrealizovaných stavieb sú už ich reálnym osadením na pozemku dané (buď stavebník dodržal podmienky územného rozhodnutia, vtedy nie je čo riešiť, ak ich nedodržal, ide o nepovolenú stavbu, čo sa rieši zákonom predpokladaným spôsobom, ktorý nevyžaduje zmenu územného rozhodnutia). V praxi však môže nastať situácia, že je jedným územným rozhodnutím umiestnený súbor stavieb predstavujúcich jednu stavbu, z ktorých niektoré ešte nie sú realizované a stavebník má záujem ich umiestnenie zmeniť, čo podľa dikcie navrhovaného ustanovenia nebude môcť riešiť zmenou územného rozhodnutia. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 123 ods. 7 
Navrhujeme, aby bola do ustanovenia doplnená povinnosť podať návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia v lehote 60 dní pred uplynutím doby platnosti územného rozhodnutia. 

Odôvodnenie: 
Aby boli stavebníci nútení zodpovedne pristupovať k uplatňovaniu inštitútu predĺženia platnosti územného rozhodnutia a vytvoril sa väčší predpoklad na zachovanie právnej kontinuity rozhodnutím priznaných práv. 
To isté aj k úprave v § 141 ods. 3 – poukazujeme na metodické usmernenie ministerstva k problematike predĺženia platnosti stavebného povolenia zverejnené na jeho webovej stránke, podľa ktorého, aby sa zachovala kontinuita priznaných práv, je potrebné o žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia rozhodnúť ešte počas plynutia platnosti stavebného povolenia – ak stavebník požiada o predĺženie platnosti stavebného povolenia jeden deň pred uplynutím lehoty formálnou žiadosťou, táto zásada rozhodne nebude naplnená. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 120 ods. 1 písm. g) 
Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Elektronická sieť, tak ako iné inžinierske stavby sa dotýka vlastníckych práv, preto je žiaduce, aby boli umiestnené na základe rozhodnutia o umiestnení stavby a následne, aby boli zakreslené do digitálnej mapy. 
 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 120 ods. 1 písm. b) 
V návrhu zákona sa používa termín „uzavreté priestory a areály existujúcich stavieb“. 
Navrhujeme tento pojem vymedziť, nakoľko v praxi dochádza k rôznym výkladom a aplikáciám tohto pojmu. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 119, § 139  
Ďalšia osobitná lehota na rozhodnutie je vymedzená pre stavebné konanie (§ 139). Ak je úmyslom zákonodarcu ustanoviť pre konania podľa stavebného zákona osobitné lehoty (oproti správnemu poriadku), mal by tak urobiť v jednom ustanovení a všetky vymedzené lehoty na rozhodnutie, tak všeobecné, ako aj tie pre konkrétny typ konania, by mali byť postavené na rovnakých princípoch – čo návrh zákona nepredpokladá – pri všeobecnom vymedzení je začatie plynutia lehôt postavené na okamih začatia konania, pri stavebnom konaní lehota na rozhodnutie plynie odo dňa uskutočnenia ústneho pojednávania, resp. od uplynutia lehoty na podanie pripomienok, čo je nekoncepčné a v rozpore so zásadou rovnosti. 
Keďže pre ďalší postup stavebného úradu je rozhodujúca kvalifikovanosť návrhu, považujeme za vhodné viazať plynutie lehôt na okamih, kedy je návrh kvalifikovaný, teda keď obsahuje všetky požadované a potrebné náležitosti, až v tomto okamihu môže stavebný úrad vydať oznámenie o začatí konania. 
Rovnako za účelné považujeme zavedenie zásady o nezarátaní určitého časového úseku do plynutia lehoty – časový úsek od vydania oznámenia o začatí konania do jeho doručenia, dĺžku tohto časového úseku totiž nedokáže správny orgán naplno ovplyvniť, ale jeho naplnenie je podmienkou zákonného procesného postupu. 

V § 139 znenie odseku 2 je v rozpore so znením odseku 1, podľa odseku 1 lehota na rozhodnutie plynie odo dňa uskutočnenia ústneho pojednávania, podľa odseku 2 sa do tejto lehoty nezapočítava čas vyvesenia oznámenia o začatí konania... – úkon vyvesenia oznámenia o začatí konania však predchádza uskutočneniu ústneho pojednávania, ktoré treba logicky najskôr oznámiť. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 118 ods. 7 
Odporúčame zvážiť vypustenie slov „bez zavinenia stavebného úradu“. 

Odôvodnenie: 
Orgán štátnej správy nemôže konať zavinene, môže len porušiť právnu povinnosť. 
 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 118 ods. 5 písm. c) 
Navrhujeme vypustiť slová „verejné subjektívne“. 

Odôvodnenie: 
Toto ustanovenie používa pojem „verejné subjektívne právo“, avšak nikde ho nedefinuje, ani v osobitnej časti dôvodovej správy sa neuvádza, prečo je tento pojem v zákone použitý a čo sa má pod tento pojem podriadiť. Preto navrhujeme vypustiť slová „verejné subjektívne“, pretože z pohľadu účastníkov konania pred stavebným úradom nesporne pôjde o uplatňovanie práv a oprávnených záujmov. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 118 ods. 1 
Upozorňujeme na to, že pokiaľ ide o prístup k údajom z katastra nehnuteľností prostredníctvom katasterportálu, kvalita vytlačených kópii z katastrálnej mapy je nedostatočná na riadne posúdenie veci. Uvedené platí aj na úpravu v § 131 ods. 2 písm. c). 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 117 
Toto ustanovenie len negatívne vymedzuje osoby, ktoré nemôžu byť predvedené, neupravuje, ktoré osoby môžu byť predvedené a akým spôsobom. 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 116 ods. 6 
Navrhujeme prvú vetu preformulovať v znení: „V konaní s veľkým počtom účastníkov sa doručuje len verejnou vyhláškou.“. 


Odôvodnenie: 
Konanie s veľkým počtom účastníkov konania je administratívne a finančne náročné a preto je odôvodnené, aby sa tieto aspekty odbúrali doručovaním verejnou vyhláškou účastníkom konania. Aby bola dodržaná základná zásada správneho konania – rovnosť práv všetkých účastníkov konania – je odôvodnené, aby pre všetkých účastníkov konania platila rovnaká forma doručovania. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 116 ods. 3 
Druhú vetu navrhujeme upraviť v znení: „Ak sa písomnosť doručuje verejnou vyhláškou, musí byť vyvesená na úradnej tabuli správneho orgánu a zároveň zverejnená na webovom sídle stavebného úradu.“. 

Odôvodnenie: 
Navrhovaná formulácia je jednoznačnejšia a presnejšia. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 115 ods. 2 
Navrhujeme slová „nemusí prihliadnuť“ nahradiť slovom „neprihliadne“. 

Odôvodnenie: 
Uvedené navrhujeme z dôvodu, aby bola zdôraznená koncentračná zásada konania a odstránili sa možné rozpory v aplikačnej praxi (prečo niektoré námietky stavebný úrad posudzoval a niektoré nie). To isté platí aj pri úprave v § 133 ods. 2 a 4, § 147 ods. 2. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 114 ods. 3 
Navrhujeme upraviť v znení: „Ak v určenej lehote účastníci predložili dôkaz o podaní návrhu, stavebný úrad konanie preruší do rozhodnutia súdu.“. 

Odôvodnenie: 
Navrhovaná formulácia je jednoznačnejšia a presnejšia. 
 
O 
ČA 
vypustené 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 112 ods. 6 
Ustanovenie je totožné so znením § 94 ods. 2. 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 112 ods. 3 a 4  
Ustanovenie špecifikovať, alebo ho z § 112 vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Nie je zrejmé, za aký inštitút zákonodarca považuje výzvu stavebného úradu na vydanie záväzného stanoviska a aké miesto a význam má v konaní. Ak si žiadateľ zabezpečuje záväzné stanoviská pred podaním návrhu, stavebný úrad do tohto procesu nevstupuje a nemôže ho limitovať lehotami. Pri oznámení o začatí konania, ktoré sa doručuje aj dotknutým orgánom, má dotknutý orgán zo zákona právo vyjadriť sa v lehote minimálne 7 pracovných dní. 

Namietame stanovenú lehotu 30 dní na vydanie záväzného stanoviska v spojení s predpokladaným súhlasom v prípade nedoručenia vydaného záväzného stanoviska v stanovenej lehote, nakoľko v zložitých sídlach, akým je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava môže byť z dôvodu náročnosti posudzovania zložitých stavieb, resp. z dôvodu vysokého počtu žiadostí o vydanie záväzných stanovísk na území mesta, táto lehota, stanovená v návrhu zákona, porušením právomoci hlavného mesta riadne vykonávať jeho samosprávne funkcie. 
 
Z 
N 
predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu je jednoznačnú 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 111  
Navrhujeme za odsek 1 vložiť nový odsek 2 v znení: 
„(2) Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je dotknutým orgánom hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, ak podľa ustanovení osobitného predpisu y) kompetencie stavebného úradu vykonáva mestská časť. V prípade prechodu výkonu kompetencií stavebného úradu na hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, dotknutým orgánom bude mestská časť.“. 

Poznámku pod čiarou k odkazu y) navrhujeme v znení: 
„y) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.“. 

Doterajšie odseky 2 až 4 označiť ako odseky 3 až 5. 

Odôvodnenie 
Podľa príslušných ustanovení zákona č. 377/1990 Zb., na území Bratislavy je obcou hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a v prípade výkonu kompetencií stavebného úradu majú mestské časti postavenie obce. Vzhľadom na dvojúrovňový výkon verejnej správy na území hlavného mesta je potrebné zabezpečiť postavenie dotknutého orgánu aj prostredníctvom ustanovení stavebného zákona. Takéto riešenie je realizované už podľa ustanovení platného stavebného zákona. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu obce, musí mať možnosť vyjadrovať sa k umiestňovaniu stavieb na území Bratislavy v rámci plnenia jeho úloh celomestského charakteru. Obdobne to platí aj pri prechode stavebného úradu na hlavné mesto, kde je potrebné zabezpečiť vyjadrovanie mestských častí z hľadiska plnenia úloh miestneho významu. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 107 ods. 17  
Nesúhlasíme s tým, aby výnos všetkých uložených pokút bol príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty, ktoré budú prejednané stavebným úradom by mali byť príjmom obce, ktorá z týchto prostriedkov môže pokryť náklady spojené s administratívou konaní alebo vytvoriť fond na financovanie odstraňovania stavieb. 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 107 ods. 13 
Navrhujeme za slovo „prihiadne“ vložiť slovo „najmä“. 

Odôvodnenie: 
Doplnenie slova navrhujeme z dôvodu, aby výpočet skutočností, ktoré je potrebné posudzovať nebol taxatívny, ale demonštratívny, a aby bol správny orgán oprávnený zobrať do úvahy všetky existujúce okolnosti porušenia zákona a nielen tie, ktoré mu taxatívne vymedzuje zákon – napr. spoluprácu so stavebným úradom, so správnym orgánom prejednávajúcim porušenie zákona, snahu porušovateľa zákona o nápravu a pod. Demonštratívne vymedzenie je aj v zákone o priestupkoch v § 12 ods. 1. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 107 ods. 4 
Navrhujeme zvýšiť pokuty. 

Odôvodnenie: 
Návrh pokút za porušenie stavebného zákona v súvislosti s umiestnením a užívaním reklamných zariadení je neprimerane nízky vzhľadom k návrhu sankcií za ostatné správne delikty. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 107 ods. 3 písm. a) 
Za slovami „s ním“ vypustiť slovo „alebo“. 

Slovo „alebo“ bolo zrejme nedopatrením ponechané v návrhu zákona. Vychádzame z toho, že obdobná sprísnená skutková podstata priestupku pokiaľ ide o lokalitu stavebnej činnosti je aj v § 105, vylučovacia spojka „alebo“ by v danej formulácii „uskutočňovaniu stavby, zmeny stavby alebo terénnych úprav bez rozhodnutia stavebného úradu alebo v rozpore s ním“ dávala samostatný právny význam ako samostatnej skutkovej podstaty, táto však je už samostatne vymedzená § 105 ods. 2 písm. a), a táto duplicita zrejme nebola úmyslom zákonodarcu. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 107 ods. 2 písm. c), odsek 3 písm. b) 
Navrhujeme vypustiť, prípadne upraviť, nakoľko za tieto delikty nezodpovedá zhotoviteľ stavby. 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 106 ods. 4 
Zadržanie dokladov o kvalifikácií alebo oprávnení navrhujeme ako nerealizovateľné vypustiť. 


Odôvodnenie: 
Originály dokladov o spôsobilosti nie je povinný držať na stavenisku a ani nemá povinnosť ich odovzdať. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 105 ods. 6 písm. d) 
Navrhujeme vypustiť slová „od 1,2 m2“. 

Odôvodnenie: 
Navrhujeme vypustiť pri reklamných zariadeniach ohraničenie minimálnej výmery informačnej plochy. Ak vybudovanie reklamného zariadenie s informačnou plochou do 1,2 m2 je nepovolené, potom je potrebné za jeho realizovanie tak isto uložiť sankciu. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 105 ods. 4  
V ustanovení § 105 absentuje skutková podstata priestupku spočívajúca v uskutočnení stavby bez územného rozhodnutia (ak na realizáciu postačuje iba územné rozhodnutie) alebo bez stavebného povolenia alebo v rozpore s územným rozhodnutím alebo stavebným povolením (myslí sa tým nová stavba), čo je jeden z najčastejších a najzásadnejších priestupkov, ktorý je odlišný od skutkovej podstaty vymedzenej v § 105 ods. 4 písm. b) „uskutoční zmenu stavby alebo zmenu v užívaní stavby bez povolenia alebo v rozpore s povolením stavebného úradu,“ – za zmenu stavby sa považuje zmena skolaudovanej stavby, nie novostavba. 

Opomenutá skutková podstata je takisto odlišná od skutkovej podstaty vymedzenej v § 105 ods. 1 písm. b), ktorá sa týka už neprávoplatne povolených stavieb, nie stavieb, pri ktorých sa napríklad ani nezačalo povoľovacie konanie. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 105 ods. 2 písm. a) 
Keďže jednoduché stavby nie je možné povoliť stavebným súhlasom na základe ohlásenia, domnievame sa, že ide o chybu v písaní a v ustanovení nemá byť použitý termín „jednoduchá stavba“, ale termín „drobná stavba“. 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 105 ods. 1 písm. b) 
Z dôvodov uvedených v pripomienke k § 70 ods. 3 návrhu zákona, navrhujeme upraviť toto ustanovenie nasledovne: 
„b) začne stavebné práce v čase, keď vydané rozhodnutie stavebného úradu ešte nenadobudlo právoplatnosť, alebo pred doručením stavebného súhlasu,“. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 104 ods. 5 
V § 104 ods. 5 sa navrhuje, aby stavebný úrad v prípade nezastavenia stavebných prác rozhodol na náklady vlastníka stavby o uzavretí staveniska, uzamknutí jeho vstupu a vjazdu, o zadržaní a uskladnení stavebných mechanizmov a ostatných zariadení a stavebného materiálu na stavbe a o zabezpečení strážnej služby až do právoplatnosti rozhodnutia o zmene stavby, alebo rozhodnutia o odstránení stavby. Stavebný úrad nemá finančné prostriedky, ani nie je zabezpečený na to, aby tieto činnosti vykonal a následne si vymáhal finančnú náhradu za vynaložené náklady. Platí to aj pri zabezpečení odobratia vzoriek a vykonania kontrolnej skúšky, respektíve znaleckého posudku podľa navrhnutého odseku 8. 

Takýto návrh zákona je v praxi nerealizovateľný. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 102 ods. 1 písm. b) 
Za slovo „uskutočňovaní“ doplniť slovo „stavby“. 

Odôvodnenie: 
Slovo „stavby“ pravdepodobne nedopatrením nie je uvedené v ustanovení, ide len o gramatickú úpravu. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 96 ods. 2 úvodná veta 
Text úvodnej vety nahradiť znením: „Špeciálnym stavebným úradom je aj“. 

Odôvodnenie: 
Odporúčame zvážiť, či kvôli presnejšiemu vyjadreniu nie je vhodnejšie navrhovaný text uvádzacej vety nahradiť nami navrhovaným znením. 
 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 95 ods. 8 
Z uvedeného ustanovenia nie je zrejmé, prečo na zamestnancov obce, ktorí plnia úlohy štátnej správy, sa ma vzťahovať zákon o výkone práce vo verejnom záujme a nie zákon o štátnych zamestnancoch, hoci nesporne patria do kategórie zamestnancov, ktorých právne pomery k zamestnávateľovi upravuje zákon o štátnych zamestnan¬coch. Vzhľadom na uvedené navrhujeme zvážiť novelizáciu zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred¬pisov tak, aby sa zákon vzťahoval aj na zamestnancov obcí, pokiaľ plnia úlohy za podmienok ustanovených označeným zákonom. 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 95 ods. 1 a 3 
Ak bude činnosť stavebných obvodov fungovať na princípe, že všetky rozhodnutia vydané v rámci stavebného obvodu bude podpisovať starosta obce, ktorá bude sídlom stavebného obvodu, navrhujeme v písmene a) slovo „obec“ nahradiť slovami „obec, ktorá je sídlom stavebného obvodu“ (to môže byť aj jednotlivá obec, ak bude samotná tvoriť jeden stavebný obvod). 

Odôvodnenie: 
Z dikcie § 95 ods. 3 vyplýva, že nie každá obec bude stavebným úradom, ak viacero obcí bude tvoriť jeden stavebný obvod, a iba jedna z týchto obcí bude sídlom stavebného obvodu. 
Z ustanovenia § 95 nevyplýva, či bude stavebný obvod tvorený viacerými obcami fungovať na rovnakom princípe, ako fungujú v súčasnosti spoločné stavebné úrady, teda iba spoločná úradovňa a každý starosta podpisuje rozhodnutia týkajúce sa stavieb v územnom obvode jeho obce, alebo bude všetky rozhodnutia vydané v rámci stavebného obvodu podpisovať starosta obce, ktorá bude sídlom stavebného obvodu, keďže práve tento starosta bude mať právomoc vymenovať do funkcie prednostu stavebného úradu. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 94 ods. 2, § 112 ods. 6  
Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Navrhovaným ustanovením zákon vstupuje do pôsobnosti zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje okrem iného v § 20 a nasl. dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy. Navrhované ustanovenie je tak nielen nadbytočné, pretože upravuje spoločenské vzťahy už upravené iným zákonom, ale je aj neprípustnou nepriamou novelou označeného zákona, preto ho navrhujeme z návrhu zákona vypustiť. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 85  
Navrhujeme slovo „oprávnený“ nahradiť slovom „povinný“. 
Navrhujeme doplniť ďalšiu kategóriu stavieb, pri ktorých bude odôvodnené ex offo začatie konania o odstránení – dočasných stavieb podľa ustanovenia § 70 ods. 2 zákona. 

Odôvodnenie: 
Použitie termínu „oprávnený“ vyjadruje právnu možnosť stavebného úradu rozhodnúť sa, či v konkrétnom prípade začne konanie o odstránení, ak zistí naplnenie niektorého z vymedzených dôvodov, čo je nezlučiteľné s dôsledným uplatnením v ustanovení deklarovanej ochrany verejného záujmu a môže vyvolať problémy v aplikačnej praxi. 
V ustanovení by mala byť vyjadrená bezpodmienečná povinnosť stavebného úradu začať konanie o odstránení, v ktorej by bol premietnutý úmysel zákonodarcu na ochrane verejného záujmu a dôslednom a jednotnom uplatňovaní zákona. 
 
O 
N 
problematika je upravená iným spôsobom 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 83 
Považujeme za potrebné doplniť do ustanovenia klauzulu týkajúcu sa povinnosti vlastníka stavby, aby užívateľom ohrozenej stavby zabezpečil bytovú náhradu, tak ako je to v doterajšej právnej úprave. 

Odôvodnenie: 
Uvedené sa týka situácií, keď je kompletná rekonštrukcia objektu nezlučiteľná s jeho súčasným užívaním, užívatelia stavby (najmä nájomcovia bytov) by mali mať aj vo vzťahu k stavebnému konaniu zabezpečenú ochranu. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 80 písm. b) 
Navrhujeme za slová „nariadiť vlastníkovi“ doplniť slovo „stavebného“. 

Odôvodnenie: 
Bez doplnenia slova „stavebného“ by stavebný úrad musel nariadiť úpravy aj napríklad na poľnohospodárskom pozemku - kosenie. 
 
O 
ČA 
vypustené 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 79 ods. 2 
Poukazujeme na terminologickú nesprávnosť písmena b) vo vzťahu k písmenu c) ustanovenia, považujeme za nutné nahradiť slovo „ohlásenie“ slovami „stavebný súhlas“. 

Odôvodnenie: 
Ak sa majú terminologicky použiť akty, na základe ktorých vzniká pre stavebníka oprávnenie, tak takýmto aktom je pre situáciu uvedenú v písmene b) stavebný súhlas a nie ohlásenie, na základe ktorého je stavebný súhlas vydaný, tak ako pre situáciu uvedenú v písmene c) je takýmto aktom stavebné povolenie, nie žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 78 ods. 3 
Navrhujeme, aby bolo do písmena b) doplnené, že vlastník reklamnej stavby má túto oznamovaciu povinnosť aj voči vlastníkovi pozemku, ak ide o reklamnú stavbu osadenú na cudzom pozemku. 
Odôvodnenie: 
Keďže časť reklamných stavieb je umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré bude mať podľa novej právnej úpravy v určitých prípadoch požiadať o ich odstránenie, považujeme za potrebné, aby sa táto informačná povinnosť vlastníka reklamnej stavby vzťahovala aj na vlastníkov dotknutých pozemkov. 
 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 77 ods. 3 písm. d) 
Navrhujeme slová „bez závad“ vypustiť. 

Odôvodnenie: 
§ 77 upravuje kolaudovanie stavieb. V odseku 3 písm. d) sa navrhuje, aby kolaudácií nepodliehali neskolaudované stavby a stavebné úpravy, ktoré sa bez závad užívajú na rovnaký účel viac ako dvadsať rokov. Navrhujeme vypustiť slová „bez závad“ nakoľko zákon neurčuje, kto posúdi a vyhodnotí, že stavba sa užíva bez závad. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 70 ods. 5 
Z návrhu zákona nie je zrejmé, na základe akých dôvodov bol zvolený práve tento medzný termín. 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 70 ods. 3 
V nadväznosti na ustanovenie § 155 návrhu zákona, ktoré vymedzuje možnosť legalizácie takejto stavby v nadväznosti na podmienky stavebného povolenia, na jeho existenciu/ vydanie, považujeme za nutné konkretizovať časové hľadisko tohto ustanovenia nasledovne: „Za nepovolenú stavbu sa považuje aj predčasné uskutočňovanie stavby, keď vydané stavebné povolenie ešte nie je právoplatné alebo keď od podania ohlásenia ešte neuplynula lehota na vydanie stavebného súhlasu; to neplatí, ak stavebný úrad vydal predbežné stavebné povolenie alebo povolil uskutočniť niektoré prípravné práce pred rozhodnutím vo veci.“ 

Odôvodnenie: 
Doplnenie ustanovenia považujeme za potrebné aj z hľadiska odstránenia prípadných rozporov v aplikačnej praxi, keď súčasná právna úprava, ktorá pracuje s rovnakým terminologickým vymedzením [§ 60 ods. 2 písm. f) zákona č. 50/1976 Zb.] považuje za stavby, pri ktorých stavebné povolenie ešte nie je právoplatné aj stavby, pri ktorých sa stavebné konanie síce začalo, ale nebolo ukončené vydaním stavebného povolenia. Takéto stavby (realizované pred vydaním stavebného povolenia) by nemali mať danú možnosť legalizácie, ktorá je v návrhu zákona viazaná práve s odkazom na § 70 ods. 3. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 70 ods. 2 
Navrhujeme doplniť ustanovenie nasledovne: „Za nepovolenú stavbu sa považuje aj dočasná stavba, ktorej uplynul čas trvania alebo pominul jej účel, a nebola odstránená. Dočasná stavba sa nepovažuje za nepovolenú, ak pre nečinnosť stavebného úradu nebolo rozhodnuté o predĺžení času trvania, hoci vlastník stavby podal kvalifikovanú žiadosť o predĺženie času trvania najneskôr 30 dní pred uplynutím času trvania, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu.“. 

Odôvodnenie: 
Toto ustanovenie má snahu riešiť v súčasnosti danú absenciu legislatívnej úpravy, čo je vítané, prax však ukázala, že snaha vlastníkov riešiť dočasné stavby je nedostatočná, resp. iba formálna. Aby sa eliminoval tento stav a vlastníci dočasných stavieb boli nútení aktívne pristúpiť k riešeniu situácie, považujeme za potrebné doplniť ustanovenie v navrhovanom znení. 
Pôvodné znenie ustanovenia by umožňovalo „legalizovať“ dočasnú stavbu aj v prípade, že vlastník podá nekvalifikovanú „holú“ žiadosť bez akýchkoľvek potrebných dokladov, na základe ktorej stavebný úrad nebude môcť pokračovať v konaní, ktoré však na druhej strane poskytne dočasnej stavbe ochranu pred tým, aby sa stala nepovolenou. 
 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 70 ods. 1 
Za účelom jednotnosti terminológie návrhu zákona a ním ustanoveného spôsobu a princípu jednotlivých typov povoľovacieho procesu a typov rozhodnutí navrhujeme upraviť druhú vetu nasledovne: „Podstatným rozporom sa rozumie taká zmena stavby, ktorá vyžadovala povolenie zmeny nedokončenej stavby alebo stavebný súhlas so zmenou stavby.“. 

Odôvodnenie: 
Ak ide o nedokončenú (rozostavanú) stavbu, pri ktorej má stavebník úmysel odchýliť sa od overenej projektovej dokumentácie podľa § 68 ods. 1, respektíve odseku 3 návrhu zákona (pri podstatnej zmene oproti overenému projektu), potrebuje od stavebného úradu povolenie zmeny nedokončenej stavby alebo stavebný súhlas so zmenou stavby, ak ide o stavbu na ktorú postačuje stavebný súhlas. Zmena nedokončenej stavby (zmena rozostavanej stavby oproti tomu ako bola povolená v stavebnom povolení alebo v stavebnom súhlase) sa teda nepovoľuje ďalším stavebným povolením alebo ďalším stavebným súhlasom, ale povolením zmeny nedokončenej stavby alebo stavebným súhlasom so zmenou stavby – z tohto dôvodu považujeme za nutné terminologickú úpravu ustanovenia. Uvedené sa týka aj § 155 ods. 5 posledná veta. 
 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 69 ods. 2 písm. e)  
Nesúhlasíme s tým, aby v zmysle návrhu zákona postačoval na zriadenie nadzemných a podzemných vedení elektronických komunikačných sietí a ich oporných a vytyčovacích bodov iba súhlas (stavebný súhlas) s ohlásením stavby (bez ich umiestnenia alebo aspoň povolenia). Navrhujeme, aby tak ako doteraz bolo na realizáciu stavby potrebné územné rozhodnutie. 

Odôvodnenie: 
Elektronické komunikačné siete sú stavby, ktoré sa umiestňujú predovšetkým na cudzích pozemkoch, ku ktorým nemá ich stavebník vlastnícke právo a v zmysle návrhu zákona bude musieť s vlastníkom dotknutého pozemku uzavrieť zmluvu (doteraz mu postačoval iba súhlas vlastníka s umiestnením siete na účely územného konania). 
Zákon o elektronických komunikáciách neuplatňuje zásadu, že každá elektronická komunikačná sieť je budovaná vo verejnom záujme, čo by pre stavebníka znamenalo, že by nemusel s vlastníkom pozemku uzatvárať zmluvu, ale oprávnenie na realizáciu stavby by preukázal zákonným vecným bremenom. 
Zákon o elektronických komunikáciách naopak predpokladá, že existenciu verejného záujmu je potrebné skúmať individuálne v jednotlivom prípade umiestnenia siete a toto je úloha stavebného úradu, ktorú by mal naplniť v správnom konaní za účasti účastníkov – najmä vlastníka dotknutého pozemku. 
Avšak vybavovanie ohlásenia na umiestnenie optickej siete nie je správnym konaním, v rámci ktorého by participovali aj účastníci (teda aj vlastník dotknutého pozemku), čo znamená, že stavebný súhlas vydá stavebný úrad bez toho, aby sa o tom vlastník dotknutého pozemku dozvedel a mohol na ochranu svojich najmä vlastníckych práv a oprávnených záujmov vôbec uplatniť svoje procesné práva – čo je pre hlavné mesto neprijateľné, pretože v pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta sa vo veľkej miere umiestňujú optické siete. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 55 ods. 6 písm. a) 
Navrhujeme slovo „predpokladaným“ vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Regulatív územného plánu, ktorý určuje funkčné využitie a podmienky zastavanosti musí byť schválený, inak nie je záväzný. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 52 ods. 2 
Navrhujeme spresniť dikciu zákona a fyzickú osobu špecifikovať ako „fyzická osoba – podnikateľ“. 

Odôvodnenie: 
Spresnenie navrhujeme z dôvodu, aby bolo jednoznačné, že sa tým myslí živnostník, aj v nadväznosti na dikciu § 52 ods. 4, podľa ktorého „priamym zhotoviteľom stavby, generálnym zhotoviteľom stavby a zmluvným dodávateľom stavebných prác a iných činností vo výstavbe môže byť len podnikateľ...“, a aj v nadväznosti na ustanovenia týkajúce sa správnych deliktov, v ktorých je vymedzené, že za správny delikt súvisiaci s dodávateľským zhotovovaním stavby je zodpovedná fyzická osoba – podnikateľ. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 51 ods. 7 
Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
V § 51 odsek 7 navrhujeme vypustiť, nakoľko ide o zmluvný vzťah medzi zhotoviteľom a stavebníkom upravený platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník), podľa ktorého zmluvná voľnosť nie je obmedzená. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 51 ods. 6 
Navrhujeme slová „prevod alebo“ vypustiť. 

Odôvodnenie: 
V § 51 ods. 6 sa za bodkočiarkou uvádza, že prílohou ohlásenia je kópia dokladu preukazujúceho prevod alebo prechod práv a povinností. Navrhujeme slová „prevod alebo“ vypustiť vzhľadom k tomu, že práva ani povinnosti nie je možné previesť, pretože ide o verejné právo a nie o súkromné právo. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 51 ods. 1 
Navrhujeme spresniť, že stavebníkom je vlastník pozemku, ktorý je zároveň aj stavebníkom stavby. 

Odôvodnenie: 
Podľa § 51 ods. 1 návrhu zákona sa za stavebníka určuje vlastník pozemku alebo vlastník stavby, alebo iný obstarávateľ stavby. Striktné určenie, že vlastník pozemku je stavebníkom nezodpovedá zásadám právnej úpravy Slovenskej republiky, podľa ktorých stavby nie sú súčasťou pozemku (§ 120 ods. 2 Občianskeho zákonníka), vlastník pozemku nemusí byť vlastníkom stavby, tak ako to platí v Českej republike, preto túto definíciu navrhujeme spresniť, že stavebníkom je vlastník pozemku, ktorý je zároveň aj stavebníkom stavby. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 19 ods. 3 
Navrhujeme slovo „je“ nahradiť slovami „môže byť“. 

Odôvodnenie: 
Definícia susednej stavby je zásadná pre vymedzenie okruhu účastníkov jednotlivých konaní podľa stavebného zákona, ktorí budú mať právo v konaní uplatňovať procesné práva. V čase, keď sa v konaní ešte len rozhoduje o umiestnení alebo povolení navrhovanej stavby a vôbec sa ešte len zisťuje jej vplyv na okolie, nemôže stavebný úrad stanovovať okruh účastníkov konania (vlastníci susednej stavby) výlučne iba vo väzbe na už daný, existujúci vplyv navrhovanej stavby. Účastníctvo v konaní a s ním spojenú definíciu susednej stavby je nevyhnutné tak ako doteraz spojiť s potenciálnou možnosťou vplyvu navrhovanej stavby na užívanie okolitej zástavby, aby každá potenciálne ovplyvnená osoba navrhovanou stavbou mala možnosť v konaní uplatniť svoje práva a oprávnené záujmy. 
 
O 
ČA 
vypustené 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 16 
Navrhujeme použiť v navrhovanom ustanovení zákona okrem pojmu udržiavacie práce aj opravy a výmeny, ktoré zodpovedajú skutočnému obsahu činnosti. 

Odôvodnenie: 
V § 16 takmer totožne s doterajším stavebným zákonom sú vysvetlené pojmy „udržiavacie práce“. V odseku 2 písm. a) až n) je popísaný druh udržiavacích prác. Takmer polovicu z nich tvoria opravy stavieb a ich častí, preto navrhujeme použiť v navrhovanom ustanovení zákona okrem pojmu udržiavacie práce aj opravy a výmeny, ktoré zodpovedajú skutočnému obsahu činností. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 15 ods. 3 
Navrhujeme vymedziť pojem „prevádzková jednota“. 

Odôvodnenie: 
V § 15 ods. 3 sa používa nový pojem „prevádzková jednota“ bez toho, aby bol vymedzený obsah tohto pojmu. 
 
O 
ČA 
vo vyhláške 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 15 ods. 3 písm. f) 
Navrhujeme toto ustanovenie vypustiť. 

Odôvodnenie: 
V § 15 ods. 3 písm. f) návrhu zákona je za zmenu stavby považovaná len tá zmena smerového vedenia, výškového vedenia alebo dispozičného usporiadania líniovej stavby, ktorá zasahuje do práv vlastníkov iných pozemkov a stavieb. Navrhujeme toto ustanovenie vypustiť, nakoľko sa ním umožňuje umiestňovať a prekladať stavby inžinierskych sietí v rozpore s ich umiestnením, respektíve povolením, zároveň umožňuje zásah do vlastníckych práv vlastníkov pozemkov a stavieb tým, že zákon neurčuje, kto a akým spôsobom bude posudzovať, či sa podzemná sieť prekladá do pozemkov iných vlastníkov. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 11 
Navrhujeme upraviť charakteristiku pojmu podzemná budova tak, aby celá podzemná budova bez ohľadu na počet podlaží bola umiestnená pod upraveným terénom. 

Odôvodnenie: 
Navrhovaný zákon v § 11 novo definuje „podzemné podlažie“ a „podzemná budova“. 
Nadzemné podlažie má podlahovú konštrukciu najviac 0,8 m pod úrovňou upraveného terénu v troch štvrtinách dĺžky obvodu podlažia. 
Podzemné podlažie je také podlažie, ktoré má podlahovú konštrukciu pod úrovňou 0,8 m. Znamená to, že zostávajúca časť podlažia je nad upraveným terénom. V § 11 ods. 5 sa za podzemnú budovu považuje budova, ktorá má jedno alebo viac podzemných podlaží. Pri tejto definícií je za podzemnú budovu považovaná budova, ktorá je 0,9 m pod zemou a 3 m nad úrovňou upraveného terénu. Táto kvalifikácia podzemnej budovy nezodpovedá zámeru zákonodarcu, ktorého cieľom bolo za podzemnú budovu určiť takú budovu, ktorá je celá pod úrovňou okolitého terénu. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 10 ods. 6  
Navrhujeme, aby bola stavba rodinného domu pokiaľ ide o podlažnosť limitovaná maximálne dvomi nadzemnými podlažiami a ustúpeným podlažím alebo podkrovím. 

Odôvodnenie: 
Považujeme za nutné definíciu rodinného domu stavebno-technicky limitovať aj počtom podlaží, pretože pri takto navrhovanej definícii bude možné stavbu rodinného domu (a to nielen v prípade, že bude obsahovať až tri byty a aj prevádzkareň s najväčším možným rozsahom v rámci objektu) navrhnúť tak, že pôjde o stavbu s piatimi nadzemnými podlažiami. Takúto voľnosť pri navrhovaní stavieb rodinných domov nemožno považovať za žiaducu, najmä v územiach, ktoré sú regulované iba na úrovni územného plánu obce, ktorý nereguluje územie v takej podrobnosti, ktorá sa dotýka aj maximálnej podlažnosti stavieb. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 10 ods. 3 
Navrhujeme v § 10 ods. 3 vypustiť rozdelenie budov na budovy na trvalé bývanie a budovy na prechodné bývanie. 

Odôvodnenie: 
V § 10 navrhovaného zákona je pozmenené rozdelenie budov. Bytové budovy sú navrhnuté ako budovy na trvalé bývanie a budovy na prechodné bývanie. Zo stavebno-technického hľadiska nie je rozdiel medzi budovou na trvalé bývanie a budovou na prechodné bývanie, preto stavebnému úradu neprislúcha určovať, v ktorej bytovej budove je možné bývať na trvalo a v ktorej prechodne. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 9 
Navrhujeme vypustiť slovo „pevne“ a slová „upravenom podklade“ nahradiť slovami „umiestnená na podklade“. 

Odôvodnenie: 
V § 9 takmer totožne s platným stavebným zákonom preberá pojem stavba, ako stavebná konštrukcia pevne spojená so zemou alebo osadená na upravenom podklade. V praxi stavebných úradov bolo preukázané, že táto kvalifikácia pojmu je predmetom polemiky, vedie k rôznym výkladom, preto navrhujeme vypustiť z návrhu slovo „pevne“ a ponechať len spojená so zemou. Každá povoľovaná stavba musí byť stavebnotechnicky navrhnutá tak, aby zodpovedala všeobecným technickým požiadavkám na stavbu. Rovnako predmetom rôznych výkladov je aj navrhnutý termín „upravený podklad“. Navrhujeme do zákona uviesť len „umiestnená na podklade“. 
 
O 
ČA 
pevné spojenie ostáva 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 2 ods. 5 
Navrhujeme, aby bolo do prechodných ustanovení návrhu zákona upravené časové ohraničenie, napríklad, že platí iba pre stavby skolaudované po 1. januári 2010. 

Odôvodnenie: 
Prijatím novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) prešli do vlastníctva obcí miestne komunikácie, ktoré sú v zmysle stavebného zákona stavbami dopravnej infraštruktúry. Išlo o komunikácie, ktoré boli vybudované v minulosti, a ku ktorým sa nezachovala dokumentácia, buď žiadna, alebo nie v takom rozsahu, ako predpokladá navrhované ustanovenie. Je preto neprijateľné, aby bola obciam uložená takáto povinnosť, ktorú pri nadobudnutí vlastníctva ku komunikáciám nemohli ovplyvniť, navyše ide o povinnosť, ktorá má byť sankcionovaná ako správny delikt podľa § 107 ods. 12. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 2 ods. 3  
Navrhujeme vypustiť. Túto problematiku by mala zabezpečovať tzv. „stavebná polícia“, ktorá je vytvorená v niektorých štátoch Európskej únie a má okrem iného právomoci účinne zasahovať v prípade nepovolenej stavebnej činnosti. 

Odôvodnenie: 
Týmto ustanovením sa stanovujú povinnosti obci, ktoré podľa ďalších ustanovení návrhu zákona vykonávajú príslušné odborné útvary (orgány štátnej správy, stavebná inšpekcie, stavebné úrady a špeciálne stavebné úrady). V texte ustanovenia sa stanovuje obci povinnosť dozerať na stavebnotechnický stav stavieb a kontrolovať, či sa stavby realizujú podľa vydaných povolení. Vyžadovať túto činnosť od obcí znamená potrebu ich ďalšieho personálneho vybavenia, nakoľko musia byť na obciach vytvorené ďalšie pozície paralelné s uvedenými odbornými útvarmi. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
Magistrát hlavného mesta SR 
Čl. III § 30e  
Navrhujeme vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Stanovenie povinnosti upraviť organizačný poriadok je neprípustným zasahovaním do právomocí územnej samosprávy garantovaných Ústavou Slovenskej republiky. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 12.1.2015. 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 48 ods. 1 písm. d) 
Zavedenie tohto dôvodu vyvlastnenia, ktorý doteraz nebol legislatívne upravený, predpokladá polemiku o jeho protiústavnosti z dôvodu, či je v danom prípade naplnený verejný záujem, keď sa v podstate preferuje určitá skupina obyvateľov na úkor ochrany vlastníckeho práva vlastníkov potenciálne dotknutých pozemkov. 
Z formulácie „zabezpečenie riešenia bývania“ nie je jednoznačne zrejmé, či má návrh zákona snahu riešiť bývanie týchto skupín obyvateľov výlučne iba do budúcnosti (tzv. nová výstavba na zelenej lúke) alebo sa prostredníctvom tohto dôvodu vyvlastnenia má riešiť aj dodatočné vyvlastnenie pozemkov, na ktorých sú vybudované existujúce rómske osady. 
Ak je úmyslom zákonodarcu týmto spôsobom riešiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi rómskymi osadami, otázka možnej protiústavnosti môže vyvstať aj z dôvodu ocenenia pozemkov za účelom vyplatenia náhrady za vyvlastnenie, keď pri oceňovaní pozemkov sa bude zohľadňovať aj existencia stavieb na nich (pritom ide predovšetkým o čierne stavby). 
Rovnako nie je zrejmý mechanizmus vyvlastnenia, nakoľko navrhovateľom nebude môcť byť konkrétna fyzická osoba, ale samotná obec, do vlastníctva ktorej prejdú dotknuté pozemky, avšak na účely legalizácie nepovolených stavieb musí vlastnícke právo k pozemku nadobudnúť stavebník – tu je sporné akou formou obec „donúti“ stavebníkov, aby pristúpili k odkúpeniu pozemkov a za akú cenu to bude – cenu rovnajúcu sa vyplatenej náhrade za vyvlastnenie alebo nižšiu cenu. 
Ak nedôjde k odkúpeniu pozemkov pod stavbami zo strany stavebníkov, nebude môcť dôjsť k legalizácii stavieb a tým nebude v konečnom dôsledku naplnený dôvod vyvlastnenia. 
 
O 
N 
Riešenie dohodnuté s OBSE. 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 46  
Navrhujeme vypustiť z návrhu zákona právny inštitút „územnoplánovacia informácia“. 
Odôvodnenie: 
Povinnosť obce a vyššieho územného celku vydávať územnoplánovaciu informáciu, ktorá obsahuje „výpis z územnoplánovacej dokumentácie“ je zbytočným zaťažením územnej samosprávy v období, keď každá obec musí mať územný plán a platná územnoplánovacia dokumentácia musí byť zverejnená, a teda prístupná všetkým záujemcom, v informačnom systéme o územnom plánovaní a výstavbe. 
Už v súčasnosti majú obce zverejnené územnoplánovacie dokumentácie na svojich webových stránkach. 
Povinnosť vydávať územnoplánovacie informácie v stanovenom termíne neúnosne finančne zaťaží územnú samosprávu, ktorá bude musieť posilniť príslušné útvary a v súvislosti so stanovenou platnosťou odo dňa doručenia, vyžiada si zvýšené poštovné na doručovanie týchto informácií. 
Zo skúsenosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré vydáva písomnosti nazvané územnoplánovacími informáciami ako službu verejnosti, vyplýva aj jej zneužívanie zo strany niektorých subjektov a zároveň priraďovanie väčšieho významu tomuto inštitútu ako mu prináleží, najmä v majetkovo-právnych vzťahoch. 

V prípade zavedenia tohto inštitútu navrhujeme jeho zaradenie do základných ustanovení v druhej časti zákona ako odsek 5 v § 23 s týmto textom: 
„(5) Orgány územného plánovania môžu vydávať územnoplánovacie informácie o schválenej územnoplánovacej dokumentácii. Na tieto informácie sa nevzťahuje osobitný predpis o poskytovaní informácií.x) V prípade väčšieho rozsahu požadovanej informácie bude vydaná za poplatok.“ 
Poznámka pod čiarou k odkazu x): 
x) zákon 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. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 12.1.2015. 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 33 ods. 5 
V súvislosti s týmto ustanovením nie je z dikcie návrhu zákona jednoznačne zrejmé, či v takýchto prípadoch je možné vydať územné rozhodnutie o umiestnení stavby až po tom, ako sa obstará zastavovací plán. Takisto v nadväznosti na ďalšie ustanovenia návrhu zákona (§ 41) nie je zrejmé, kto má byť iniciátorom obstarania, čo je dôležité najmä vtedy, ak by platilo, že bez obstarania zastavovacieho plánu nie je možné vydať územné rozhodnutie. Rozsiahlejšiu výstavbu iniciujú investori (nie obec), títo by mali byť potom v zákone (v ustanovení § 41) priamo zaviazaní, aby boli povinní podať podnet na obstaranie zastavovacieho plánu a dohodli sa s obcou na jeho spolufinancovaní. 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 44 ods. 6  
Navrhujeme vypustiť z tohto ustanovenia text druhej vety, týkajúci sa umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry. 
Odôvodnenie: 
Ako už bolo uvedené v odôvodnení k bodu 30 (§ 43 ods. 2), text navrhnutý na vypustenie znamená neprípustný zásah do práv územnej samosprávy a zároveň vnáša prvok nestability do územného plánovania. Dopravné stavby nemôžu byť postavené do polohy nadradených ostatným zložkám územia. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 12.1.2015. 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 44 ods. 3 a 4  
Navrhujeme slovo „odsúhlasenie“ nahradiť slovom „posúdenie“. 

Navrhujeme slová „po odsúhlasení“ nahradiť slovami „po kladnom posúdení“. 

Odôvodnenie: 
Nadriadený orgán územného plánovania posudzuje postup prípravy smernice a navrhnutý obsah, najmä z hľadiska dodržania právnych predpisov a zabezpečenia súladu s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa. Rozhodovať o príprave a o zadaní zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie môže byť iba v právomoci orgánu územného plánovania, ktorý obstaráva daný územný plán. Odsúhlasovanie smernice dáva príslušnému orgánu štátnej správy právomoci prekračujúce jeho postavenie a môže obmedziť schvaľovaciu právomoc územnej samosprávy. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 47 ods. 1 
Návrh zákona neupravuje, akou formou je obec oprávnená zriadiť toto vecné právo, či rozhodnutím starostu obce, uznesením obecného zastupiteľstva alebo iným aktom. Pritom musí ísť o takú listinu, ktorá je pre kataster zápisnou listinou, keďže návrh zákona priamo predpokladá potrebu zápisu predkupného práva do katastra nehnuteľností. 
O 
ČA 
Ustanovenie je vypustené.  
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 44 ods. 1 
Označenie odseku číslovkou 4 nahradiť číslovkou 3. 
Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 43 ods. 2  
Navrhujeme vypustiť z tohto ustanovenia text: 
„alebo zosúladiť územnoplánovaciu dokumentáciu so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry, ak požadovaný variant je v rozpore so zadaním“. 
Odôvodnenie: 
Povinnosť obstarať nový územný plán z dôvodu umiestnenia stavby dopravnej infraštruktúry znamená neprípustný zásah do práv územnej samosprávy a zároveň vnáša prvok nestability do územného plánovania. Dopravné stavby sú postavené ako nadradené ostatným zložkám daného územia, čo znamená výrazný rozpor s udržateľným územným rozvojom deklarovaným v § 3 návrhu zákona. 
Vo veľkých sídlach, ako je aj hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, je táto povinnosť obstarať nový územný plán z dôvodu umiestnenia dopravnej stavby v reálnom čase nerealizovateľná a je neprípustným zásahom do plnenia ich základnej úlohy obce pri výkone samosprávy, ktorou je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 12.1.2015. 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 42 ods. 8  
Nesúhlasíme so stanovením účinnosti územnoplánovacej dokumentácie až vložením registračného listu do registrov územného plánovania. Tento návrh je neprípustným zasahovaním do právomocí územnej samosprávy garantovaných Ústavou Slovenskej republiky. 
Predkladateľ návrhu zákona môže v stavebnom zákone len upraviť povinnosť orgánov územného plánovania odovzdať tieto dokumenty v stanovenom termíne. 
Žiadame v tomto zmysle upraviť ustanovenie tohto odseku. 
Odôvodnenie: 
Územná samospráva má najlepšiu vedomosť a zároveň právo rozhodnúť o termíne účinnosti územnoplánovacej dokumentácie podľa pomerov v danom území. 
V ustanoveniach návrhu zákona nie je stanovená povinnosť príslušných orgánov v určitom termíne zabezpečiť vklad územnoplánovacej dokumentácie do registrov, resp. v prípade územných plánov obcí a zón, zabezpečiť odovzdanie tejto dokumentácie do určitého termínu zo strany okresného úradu v sídle kraja príslušnému orgánu na vklad do registra. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 37 ods. 9  
Navrhujeme na koniec ustanovenia pripojiť vetu: 
„Príslušný orgán štátnej správy oznámi výsledok posúdenia do 30 dní odo dňa doručenia návrhu zadania.“. 
Odôvodnenie: 
V záujme právnej istoty je potrebné stanoviť termín vydania stanoviska príslušného orgánu k zadaniu obdobne ako je navrhnuté v § 42 ods. 2 tohto návrhu zákona, ktorý upravuje posúdenie návrhu územnoplánovacej dokumentácie. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 46 ods. 3 (ak nebude akceptovaný predchádzajúci bod) 
Navrhujeme do ustanovenia doplniť možnosť predĺžiť lehotu na vydanie územno-plánovacej informácie, ak žiadosť nie je možné vybaviť v lehote 30 dní. 

Odôvodnenie: 
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu môže v individuálnych prípadoch obsahovať požiadavku na posúdenie rozsiahlejšieho územia a môže sa stať, že žiadosť nebude možné vybaviť v zákonnej lehote, preto považujeme za dôvodné, aby bolo možné túto lehotu predĺžiť. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 41  
Navrhujeme vypustiť z návrhu zákona právny inštitút „zastavovací plán“ a teda aj spôsob jeho obstarávania. 
Odôvodnenie: 
Spôsob obstarávania územnoplánovacej dokumentácie stupňa „zastavovací plán“, navrhnutý v tomto paragrafe, je v podmienkach územnej samosprávy obcí a miest podľa platných ustanovení právnych predpisov a súčasného stavu územnej samosprávy ťažko a takmer nerealizovateľný, zároveň obsahuje v sebe aj možný prvok ovplyvňovania samosprávy zo strany subjektov, ktoré chcú realizovať výstavbu v území. 
Navrhnuté obstarávanie tohto plánu na podnet orgánu verejnej správy alebo inej osoby, vzhľadom na ustanovenie odseku 5, ktorý stanovuje uzavretie zmluvy o obstaraní medzi obcou a navrhovateľom (obdobná pripomienka ako v odôvodnení k bodu 21 - § 32 ods. 4) a odseku 14, v ktorom úpravu návrhu zastavovacieho plánu zabezpečuje podávateľ podnetu, ide o neprípustné obmedzenie výkonu práv územnej samosprávy, ktoré jej garantuje Ústava Slovenskej republiky. 
Navrhnutý spôsob obstarávania tejto územnoplánovacej dokumentácie, najmä na podnet orgánu verejnej správy alebo inej osoby, znamená neprimeranú záťaž obcí a miest. Navrhovatelia podnetov predložia obci návrh zadania, o ktorom musí obec rozhodnúť. V prípade súhlasu musí obec následne vykonať všetky postupy týkajúce prerokovania a schvaľovania tohto zadania, potom zabezpečiť spracovanie návrhu zastavovacieho plánu a prerokovať ho (pričom je obec povinná osloviť všetkých vlastníkov pozemkov obdobne ako pri umiestňovaní stavieb v správnom konaní), vrátane verejného prerokovania návrhu zastavovacieho plánu s verejnosťou a označenia tabuľou na riešenom území, vyhodnotiť stanoviská a pripomienky, odovzdať toto vyhodnotenie navrhovateľom podnetu na úpravu návrhu, prerokovať neakceptované stanoviská a pripomienky, vypracovať správu o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie, prípadne opätovne prerokovať návrh zastavovacieho plánu (ak dôjde na podklade vyhodnotenia prerokovania k zmene návrhu), predložiť návrh zastavovacieho plánu na posúdenie príslušnému orgánu štátnej správy a na základe jeho výsledku schváliť tento plán, vrátane všeobecne záväzného nariadenia a zabezpečiť uloženie registračného listu a dokumentácie v registroch územného plánovania. Výsledok uvedeného zložitého procesu bude podľa § 33 ods. 8 návrhu zákona platiť štyri roky, maximálne osem rokov. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 12.1.2015. 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 36 ods. 3 písm. b)  
Navrhujeme upraviť v nasledovnom znení: 
„b) navrhované vymedzenie riešeného územia,“. 
Odôvodnenie: 
Podľa ustanovenia § 37 ods. 2 návrhu zákona zadanie obsahuje vymedzenie riešeného územia. Máme za to, že až spracovaním zadania, vychádzajúc z podkladov uvedených v odseku 1, bude spresnené a následne aj schválené vymedzenie riešeného územia. V etape prípravných prác ide len o informáciu pre dotknuté subjekty o zamýšľanom vymedzení územia dotknutého pripravovanou územnoplánovacou dokumentáciou. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 34 ods. 1 
Navrhujeme vypustiť slovo „včas“. 
Odôvodnenie: 
Tento pojem je v súvislosti s predmetnou problematikou nedefinovaný. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 34 ods. 5  
Navrhujeme doplniť za prvú vetu nasledovné vety: 

„Vo vymedzenom území bude dočasne zakázaná alebo obmedzená stavebná činnosť, ktorá by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo schváleného zadania a ktorej obsah a rozsah bude v nariadení stanovený. Stavebnou uzáverou nemožno zakázať ani obmedziť vykonávanie udržiavacích prác.“. 
Odôvodnenie: 
Návrh doplnenia textu upravuje, že je potrebné vo všeobecne záväznom nariadení presne stanoviť spôsob obmedzenia stavebnej činnosti v území dotknutom stavebnou uzáverou, aby v praxi nedochádzalo k obmedzeniu činnosti, ktorá nemá vplyv na reguláciu budúceho využitia územia a jej zakázanie bude zbytočne obmedzovať najmä obyvateľov a vlastníkov stavieb v danom území. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 32 ods. 4  
Navrhujeme druhú vetu upraviť v znení: 
„Obec môže požadovať čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov za obstaranie územného plánu zóny od toho, ktorého podnet prijala, resp. ktorého výhradná potreba vyvolala obstaranie tejto územnoplánovacej dokumentácie.“. 
Odôvodnenie: 
Forma zmluvy medzi obcou a potenciálnym investorom predpokladá záväzok aj na strane obce. Obec sa môže zaviazať len na zabezpečenie obstarania územného plánu zóny, ale nemôže garantovať výsledné riešenie. V prípade podnetu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie môže dôjsť počas spracovania, respektíve na podklade vyhodnotenia prerokovania alebo z rozhodnutia schvaľujúceho orgánu, že vo výslednom znení územného plánu bude schválené úplne iné riešenie ako predpokladal podávateľ podnetu. Táto neistota môže vyvolať u druhej zmluvnej strany snahu ovplyvňovať proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie nad rámec ustanovení právnych predpisov. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 12.1.2015. 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 33  
Navrhujeme vypustiť zo zákona právny inštitút „zastavovací plán“. 
Odôvodnenie: 
Územnoplánovacia dokumentácia „zastavovací plán“ rieši zásady a regulatívy podrob-nejšieho priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov, stavieb a verej-ného dopravného a technického vybavenia územia, ktoré tvoria aj obsah územného plánu zóny, najmä keď je riešený v podrobnejšej mierke. 
Podľa návrhu zákona zastavovací plán obsahuje podrobné zastavovacie podmienky pre využitie jednotlivých pozemkov a pre priestorové usporiadanie a umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch. Navrhnutý je ako „medzistupeň“ medzi územným plánom zóny a územným rozhodnutím. Ak má nahradiť rozhodnutie o umiestnení stavieb, ako predpokladá text záveru odseku 2, musí mať dokumentácia podrobnosť riešenia dokumentácie pre územné rozhodnutie. Zavedením tohto inštitútu sa prechádza z procesu umiestňovania stavieb v rámci správneho konania, ktoré vykonávajú stavebné úrady, na umiestňovanie stavieb postupmi, ktoré sú náplňou obstarávateľskej činnosti obce, ktorá je zložitejšia, náročnejšia na zapojenie jednotlivých orgánov územnej samosprávy obcí a miest. 
V navrhnutom texte tohto ustanovenia nie je stanovená dolná hranica výmery územia zastavovacieho plánu, a preto môže byť predmetom tejto územnoplánovacej dokumentácie aj umiestnenie napríklad niekoľkých rodinných domov a pod., respektíve potenciálni stavebníci môžu podávať podnety podľa § 41 ods. 1 písm. c) návrhu zákona na umiestnenie takýchto stavieb a vo väčších sídlach už len rozhodovanie o týchto podnetoch odčerpá sily potrebné na obstarávateľskú činnosť, vykonávanú v súvislostí s územným plánom obce a územnými plánmi zón. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 12.1.2015. 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 31 ods. 3 
Navrhujeme rozšíriť o určenie kritérií na umiestňovanie reklamných stavieb a zariadení v danom území, ako aj možnosť určenia farebného riešenia budov. 

Odôvodnenie: 
V § 31 ods. 3 návrhu zákona sú uvedené oblasti pre regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, navrhujeme tieto oblasti (hľadiská) rozšíriť o určenie kritérií na umiestňovanie reklamných stavieb a zariadení v danom území, ako aj možnosť určenia farebného riešenia budov. 
 
O 
ČA 
Dohodnuté riešenie upravené v zákone č. 369/1990 Zb.  
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 31 ods. 7 
Navrhujeme doplniť nasledovne: „Verejným priestranstvom sú aj ďalšie priestory prístupné každému bez obmedzenia, slúžiace všeobecnému užívaniu, a to bez ohľadu na vlastníctvo k tomuto priestoru.“. 

Odôvodnenie: 
V § 31 ods. 7 návrhu zákona je definované verejné priestranstvo, definícia nie je úplná a postačujúca, preto ju navrhujeme doplniť. 
 
O 
ČA 
Ustanovenie upravené.  
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 32 ods. 2  
Navrhujeme vypustiť slová „mestská časť“. 
Odôvodnenie: 
V texte ustanovenia je logický rozpor. Väčšina obcí nemá mestské časti, úplne postačuje definovanie zóny ako „časť územia obce“. 
V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, ktoré má zo zákona mestské časti, sa v praxi ukázalo, že vzhľadom na rozsah územia jednotlivých mestských častí a požadovanú podrobnosť tohto stupňa územnoplánovacej dokumentácie, nie je vhodné obstarávať územný plán zóny na celé územie mestskej časti, ale regulovať jej územie prostredníctvom viacerých územných plánov zóny. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 32 ods. 3 
Navrhujeme za slovo „využívanie“ doplniť slová „priestorové usporiadanie“. 
Odôvodnenie: 
Tento text nadväzuje na úpravu, ktorá je uvedená v odseku 5 tohto paragrafu a stanovuje, že územný plán zóny obsahuje aj priestorové usporiadanie jednotlivých častí územia zóny. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 23 ods. 4 písm. b) 
Navrhujeme vypustiť slovo „včas“. 

Odôvodnenie: 
Tento pojem je v súvislosti s predmetnou problematikou nedefinovaný. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 8 ods. 3 
Navrhujeme za slovo „určujú“ doplniť slová „územným plánom zóny,“. 

Odôvodnenie: 
Podľa § 8 ods. 2 návrhu zákona medzi zastavovacie podmienky, okrem iného patrí aj vyznačenie uličnej čiary, vyznačenie stavebnej čiary, určenie najvyššej prípustnej výšky stavby, vyznačenie prípustného pripojenia stavby na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete. 
Ustanovenie § 32 ods. 5 návrhu zákona znie: 
„Územný plán zóny obsahuje urbanistickú koncepciu rozvoja zóny, regulatívy podrobnejšieho funkčného využitia pozemkov a priestorového usporiadania jednotlivých častí územia zóny najmä z hľadiska 
a) podrobného začlenenia stavieb do okolitej zástavby a do krajiny, 
b) umiestnenia zástavby prostredníctvom uličnej čiary, stavebnej čiary a maximálnej výšky zástavby, 
c) pripojenia stavieb na dopravnú infraštruktúru a na technickú infraštruktúru, vrátane ich ochranných pásiem a území, 
d) utvárania podmienok na bezbariérové sprístupnenie a využívanie verejných priestorov, 
e) vytváranie priaznivého obytného prostredia, 
f) stanovenia plôch verejnej zelene a určenia podielu zelene na stavebných pozemkoch, vrátane podielu spevnených nepriepustných plôch na jednotlivých pozemkoch s cieľom zlepšiť klimatické podmienky.“. 
To znamená, že aj územný plán zóny záväzne ustanovuje regulatívy, ktoré sú v návrhu zákona definované ako zastavovacie podmienky, preto považujeme za potrebné zosúladiť ustanovenie § 8 ods. 3 s ustanovením § 32 ods. 5. 
 
O 
ČA 
Upravené pri územnom pláne zóny. 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 28 ods. 8 
Navrhujeme upraviť v nasledovnom znení: 
„(8) Orgán územného plánovania udržiava obstarané územnotechnické podklady v aktuálnom stave dopĺňaním o nové údaje o území a najmenej raz za štyri roky obstará aktualizáciu územnotechnických podkladov.“. 
Odôvodnenie: 
Pôvodný text ustanovenia má v sebe logický rozpor, nakoľko stanovuje povinnosť trvalo udržiavať územnotechnické podklady v aktuálnom stave, ale zároveň je povinný obstarať ich aktualizáciu najmenej raz za 4 roky. 
Navrhnutý text viac korešponduje s textom § 23 ods. 4 písm. a), ktorý upravuje základné povinnosti orgánov územného plánovania a je logickejší a reálnejšie zodpovedá možnostiam orgánov územného plánovania, najmä na úrovni obcí. 
 
Z 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 31 ods. 2 
Navrhujeme doplniť pred bodkočiarku slová „a z potrieb územného rozvoja obce“. 
Odôvodnenie: 
Obdobný text je uvedený v § 30 ods. 2, ktorý sa týka územného plánu regiónu. 
Obec, ktorá tvorí základ územnej samosprávy, pri svojej územnoplánovacej činnosti obdobne ako vyšší územný celok vychádza aj z potrieb jej územného rozvoja. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 28 ods. 5 
V prvej vete nahradiť číslovku 5 číslovkou 4. 
Odôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. 
 
O 
A 
 
Magistrát hlavného mesta SR 
§ 47 ods. 2  
Navrhujeme doplniť do textu tohto ustanovenia taký spôsob doručenia ponuky obci, ktorý zaručí jej správne a riadne doručenie a neumožní stratu ponuky alebo jej fiktívne doručenie. 
Odôvodnenie: 
Úprava znenia tohto ustanovenia je potrebná vzhľadom na zodpovednosť obce za vzniknutú škodu, ktorá môže vzniknúť nesplnením stanovenej povinnosti. 
 
Z 
A 
 
TiSR 
§ 20 Projektová dokumentácia  
1. K § 20 Projektová dokumentácia - navrhujeme v § 20 doplniť nový ods. 13 s odkazom x) nasledovne: 
„(13) Súčasťou projektovej dokumentácie podľa ods. 6, 8 a 10 je aj odborné stanovisko podľa osobitného predpisu x).“ 
Odkaz x) by znel: „ x) § 18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov“. 
Odôvodnenie: 
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov reguluje verejný záujem ochrany života a zdravia pri práci. 
Pre oblasť vykonávania práce a na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení sú relevantné požiadavky § 4, ktorých cieľom je zabezpečiť už v etape prípravy diela (stavby) spoločensky akceptovateľné zníženie rizika a podmienky bezpečnej prevádzky stavby. Na zabezpečenie technických požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 13 tohto zákona ustanovuje zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP vo svojom § 18 ods. 5 nasledujúcu povinnosť stavebníka cit.: 
„(5) Stavebník je povinný na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny podľa § 14 ods. 1 písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ods. 1, ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.“ 
Interpretáciou tejto požiadavky zo strany stavebných úradov tým spôsobom, že odborné stanovisko je potrebné poskytnúť pred začatím stavebného konania, nastáva situácia, že predmetom posúdenia sú dokumentácie bez uvedenia detailov, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, pričom stavebné úrady už nevyžadujú posúdenie zmien (vrátane dopracovania detailov riešenia ovplyvňujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci), ktoré sú v dokumentácii vykonané po povolení stavby. 
Na dosiahnutie preventívneho pôsobenia na budúcu bezpečnosť prevádzky stavby je potrebné, aby sa posudzovanie projektovej dokumentácie stavby vykonávalo v etape, v ktorej sú v dokumentácii zapracované detaily ovplyvňujúce úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. 
S ohľadom na navrhovanú novelu stavebného zákona by bolo optimálne, keby s posudzovanie projektovej dokumentácie stavby podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. (t. j. stavby s technickým zariadením ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom) vykonávalo v etape vykonávacej projektovej dokumentácie stavby (§ 20 ods. 8 navrhovaného textu novely stavebného zákona). V tejto etape by sa dosiahol optimálny preventívny efekt posúdenia – dokumentácia by pravdepodobne riešila potrebné detaily podľa požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a opravy nedostatkov zistených posúdením v tejto etape by vytvorili predpoklad realizácie stavby už v súlade s požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ak by sa nepredpokladalo využitie inštitútu vykonávacej projektovej dokumentácie stavby pre všetky stavby podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. (t. j. stavby s technickým zariadením ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom), posúdenie by sa vykonávalo na projektovej dokumentácii stavby na kolaudačné konanie. 
Posúdenie projektovej dokumentácie stavby na kolaudačné konanie (§ 20 ods. 10 návrhu) by mohlo preukázať súlad vyhotovenej stavby s požiadavkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, na druhej strane by si náprava zistených nedostatkov vyžadovala zásahy do už vyhotovenej stavby (prevencia na dosiahnutie bezpečnej prevádzky stavby by bola naplnená, ale v prípade zistenia nedostatkov by bola náprava ekonomicky náročnejšia, ako oprava dokumentácie pred realizáciou stavby). 
 
O 
ČA 
Bude upravené vo vykonávacej vyhláške 
TiSR 
§ 55 ods. 6 písm. b) 
3. K 55 ods. 6 písm. b) – navrhujeme doplnenie odkazu na § 4 a § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP do § 55 ods. 6 písm. b) návrhu zákona nasledovne: 
„b) navrhnúť stavbu tak, aby bola po celý čas svojej ekonomicky opodstatnenej životnosti v súlade so základnými požiadavkami na stavby x) a so všeobecnými technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb, 
Odkaz x) by znel: „x) § 4 a § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov“. 
Odôvodnenie: § 4 zákon č. 124/2006 Z. z. ukladá projektantovi povinnosti vyhotoviť dielo v súlade s požiadavkami BOZP, vyhodnotiť neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia a uviesť zásadné opatrenia pre bezpečnú prevádzku. 
Text § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. ustanovuje (cit.): 
„§ 13 
Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov 
(1) Technická dokumentácia pracovných prostriedkov a pracovných postupov, ktoré sa používajú pri práci, musí obsahovať požiadavky podľa osobitných predpisov 15) a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich výrobe, preprave, montáži, inštalácii, prevádzke, používaní, údržbe, oprave, rekonštrukcii a likvidácii. Technická dokumentácia stavieb musí obsahovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na prípravu, výstavbu, prestavbu a ich budúcu prevádzku. Súčasťou technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie a údržbu a podmienky vykonávania kontrol a prehliadok.“ 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
TiSR 
§ 52 ods. 7  
2. K § 52 ods. 7 – navrhujeme v § 52 doplnenie nového písm. b) v § 52 ods. 7 návrhu nasledovne: 
„b) predložiť vykonávaciu projektovú dokumentáciu stavby, ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom na posúdenie podľa osobitného predpisu x).“; 
Odkaz x) by znel: „ x) § 18 ods.5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov“ 
označenie ďalších odsekov by sa posunulo (písmená by sa preznačili). 
Odôvodnenie: Ako k bodu 1. Na dosiahnutie preventívneho pôsobenia na budúcu bezpečnosť prevádzky stavby je potrebné, aby sa posudzovanie projektovej dokumentácie stavby vykonávalo v etape, v ktorej sú v dokumentácii zapracované detaily ovplyvňujúce úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
ZSPS 
A.23 § 23 v ods. 2 
ZSPS žiada § 23 v ods. 2 doplniť nové písmeno m) v nasledujúcom znení: 
„m) určovanie urbanistických a architektonických požiadaviek za účelom zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“ 
Odôvodnenie pripomienky: Územný plán (v rôznych úrovniach) ovplyvňuje okrem iného umiestnenie stavieb na pozemkoch, t.j. ich orientáciu na svetové strany. Tento faktor následne vplýva na energetickú efektívnosť stavby (možnosť využitia slnečného žiarenia), potenciál využitia OZE (napr. osadenie fotovoltaických panelov do fasády) a kvalitu vnútorného prostredia (využitie denného svetla a pod.). Vplyv územného plánovania na uvedené vlastnosti zástavby je dostatočne rozpracovaný v rade svetových i slovenských štúdií. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 12. 2014. 
ZSPS 
A.25 § 32 ods. 5 
ZSPS žiada v § 32 ods. 5 doplniť nové písmená g), h) v nasledujúcom znení: 
„g) negatívneho vplyvu zastavaného územia na klimatické podmienky v zóne a obci“ 
h) energetickej hospodárnosti budov“. 
Odôvodnenie pripomienky: Viď pripomienka k § 23 v ods. 2 a k § 31 ods. 3. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 12. 2014. 
ZSPS 
A 1. § 7 ods. 2 
ZSPS navrhuje v § 7 ods. 2 doplniť začiatok vety tak, že bude znieť: 
„(2) Nezastavaný pozemok možno určiť za stavebný pozemok rozhodnutím o umiestnení stavby, ak ...“. 
Odôvodnenie pripomienky: Zabezpečiť možnosť určenia stavebného pozemku aj územným rozhodnutím (rozhodnutím o umiestnení stavby) tak ako je tomu v súčasnom stavebnom zákone. 
 
O 
ČA 
Možnosť určenia pozemku za stavebný územným rozhodnutím je do termínu schválenia územného plánu obce.  
ZSPS 
A.26 § 33 ods. 3 
ZSPS žiada v § 33 ods. 3 upraviť písmená a) a d) v nasledujúcom znení: 
„a) podrobné zastavovacie podmienky pre využitie jednotlivých pozemkov a pre priestorové usporiadanie a umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch s ohľadom na energetickú hospodárnosť budov, 
d) opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov stavieb alebo využitia územia na zdravie ľudí, na požiarnu ochranu, na životné prostredie, na ochranu územia a na klimatické podmienky,“ 
Odôvodnenie pripomienky: Viď pripomienka k § 23 v ods. 2 a k § 31 ods. 3. 27. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 12. 2014. 
ZSPS 
A.2 § 8 ods. 2 písm. m) 
ZSPS navrhuje v § 8 ods. 2 písm. m) upraviť nasledovne: 
„m) stanovenie podmienok minimalizácie negatívnych vplyvov stavieb a využívania územia na zdravie ľudí, na bezpečnosť v prípade požiaru, na energetickú hospodárnosť a na lokálne klimatické podmienky.“ 
Odôvodnenie pripomienky: „Bezpečnosť v prípade požiaru...“ je v súlade s pomenovaním druhej základnej požiadavky podľa Nariadenia komisie (EÚ) 305/2011; energetická hospodárnosť zohľadňuje „klimatické podmienky“ podľa šiestej základnej požiadavky. Týka sa to aj § 14 ods. 4 písm. b) a ods. 5. 
 
O 
ČA 
Text je upravený. 
ZSPS 
A.3 § 8 ods. 2 
ZSPS navrhuje v § 8 ods. 2 doplniť nové písm. n) v nasledujúcom znení: 
„m) určenie indexu absorpcie zrážok na zastavanej ploche“ 
Odôvodnenie pripomienky: Schopnosť prostredia zadržiavať vodu sa znižuje v dôsledku zastavanosti. Nepriamym efektom je zhoršovanie klimatických podmienok v zastavanom prostredí, a to najmä v lete. Vhodnými opatreniami (napr. zelené strechy, úprava skladby zelene na nezastavanej časti pozemku a pod.) možno dosiahnuť kompenzáciu zníženej schopnosti zadržiavania vody a tým redukciu nepriaznivého vplyvu zástavby na teploty. To ďalej vedie k úsporám energie z titulu nižšej potreby klimatizácie vnútorných priestorov. 
 
O 
A 
 
ZSPS 
A.24 § 31 ods. 3 
ZSPS žiada v § 31 ods. 3 upraviť písmeno i) a doplniť nové písmeno j) v nasledujúcom znení: 
„i) ochrany územia obce pred povodňami a minimalizácie negatívneho vplyvu zastavaného územia na klimatické podmienky na území obce, 
j) energetickej hospodárnosti budov“. 
Odôvodnenie pripomienky: Viď pripomienka k § 23 v ods. 2. Pripomienka tiež zosúlaďuje znenie tejto časti zákona s § 23 v ods. 2 písm. i). 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 12. 2015. 
ZSPS 
B.6 § 15 ods. 4 
ZSPS upozorňuje, že v § 15 ods. 4 sa uvádzajú nevhodné a nedostačujúce definície: 
a) definícia „rekonštrukcie“ najmä pre budovy by mala zohľadňovať, že sa jedná o existujúcu budovu (stavbu), na ktorej sa uskutočnili zmeny, ktoré súvisia s prestavbou, nadstavbou alebo vstavbou, zmenou dispozície alebo účelu využívania budovy nezávisle od životnosti a skutočných funkčných vlastností stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy, obvykle vyžadujúce prerušenie užívania budovy 
b) aký je rozdiel medzi „rekonštrukciou“ a „adaptáciou“ (adaptácia je tiež rekonštrukcia) 
c) obnova nie je len zatepľovanie (!) - namiesto „zatepľovanie“ v súvislosti s obnovou je lepšie použiť „tepelná ochrana, resp. tepelná ochrana vrátane zateplenia obvodového plášťa“. 
d) navyše poznáme: „celkovú obnovu, čiastkovú obnovu, významnú obnovu (stavebných konštrukcií podľa zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov), významnú obnovu technických systémov budovy a hĺbkovú obnovu. 
 
O 
N 
Predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú a zrozumiteľnú. 
ZSPS 
B.9 § 55 ods. 4 (ako aj § 50 ods. 3, § 136 ods. 3) 
ZSPS navrhuje v § 55 ods. 4 (ako aj § 50 ods. 3, § 136 ods. 3) nahradiť „komplexnosť“ výrazom „kompletnosť“. 
Odôvodnenie pripomienky: Podľa slovníka slovenského jazyka celkovosť vyjadruje „kompletnosť“. Komplexnosť ešte nemusí vytvoriť celok, a preto odporúčame „kompletnosť“. 
 
O 
N 
Predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú a zrozumiteľnú. 
ZSPS 
B.2 § 9 
ZSPS navrhuje v § 9 včleniť nový ods. 8 (a v súvislosti nasledujúci ods. prečíslovať), ktorý bude znieť: 
„(8) Obnovenou stavbou je existujúca stavba, na ktorej sa uskutočnili zmeny pred ukončením životnosti s cieľom splnenia základných požiadaviek na stavby a predĺženia životnosti stavby alebo častí stavby obvykle bez prerušenia jej užívania.“ 
Odôvodnenie pripomienky: Na rozdiel od zákona č. 50/1976 Zb., ktorý sa týkal najmä novej výstavby v súčasnosti a v najbližšej budúcnosti sa stavebné práce vo veľkom rozsahu budú týkať obnovy (najmä budov). Definícia obnovy stavby (budovy) nie je uvedená v žiadnom predpise stavebného práva (iba významná obnova v zákone č. 555/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov). Pozn.: Definícia obnovovanej budovy je v STN 73 0540-2: 2012. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom (§ 15 ods. 3 upraveného návrhu). 
ZSPS 
C.2 § 60  
ZSPS žiada upraviť znenie § 60 nasledovne: 
„§ 60 
Stavbyvedúci 
(1) Stavbyvedúcemu je vyhradené riadiť, organizovať, koordinovať a kontrolovať uskutočňovanie stavby a odstraňovanie stavby, podľa projektovej dokumentácie stavby a v súlade s podmienkami stavebného povolenia, spravovať stavenisko a riadiť jeho prevádzku a viesť stavebný denník. 
(2) Stavbyvedúci zodpovedá stavebníkovi za odborné vedenie stavby, za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou a za dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 
(3) Stavbyvedúci je povinný 
a) určovať poradie stavebných prác a súvisiacich iných odborných činností na stavbe a začatie a skončenie jednotlivých fáz uskutočňovania stavby, koordinovať a kontrolovať priebeh realizácie stavebných prác a činností na stavbe, 
b) dohodnúť harmonogram jednotlivých fáz uskutočňovania stavby so zhotoviteľom stavby, ak nie je jeho zamestnancom, 
c) vydávať pokyny týkajúce sa času a spôsobu uskutočňovania stavebných prác v závislosti od poveternostných podmienok, zásobovania stavebnými výrobkami, požiadavkami na technologické postupy a rozvrhu práce zamestnancov zhotoviteľa stavby a jeho zmluvných dodávateľov, 
d) zabezpečiť, aby sa stavebné práce uskutočňovali podľa bezpečnostných, hygienických a technických predpisov, zaužívaných technologických postupov a aby sa používali stavebné výrobky v súlade s návodmi výrobcov stavebných výrobkov 
e) v prípade požiadavky preberať stavebné práce a zaznamenať ich do kontrolného a skúšobného a skúšobného plánu stavby alebo stavebného denníka, 
f) koordinovať, preberať, kontrolovať a evidovať dodávky stavebných výrobkov na stavenisko a odvoz odpadu zo stavby a zo staveniska a uchovávať doklady o dodávke stavebných výrobkov a o odvoze odpadu, 
g) určovať miesto a spôsob uloženia a ochrany stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov na stavenisku a umiestnenie a napojenie zariadení staveniska na inžinierske siete, 
h) uchovávať doklady o vhodnosti stavebných výrobkov na zamýšľané použitie v stavbe, 
i) organizovať pohyb osôb, stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov po stavenisku a príjazd k stavbe, 
j) zabezpečiť ochranu umeleckých diel, stromov a iných predmetov a artefaktov, ktoré požívajú ochranu alebo sú podľa projektu stavby alebo podmienok stavebného povolenia určené na zachovanie na účely užívania stavby, 
k) viesť stavebný denník a umožniť do neho nahliadnuť a vykonať zápis len oprávneným osobám, 
l) nariadiť okamžité zastavenie stavebných prác alebo iných činností, ak sa na stavenisku alebo na stavbe zistil nález munície alebo ľudské kostrové pozostatky a oznámiť nález polícii, alebo ak sa zistil archeologický nález alebo iný významný nález pamiatkovej hodnoty, oznámiť nález krajskému pamiatkovému úradu, a spravovať sa pokynmi polície a pamiatkového úradu, 
m) zabezpečovať spojenie s integrovaným záchranným systémom na zabezpečenie zdravotnej záchrannej služby a hasičského zásahu, 
n) zakázať vstup na stavenisko a na stavbu osobe, ktorá nie je účastná na uskutočňovaní stavby, na výkone iných činností vo výstavbe, ani na štátnom stavebnom dohľade, štátnom pamiatkovom dohľade alebo na štátnom dozore, a vykázať takúto osobu zo staveniska a zo stavby, 
o) vykázať z miesta výkonu práce osobu, ktorá je pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva 
p) spolupracovať so štátnym stavebným dohľadom, stavebným úradom, projektantom, stavebnotechnickým dozorom, koordinátorom bezpečnosti, hlavným geodetom a ak ide o vyhradenú stavbu, s kontrolným statikom. 
(4) Ak ide o rozsiahlu stavbu, na ktorej je potrebný väčší počet stavbyvedúcich, hlavný stavbyvedúci určí pre jednotlivé úseky alebo časti stavby alebo pre jednotlivé stavby súboru stavieb jedného alebo niekoľkých pomocných stavbyvedúcich, ktorí plnia uložené úlohy; určenie osoby pomocného stavbyvedúceho hlavný stavbyvedúci poznamená v stavebnom denníku.“ 
Odôvodnenie pripomienky: Spresnenie a doplnenie z dôvodu praktickej aplikácie. 
 
Z 
A 
 
ZSPS 
C.1 § 59  
1. ZSPS žiada upraviť znenie § 59 nasledovne: 
„§ 59 
Osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru 
(1) Osobe oprávnenej na výkon stavebnotechnického dozoru je vyhradené priebežne kontrolovať vedenie a uskutočňovanie stavby 
a) kontrolovať vecnú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a overovať správnosť fakturovaných údajov pre stavebníka svojim podpisom, 
b) kontrolovať postup uskutočňovania stavby z hľadiska súladu s overenou projektovou dokumentáciou stavby a vykonávacou projektovou dokumentáciou a s podmienkami stavebného povolenia, so stavebnými predpismi, s technickými normami a so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu, 
c) kontrolovať stavebné práce z hľadiska dodržiavania vhodnosti použitých stavebných výrobkov a technologických procesov, 
d) kontrolovať, či je zaručená hygiena, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 
(2) Osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru je povinná 
a) zabezpečiť odovzdanie staveniska zhotoviteľom a protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotoviteľovi, 
b) odsúhlasovať dodatky a zmeny, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu, alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, 
c) kontrolovať postup prác podľa časového plánu stavby a kontrolovať, či všetky zmeny projektu stavby alebo vykonávacieho projektu navrhnuté zhotoviteľom stavby alebo stavebníkom boli odsúhlasené projektantom ešte pred ich uskutočnením, 
d) systematicky doplňovať dokumentáciu, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby, 
e) kontrolovať častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, 
f) bezodkladne prerokovať zistené nezhody a iné nedostatky v uskutočňovaní stavby podľa ich druhu so stavbyvedúcim, projektantom, projektantom nosných konštrukcií alebo koordinátorom bezpečnosti a trvať na ich odstránení a zapisovať svoje zistenia a pokyny do stavebného denníka, 
g) bezodkladne informovať investora o všetkých závažných okolnostiach priebehu stavby 
h) nariadiť okamžité prerušenie stavebných prác, ak zistí, že sa uskutočňujú v rozpore s podmienkami stavebného povolenia, s overenou projektovou dokumentáciou stavby a vykonávacou projektovou dokumentáciou, s bezpečnostnými, hygienickými alebo technickými predpismi, s návodmi výrobcov stavebných výrobkov alebo so zaužívanými technologickými postupmi a bezprostredne hrozí vznik škody alebo je ohrozené zdravie osôb; prerušenie stavebných prác je povinný bezodkladne oznámiť stavebníkovi, stavebnému úradu a autorskému projektovému dohľadu a zaznamenať v stavebnom denníku, 
i) zabezpečovať odovzdávanie pripravených prác ďalším zhotoviteľom a kontrolovať ich činnosti na stavenisku, 
j) spolupracovať so štátnym stavebným dohľadom, stavebným úradom, projektantom, koordinátorom bezpečnosti, hlavným geodetom a ak ide o vyhradenú stavbu, s kontrolným statikom, 
k) spolupracovať s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 
l) vykonať záverečnú kontrolnú prehliadku stavby a vypracovať odborný posudok o spôsobilosti užívať stavbu. 
m) kontrolovať vypratanie staveniska zhotoviteľom.“ 
Odôvodnenie pripomienky: Spresnenie a doplnenie z dôvodu praktickej aplikácie. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
ZSPS 
B.14 v celej štruktúre návrhu zákona  
ZSPS navrhuje z dôvodu zrozumiteľnosti textu v celej štruktúre návrhu zákona použiť legislatívne skratky. 
O 
A 
 
ZSPS 
B.13 § 144 ods. 4 
ZSPS žiada v § 144 ods. 4 nahradiť slová pred druhou čiarkou „pred priečelím budovy“. slovami „obvodovým plášťom budovy“. 
Odôvodnenie pripomienky: Viď pripomienka k § 71 ods. 7. 
 
Z 
A 
 
ZSPS 
B.12 § 78 ods. 5  
ZSPS navrhuje v § 78 ods. 5 zmeniť nasledovne: 
„(5) Ak sa nezachovala dokumentácia stavby, najmä overená projektová dokumentácia stavby alebo vykonávacia projektová dokumentácia, alebo ak projektová dokumentácia stavby je v nepoužiteľnom stave, vlastník stavby môže obstarať dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. Ak nie potrebné vypracovať úplnú projektovú dokumentáciu stavby, postačí obstarať zjednodušenú projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.“ 
Odôvodnenie pripomienky: Viď odôvodnenie pripomienky k § 20. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ZSPS 
B.11 § 71 ods. 7  
ZSPS žiada v § 71 ods. 7 - v dôsledku celého radu nepresností treba celý text upraviť (nejedná sa iba o OP a SP – pozri požiadavky STN 73 0540-2: 2012) 
Návrh vrátane odôvodnenia: Obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovanými a nevykurovanými priestormi musia podľa kategórie budov (nie druh, ale kategória podľa zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov; nie stavieb, lebo sa jedná o účel budovy) spĺňať požadované (nie vykazovať potrebné, lebo sa jedná o normalizované požiadavky a aj preukázanie podľa § 4 ods. 3 zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) normalizované tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov (normalizované tepelnoizolačné vlastnosti sú vrátane tepelnotechnických podľa STN 73 0540-2: 2012; tepelnotechnický je prídavné meno zložené z dvoch rovnocenných podstatných mien teplo a technika, preto sa píše bez pomlčky – pozri aj technickú normu) s ohľadom na klimatické podmienky (klimatické podmienky sú iba vonkajšie a stavebné konštrukcie musia mať tepelnotechnické vlastnosti zohľadňujúce klimatické podmienky) a zabezpečiť splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov (energetická hospodárnosť je vlastnosť budovy, nie stavebných konštrukcií; tie musia byť navrhnuté tak, aby budova spĺňala energetické požiadavky). 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZSPS 
B.10 § 63 a § 64 
ZSPS navrhuje v § 63 a § 64, aby navrhovanie bolo uvedené skôr ako výstavba, čiže treba zameniť poradie paragrafov. 
Odôvodnenie pripomienky: Výstavba je všeobecný zastrešujúci pojem na všetky procesy uvedené, resp. ktoré by mali byť uvedené v § 1 v predmete zákona. § 63 by mal tvoriť osobitný odsek § 64, lebo už v rámci navrhovania je potrebné zohľadniť dané skutočnosti. 

 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ZSPS 
B.8 § 20 a následne vo všetkých relevantných ustanoveniach návrhu zákona  
ZSPS žiada v § 20 a následne vo všetkých relevantných ustanoveniach návrhu zákona zjednotiť spôsob pomenovania a upraviť pomenovanie projektovej dokumentácie v súlade s definíciou podľa § 20 ods. 1, teda: 
a) nahradiť pomenovanie § 20 „Projektová dokumentácia“ pomenovaním „Dokumentácia stavby“ 
b) a nahradiť „projekt stavby“, „vykonávací projekt“ a pod. „projektovou dokumentáciou“, „čiastkovou projektovou dokumentáciou“, resp. „projektovou dokumentáciou časti stavby“ a „vykonávacou projektovou dokumentáciou“. 
Odôvodnenie pripomienky: Súčasťou dokumentácie stavby je projektová dokumentácia, stavebná dokumentácia (§ 21) a dokladová časť – záväzné stanoviská (§ 112). Krátky slovník slovenského jazyka (2003, 2005...) uvádza vysvetlenie pre pojem „projekt“: návrh, plán, predstava; vypracovaný návrh uskutočnenia je „projektová dokumentácia“. Uvedený návrh treba premietnuť do nasledujúcich ustanovení: 
• § 17 ods. 5 písm. b) „ ...projektanti čiastkovej projektovej dokumentácie stavby“ 
• § 18 ods. 2 „...a za súlad s overenou projektovou dokumentáciou stavby a vykonávacou projektovou dokumentáciou“ 
• § 18 ods. 4 písm. b) „...projektanti čiastkovej projektovej dokumentácie“ 
• § 20 ods. 2 „Dokumentáciu stavby tvorí projektová dokumentácia a dokladová časť. Dokladová časť obsahuje okrem stavebnej dokumentácie (§ 21) aj súvisiace záväzné stanoviská ... obstarané pri spracovaní projektovej dokumentácie alebo v súvislosti s ňou.“ 
• § 20 ods. 3 „Dokumentáciu územného zámeru tvorí projektová dokumentácia zmeny...“ 
• § 20 ods. 4 „Dokumentáciu ohlásenia stavby tvorí projektová dokumentácia ohlasovanej stavby alebo projektová dokumentácia ohlasovanej zmeny stavby a dokladová časť...“ 
• § 20 ods. 5: Dokumentáciu umiestnenia stavby tvorí projektová dokumentácia a dokladová časť 
• § 20 ods. 6 „Dokumentáciu stavby tvorí projektová dokumentácia stavby a dokladová časť... Dokumentáciou stavby sa rozumie aj dokumentácia zmeny stavby ......... jednotlivých častí projektovej dokumentácie....“ 
• § 20 ods. 8: „...tvorí vykonávacia časť projektovej dokumentácie a jej súčasti. Vykonávacia projektová dokumentácia je podrobným textovým a grafickým rozpracovaním projektovej dokumentácie stavby...“ 
Posledná veta bude znieť: „Vykonávacou projektovou dokumentáciou sa rozumie aj vykonávacia projektová dokumentácia na uskutočnenie zmeny stavby“ 
• § 20 ods. 10: „Dokumentáciou stavby na kolaudačné konanie je projektová dokumentácia a dokladová časť... Projektová dokumentácia stavby na kolaudačné konanie....v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou“ 
• § 20 ods. 11 písm. a) „vykonávacia projektová dokumentácia...“ 
• § 21 ods. 2 písm. a) „overená projektová dokumentácia stavby a vykonávacia projektová dokumentácia, ak sa vyhotovila.“ 
• § 52 ods. 6: „technickými predpismi, s overenou projektovou dokumentáciou stavby, s vykonávacou projektovou dokumentáciou...“ 
• § 52 ods. 7, písm. b): „Zhotoviteľ stavby zodpovedá stavebníkovi ... podľa overenej projektovej dokumentácie stavby...“ 
• § 54 ods. 2 písm. b) „Na vypracovanie projektovej dokumentácie drobnej stavby...“ 
• § 54 ods. 5: „Projektovú dokumentáciu stavby...“ 
• § 55 ods. 1 bude znieť: „Projektantovi je vyhradené vypracovanie projektovej dokumentácie umiestenia stavby, projektovej dokumentácie stavby, vykonávacej projektovej dokumentácie a projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.“ 
• § 55 ods. 2: „...niektorú časť projektovej dokumentácie...“ 
• § 55 ods. 3: „...výsledná projektová dokumentácia je závislá ... a čiastkovej projektovej dokumentácie..“. 
• § 55 ods. 4: „...a projektantmi čiastkovej projektovej dokumentácie....“ 
• § 55 ods. 5: „Projektanti čiastkovej projektovej dokumentácie ... časti projektovej dokumentácie. 
Obdobne ďalej: 
• § 55 ods. 6 písm. i) a j); ods. 7 písm. a) a c); § 58 ods. 2 písm. a), f); § 59 ods. 2 písm. a) f), k); § 60 ods. 1; § 62 ods. 1 písm. c); § 62 ods. 2 písm. d); § 68 ods. 2; § 71 ods. 1; § 72 ods. 3; § 76 ods. 1; § 104 ods. 9; § 136 ods. 5; § 138 písm. d); § 140 ods. 1 a ods. 3; § 145 ods. 4; § 162 ods. 1 a 2 
Projektová dokumentácia stavby, overená projektová dokumentácia, overená projektová dokumentácia stavby stavebným úradom, vykonávacia projektová dokumentácia, projektant čiastkovej projektovej dokumentácie 
 
Z 
A 
 
ZSPS 
B.7 § 16 ods. 2 
ZSPS žiada prepracovať § 16 ods. 2, ktorý je prevzatý zo súčasného znenia stavebného zákona a je už súčasným poznaním prekonaný a navrhuje: 
Písm. a) – zmeniť pojem „fasáda“ na „obvodový plášť“. 
Písm. d) - nie všetky priečky sa môžu odstrániť; nemajú síce nosnú funkciu, ale skracuje sa rozpon stropu; bránia nežiaducemu priehybu stropnej konštrukcie. 
Písm. f) - otvorové konštrukcie (okná, balkónové dvere), sú „nepodstatné konštrukcie“ (!?), keď vieme, že výmenou okien sa mení nielen vzhľad ale funkčné vlastnosti ... 
Písm. g) – pripomíname, že „pripojenie“ sa ani nemusí zmeniť, ale takmer všetky tu opísané činnosti predstavujú zásah do stavebných konštrukcií. 
Pripomíname tiež, že v celom návrhu zákona nie je ani zmienka o pripojení na obnoviteľné zdroje energie (pritom ich umiestenie je definované vo vyhláške MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.). 
 
Z 
A 
 
ZSPS 
B.5 § 10 
ZSPS dáva na zváženie použitie pojmov: trvalé celoročné (žiadna osoba obvykle nie je v miestnosti 365 dní a 24 hodín) obývanie (?), teda lepšie tiež dlhodobé bývanie; krátkodobý pobyt v § 10 ods. 9 (chýba definícia); navyše jedná sa tiež o bývanie. 
O 
A 
 
ZSPS 
B.4 § 10  
ZSPS navrhuje v § 10 včleniť za ods. 4 nový ods. 5 (a v súvislosti s tým ostatné ods. prečíslovať) pojem „Zmiešaná nebytová budova“ a jej zadefinovanie. 
Odôvodnenie pripomienky: Pojem nie je v návrhu zákona definovaný a týkal by sa nebytových budov, ktoré sa využívajú na viaceré účely okrem bývania. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ZSPS 
B.3 § 10 ods. 3 
ZSPS navrhuje v § 10 ods. 3 písm. a) a príslušne v celom zákone (napr. ods. 6, 7, 8) nahradiť pojem „trvalé bývanie“ pojmom „dlhodobé bývanie“. 
Odôvodnenie pripomienky: V aktuálnom znení Zákona o zdraví ľudu sa pojem „trvalý pobyt“ nahradil „dlhodobým“, a to vrátane definície. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ZSPS 
B.1 § 9 ods. 7 
ZSPS navrhuje v § 9 ods. 7 nahradiť výraz „Novostavbou“ pojmom „Novou stavbou“ a analogicky v ods. 8 nahradiť výraz „Dočasnou“ pojmom „Dočasnou stavbou“ 
Odôvodnenie pripomienky: Rovnaký spôsob vyjadrenia pre podobné pojmy. 
 
O 
N 
navrhovaná formulácia je zrozumiteľná 
ZSPS 
A.53 Čl. V 
ZSPS žiada v Čl. V vypustiť ustanovenie o tom, že „inžinier pre výkon činnosti hlavného stavbyvedúceho“ je povinne členom Slovenskej komory stavebných inžinierov. 
Odôvodnenie pripomienky: Vznik novej kategórie autorizovaného inžiniera a to „inžinier pre výkon činnosti hlavného stavbyvedúceho“ (nehovoriac o „inžinierovi pre investičnú výstavbu“, ktorého žiadame z návrhu stavebného zákona vypustiť), ako povinného člena SKSI je nesystémová a nedôvodná. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZSPS 
A.52 § 144  
ZSPS navrhuje v § 144 doplniť nový ods. 10 o tom, že spracovanie projektovej dokumentácie stavby, resp. vykonávacej projektovej dokumentácie a spracovanie energetického certifikátu neovplyvňuje spôsob povoľovania stavieb. 
Odôvodnenie pripomienky: Spresnenie z dôvodu aplikačnej praxe. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ZSPS 
A.51 § 141 
ZSPS upozorňuje, že v § 141: 
a) text ods. 4 odkazuje na neexistujúci ods. 5, 
b) chýba zmienka o platnosti projektovej dokumentácie, ktorej vyhotovenie sa ukončilo pred viac ako 24 mesiacmi, v prípade predĺženia platnosti stavebného povolenia po tomto termíne. 
 
O 
A 
 
ZSPS 
A.50 § 138  
ZSPS navrhuje v § 138 doplniť nové písm. f), ktoré bude znieť: 
„f) chýba energetické hodnotenie hospodárnosti budovy“. 
Odôvodnenie pripomienky: Energetická hospodárnosť stavieb musí byť kvôli jej vplyvu na prevádzkové náklady, z hľadiska ochrany životného prostredia a tiež z dôvodu zvyšovania energetickej bezpečnosti SR jednou z kľúčových požiadaviek. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ZSPS 
A.49 § 135 ods. 3 
ZSPS žiada v § 135 ods. 3 písm. h) upraviť znenie nasledovne: 
„h) projektová dokumentácia stavby obsahuje projektové energetické hodnotenie, ak ide o budovu, ktorá podlieha energetickej certifikácii, a či povoľovaná stavba spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov“. 
Odôvodnenie pripomienky: Z hľadiska dosahovania vyšších energetických štandardov pri výstavbe a obnove budov je potrebné zabezpečiť, aby sa okrem samotnej prítomnosti energetického hodnotenia kontrolovala aj skutočnosť, či stavba bude spĺňať minimálne požiadavky EHB. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZSPS 
A.48 § 135 ods. 3 
ZSPS navrhuje s ohľadom na § 135 ods. 3 písm. a), ktoré znie: „a) stavebník má oprávnenie na uskutočnenie stavby“ premiestniť celé ustanovenie § 160 Oprávnenie na uskutočnenie stavby do prvej hlavy, činnosti a osoby vo výstavbe, do jedného z bodov k § 51, kde „stavebníkom“ sa rozumie vlastník pozemku, alebo vlastník stavby, alebo iný obstarávateľ stavby, na ktorého sa viaže oprávnenie na uskutočnenie stavby. 
Odôvodnenie pripomienky: Zlepšenie orientácie v obsahu a štruktúre právneho predpisu. 
 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
ZSPS 
A.47 § 131  
ZSPS žiada v § 131 vložiť nový ods. 6, ktorý bude znieť: 
„(6) Ak ide o žiadosť o stavebné povolenie na samostatnú stavbu alebo na jej zmenu, stavebný úrad skontroluje či podaná žiadosť obsahuje požadované náležitosti podľa ods. 1 a ods. 2 a o výsledku informuje žiadateľa do 5 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.“ 
Odôvodnenie pripomienky: Návrh sa podáva v záujme urýchlenia stavebného konania pre samostatné stavby alebo ich zmeny. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZSPS 
A.46 § 131 ods. 2 
ZSPS žiada v § 131 ods. 2 doplniť nové písm. h), ktoré bude znieť: 
„h) projektové energetické hodnotenie s preukázaním predpokladu splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť v rozsahu požadovanom pre danú kategóriu budovy“. 
Odôvodnenie pripomienky: Pozri požiadavku podľa § 135 ods. 3 písm. h); tepelnotechnické požiadavky podľa STN 73 0540-2: 2014 musia spĺňať aj budovy, ktoré nepodliehajú energetickej certifikácii v rozsahu uvedenom v preambule technickej normy. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZSPS 
A.45 § 123 ods. 1 
ZSPS žiada v § 123 ods. 1 pripojiť na koniec vety slová: 
„a na tepelno a sveteľnotechnické a protihlukové riešenia“. 
Odôvodnenie pripomienky: Komplexnosť spracovania projektovej dokumentácie stavby predkladanej na stavebné povolenie vo vzťahu k jestvujúcej a plánovanej okolitej výstavbe. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZSPS 
A.44 § 99 ods. 3 
ZSPS žiada v § 99 ods. 3 upraviť písm. a) nasledovne: 
„(3) Kvalifikačným predpokladom vzdelania je 
a) vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa stavebnotechnického zamerania, alebo 
b) úplné stredoškolské odborné vzdelanie stavebnotechnického zamerania.“ 
Odôvodnenie pripomienky: Z hľadiska zabezpečenia splnenia zákonom stanovených požiadaviek na stavby a ich výslednej kvality je nevyhnutné, aby zamestnanci v stavebnom úrade mali vzdelanie architektonického alebo stavebného zamerania; právnické vzdelanie je v tomto prípade nedostatočné. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZSPS 
A.43 § 95  
ZSPS žiada zásadné prepracovanie § 95 Stavebný úrad, vychádzajúc pritom z vrátenia stavebných úradov z obcí do priamej pôsobnosti a výkonu štátnej správy. 
Odôvodnenie pripomienky: Predložený návrh zákona nerieši svojvoľné predlžovanie rozhodnutí, nečinnosť a šikanovanie stavebníkov stavebnými úradmi. Navrhovaná pôsobnosť stavebných úradov v prenesenom výkone štátnej správy na obce a ich pôsobnosť v stavebných obvodoch na území jednej alebo viacerých obcí ani navrhované zvýšenie odbornosti a komplexnosti úkonov stavebných úradov, nerieši problém s tými starostami (najmä s ich neodňateľným právom podpisu), ktorí rozhodnutia stavebného úradu povoľovania stavieb zdržiavajú, nekonajú alebo dokonca zákon porušujú. Návrh síce zavádza odbornú pozíciu predstaviteľa stavebného úradu, ktorý musí mať osobitnú odbornú spôsobilosť, avšak tento (ako aj ostatní zamestnanci stavebného úradu) bude zamestnancom obce so všetkými dôsledkami, ktoré z jeho závislosti na starostovi obce vyplývajú. 
 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ZSPS 
A.42 § 85 a § 152 
ZSPS upozorňuje potrebu zosúladenia § 85 a § 152 
Odôvodnenie pripomienky: V § 85 nie je zmienka o odstránení stavby na návrh vlastníka, kým v § 152 ods. 1 uvádza, že „navrhovateľom je vlastník stavby“. Riešením je napríklad aj zmena názvu na „§ 85 Odstraňovanie stavieb z dôvodu verejného záujmu“. 
 
O 
A 
 
ZSPS 
A.41 § 71 ods. 8 
ZSPS navrhuje v § 71 ods. 8 doplniť na konci vety slová „snehom a vetrom.“ 
Odôvodnenie pripomienky: Spresnenie z dôvodu aplikačnej praxe. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZSPS 
A.40 § 70 k ods. 5 
ZSPS odporúča k § 70 k ods. 5 uviesť zmysluplné zdôvodnenie uvedeného dátumu. 
Odôvodnenie pripomienky: Zrozumiteľnosť a dôvodnosť právneho predpisu. 
 
O 
ČA 
vypustené 
ZSPS 
A.39 § 64  
ZSPS navrhuje v § 64 v písm. i) vypustiť slová: 
„ ... a ak je to technicky a funkčne možné, aby sa dosiahla ich nákladovo optimálna úroveň“ 
Odôvodnenie pripomienky: Viď pripomienka k § 55 ods. 6 písm. c). 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZSPS 
A.38 § 58  
ZSPS upozorňuje, že obsah § 58 nepostihuje všetky stavebné konštrukcie a technické systémy - obalové konštrukcie, ale aj vnútorné deliace konštrukcie musia spĺňať požiadavky na hygienu, ochranu zdravia, úspory energie a ochranu tepla. 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
ZSPS 
A.37 § 55 ods. 7 
ZSPS žiada v § 55 ods. 7 doplniť nové písm. d), ktoré bude znieť: 
„d) uskutočňovať stavebné merania a stavebnú diagnostiku.“ 
a v súvislosti s tým vypustiť v ods. 8 písm. c) bez náhrady. 
Odôvodnenie pripomienky: Rovnosť oprávnení ako má projektant inžinierskych stavieb. 
 
Z 
A 
 
ZSPS 
A.36 § 55 ods. 6 
ZSPS žiada v § 55 ods. 6, doplniť nové písm. k) ktoré bude znieť: 
„k) na požiadanie stavebníka vykonávať autorský projektový dohľad nad uskutočňovaním stavby z hľadiska súladu s architektonickým návrhom, s navrhnutým urbanistickým začlenením do okolia a s overeným projektovou dokumentáciou stavby.“ 
Odôvodnenie pripomienky: Požiadavka z dôvodu plnohodnotného zabezpečenia bezpečnosti vyhotovenia stavby a zabezpečenia jej súladu so stavebným povolením. Zodpovednosť za dianie na stavbe (dodržiavanie zákonov a predpisov, projektovej dokumentácie a bezpečnosti pri práci) počas celej výstavby spočíva na projektantovi práve tak, ako na zhotoviteľovi a stavebníkovi. Treba zabezpečiť spoluprácu týchto troch základných účastníkov výstavby na stavenisku. 
 
Z 
A 
 
ZSPS 
A.35 § 55 ods. 6 
ZSPS navrhuje v § 55 ods. 6 písm. c) na konci vety nahradiť slovo „možné“ slovom „uskutočniteľné“, alebo vypustiť slová „v rozsahu, v akom je to technicky, funkčne a ekonomicky možné“ bez náhrady. 
Odôvodnenie pripomienky: Uvedené podmienky je možné interpretovať mnohými spôsobmi (napr. rozpočet na stavbu určený investorom môže znamenať, že nie je ekonomicky možné dosiahnuť minimálne požiadavky na EHB stavieb) a navyše nie je možné kontrolovať opodstatnenosť použitia týchto výnimiek. Alternatívne riešenie uvedené problému vidíme v zakotvení povinnosti projektanta odôvodniť odchýlku od minimálnych požiadaviek na EHB stavieb, ktoré bude podliehať kontrole a súhlasu Štátnej energetickej inšpekcie. 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ZSPS 
A.34 § 52 ods. 7  
ZSPS odporúča v § 52 ods. 7 uviesť nové písm. k), ktoré bude znieť nasledovne: 
„k) rešpektovať pokyny osoby odborne spôsobilej na výkon bezpečnostnotechnickej služby (bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik)“ 
Odôvodnenie pripomienky: Viď odôvodnenie návrhu k § 17 ods. 5. 
 
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
ZSPS 
A.33 § 53 ods. 5 
ZSPS navrhuje v § 53 ods. 5 na záver vety vložiť slová „na základe normalizovaného energetického hodnotenia podľa skutočného zhotovenia budovy“. 
Odôvodnenie pripomienky: Spresnenie z dôvodu aplikačnej praxe. 
 
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
ZSPS 
A.32 § 53 ods. 2 
ZSPS odporúča v § 53 ods. 2 uviesť namiesto vypusteného textu z písm. i) nasledovný text: 
„i) „výkon osoby odborne spôsobilej na výkon bezpečnostnotechnickej služby (bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik)“ 
Odôvodnenie pripomienky: Viď odôvodnenie návrhu k § 17 ods. 5. 
 
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
ZSPS 
A.31 § 53  
ZSPS v § 53 žiada: 
a) vypustiť v ods. 2 text pod písm. i) 
b) vypustiť ods. 11 a v súvislosti s tým aj § 62. 
Odôvodnenie pripomienky: Činnosť, ktorú návrh uvádza v ods. 2 text písm. i) a popisuje v ods. 11 a ďalej v § 62 nie je v žiadnom prípade popisom skutočnej „investičnej prípravy stavieb“, nanajvýš je opisom činnosti „cenára“ (rozpočtára, kalkulanta). Uvádzaný dôvod, že totiž táto nová regulovaná činnosť by mala napr. zabrániť vzniku veľkých rozdielov v predpokladaných cenách stavieb diaľnic poukazuje jednoznačne na neznalosť procesu obstarávania takýchto stavieb v systéme zmluvných podmienok „Žltý FIDIC“, kde je inštitút pevnej ceny za stavebný objekt jedinou položkou. Povinnosti takejto osoby popísané v § 62 ods. 2 písm. sú v zjavnom v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. 
 
Z 
A 
 
ZSPS 
A.30 § 52 ods. 4 
ZSPS žiada v § 52 ods. 4 upraviť znenie prvých dvoch viet nasledovne: 
„Zhotoviteľ stavby, ktorý uzatvoril zmluvu so stavebníkom o zhotovení celej stavby alebo jej časti, je priamy zhotoviteľ stavby. Ak je na uskutočnenie stavby potrebných viac druhov stavebných prác, stavebník uzavrie zmluvy so všetkými priamymi zhotoviteľmi alebo uzatvorí zmluvu s generálnym zhotoviteľom stavby, ktorý zabezpečuje uskutočňovanie stavby s pomocou svojich zmluvných dodávateľov.“ 
Odôvodnenie pripomienky: Navrhovaná úprava textu zrozumiteľným spôsobom vyjadruje tri možnosti, ktoré stavebník má, a to, že sa zmluvne dohodne: 
• s jedným (priamym) zhotoviteľom, ktorý zabezpečí zhotovenie celej stavby 
• s viacerými (priamymi) zhotoviteľmi, ktorí zabezpečia zhotovenie celej postupne alebo po častiach 
• s generálnym (priamym) zhotoviteľom ktorý uskutoční stavbu s pomocou svojich zmluvných dodávateľov. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ZSPS 
A.29 § 51 ods. 4  
ZSPS navrhuje v § 51 ods. 4 písm. d) v závere vety vypustiť slová “bezodkladne po uzavretí zmluvy s ním“ a nahradiť ich slovami „do 15 dní po uzavretí zmluvy s ním“. 
Odôvodnenie pripomienky: Zosúladenie § 51 ods. 4 písm. d) so znením § 136 ods. 4 písm. h). 
 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
ZSPS 
A.28 § 51 ods. 4  
ZSPS odporúča v § 51 ods. 4 písm. c) doplniť a zmeniť text nasledovne: 
„c) zabezpečiť koordinátora projektovej dokumentácie a koordinátora bezpečnosti, ak ide o vyhradenú stavbu, o stavbu dopravnej infraštruktúry, o vodnú stavbu a o stavbu inžinierskych sietí, s ktorými uzavrie obchodno-právny vzťah alebo pracovný pomer.“ 
Odôvodnenie pripomienky: 
a) doplnenie „vodnej stavby“ – viď. pripomienku k § 12 ods. 1 
b) uzavretie „obchodno-právneho vzťahu alebo pracovného pomeru“ je základnou podmienkou kvalitného a zodpovedného výkonu v ustanovení uvedených činností. 
 
O 
A 
 
ZSPS 
A.27 § 50 ods. 2 
ZSPS žiada v § 50 ods. 2 vložiť pred slová „technické predpisy“ slová „technické normy“ 
Odôvodnenie pripomienky: Úplnosť podmienok použitia stavebného výrobku. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ZSPS 
A.22 § 20 ods. 12  
ZSPS k § 20 ods. 12 všeobecne: z ustanovenia nevyplýva, režim a zodpovednosť za záverečné stanovisko z posudzovania vplyvu stavieb na životné prostredie. Chýba odkaz na príslušný predpis a tak vzniká dojem, že je súčasťou obstaranej projektovej dokumentácie, povinnosťou projektanta a nie stavebníka.  
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZSPS 
A.21 § 20 ods. 11  
ZSPS navrhuje v § 20 ods. 11 doplniť nové písm. d), ktoré bude znieť: 
„d) normalizované energetické hodnotenie s energetickým certifikátom pre budovy, na ktoré sa energetická certifikácia vzťahuje x) 
x) zákon č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov...“ 
Odôvodnenie pripomienky: Komplexnosť projektovej dokumentácie stavby na kolaudačné konanie. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZSPS 
A.20 § 18 ods. 4 
ZSPS odporúča v § 18 ods. 4 doplniť o nové písm. m), ktoré bude znieť: 
„m) osoba odborne spôsobilá na výkon bezpečnostnotechnickej služby (bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik)“. 
Odôvodnenie pripomienky: Viď odôvodnenie návrhu k § 17 ods. 5. 
 
O 
N 
úprava nie je nevyhnutná 
ZSPS 
A.19 § 18 
ZSPS žiada v § 18: 
a) v ods. 3 upraviť prvú vetu tak, že táto bude znieť: 
„Pokiaľ je stavebný denník vedený v písomnej forme, stavebný úrad po povolení stavby označí stavebný denník overovacou doložkou a ak ide o rozsiahlu líniovú stavbu, overí hlavný stavebný denník.“ 
b) na koniec ods. 3 pripojiť nasledujúcu vetu: 
„Pokiaľ je stavebný denník vedený v elektronickej forme, musia byť denné záznamy a pripojené prílohy podpísané elektronickým podpisom.“ 
Odôvodnenie pripomienky: predložený návrh ZSPS zohľadňuje upozornenie ministerstva uvedené v Dôvodovej správe, že dosiaľ nie je prijatá základná právna úprava elektronickej formy výkonu verejnej moci, preto neukladá ale umožňuje viesť stavebný denník v klasickej i v elektronickej forme, tak ako to už dnes vyžaduje bežná stavebná prax, a to podpisovaním denných záznamov a pripojených príloh elektronickým podpisom, ktorý rovnocenne zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu osoby a času zápisu, ako aj nezmeniteľnosť obsahu zápisu. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZSPS 
A.18 § 18 v ods. 2 
ZSPS navrhuje v § 18 v ods. 2 za slová „dodávky stavebných výrobkov“ vložiť slová „výsledky nariadených odberov“ 
Odôvodnenie pripomienky: Spresnenie textu v záujme zrozumiteľnosti a jednoznačnosti výkladu tohto ustanovenia. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ZSPS 
A.17 § 17 ods. 5 
ZSPS odporúča v § 17 ods. 5 doplniť o nové písm. k), ktoré bude znieť: 
„k) osoba odborne spôsobilá na výkon bezpečnostnotechnickej služby (bezpečnostný technik alebo autorizovaný bezpečnostný technik).“ 
Odôvodnenie pripomienky: Bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik sú súčasťou zabezpečovania požiadaviek BOZP pri realizácii stavby, preto odporúčame doplniť do ustanovení § 17 ods. 5, § 18 ods. 4, § 52 ods. 7 a § 53 ods. 2 návrhu stavebného zákona kompetencie odborných pracovníkov bezpečnostnotechnickej služby (bezpečnostný technik, resp. autorizovaný bezpečnostný technik) v súlade s kompetenciami koordinátora bezpečnosti na stavenisku a do § 53 odporúčame doplniť nové odseky s definovaním pojmov „ bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik “, a to na základe § 23 ods. 1 a § 24 ods. 1 zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
O 
N 
úprava nie je nevyhnutná 
ZSPS 
A.16 § 17 ods. 4 
ZSPS navrhuje v § 17 ods. 4 nové písm. f), ktoré bude znieť: 
„f) projektanta a zhotoviteľa, resp. generálneho projektanta a generálneho zhotoviteľa“ 
Odôvodnenie pripomienky: Spoločenská kontrola priebehu výstavby a súčasne i prezentácia schopností hlavných aktérov výstavby. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ZSPS 
A.15 § 17 
15. ZSPS žiada v § 17: 
a) v ods. 1 upraviť druhú vetu tak, že táto bude znieť: 
„Zariadením staveniska sú dočasné stavby slúžiace sociálnym, prevádzkovým a výrobným účelom zhotoviteľa stavby.“ 
b) vložiť nový ods. 7, ktorý bude znieť: 
„(7) Stavba je zahájená odovzdaním staveniska alebo jeho časti podľa dohody v zmluve o dielo prostá práv tretích osôb, odovzdaním právoplatného stavebného povolenia a projektu stavby vrátane dokladovej časti.“ 
Odôvodnenie pripomienok: 
a) Návrhom sa sleduje zjednodušenie a zrozumiteľnosť textu, pretože ministerstvom navrhované znenie v snahe spodrobniť druhy dočasných stavieb je neúplné a pre stavebnú prax aj zbytočné. Úplný zoznam by totiž musel obsahovať aj komunikácie, oplotenie, garáže, vnútro staveniskové inžinierske siete, maltárne, betonárky, armovne, kuchyne, jedálne, ubytovne, atď. 
b) Zákonom treba ustanoviť podmienky, ktoré zhotoviteľa oprávňujú začať stavbu a súčasne ho chránia pred nátlakom stavebníka a následným regresom, ktorým sa tento návrh nového stavebného zákona vyznačuje. Navrhované riešenie v plnom rozsahu takúto zákonnú zábezpeku vytvára a na rozdiel od ustanovenia uvedeného v § 52 ods. 7 písm. a) - ktoré treba vypustiť - nevstupuje rušivo do zmluvných vzťahov stavebníka a zhotoviteľa, ktoré začínajú najmä pri technologicky náročných stavbách kvôli potrebe zaisťovania realizátorov a špecifických dodávok v značnom časovom predstihu pred právoplatnosťou stavebného povolenia. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZSPS 
A.14 § 15  
14. ZSPS k § 15 všeobecne: Vôbec nie je zrejmé, čo by sa malo rozumieť „zmenou nedokončenej stavby“, ktorá, na rozdiel od obšírne (v ods. 3) zadefinovanej „zmeny dokončenej stavby“, definovaná nie je.  
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
ZSPS 
A.13 § 15 ods. 3 
ZSPS žiada v § 15 ods. 3 písm. e) doplniť koniec vety tak, že táto bude znieť: 
„e) zmena konštrukčného systému nosných konštrukcií mostov, oporných a zárubných múrov a protihlukových stien, s výnimkou zakladania,“ 
Odôvodnenie pripomienky: Spôsob a rozsah zakladania mostov, múrov, atď. sa vo väčšine prípadov musí spresniť počas realizácie na základe skutočných geologických podmienok. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZSPS 
A.12 § 14 ods. 5 
ZSPS žiada v § 14 ods. 5 písm. i) v ktorom sa uvádzajú vyhradené stavby aj s ohľadom na (proti)požiarnu bezpečnosť (správne: bezpečnosť v prípade požiaru) zmeniť uvádzanú výšku presahujúcu „22 m“ na „22,5 m“. 
Odôvodnenie pripomienky: V súčasnosti je zavedená výška (definovaná ako požiarna výška vychádzajúca z dĺžky požiarnych rebríkov) pri zatepľovaní 22,5 m. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZSPS 
A.11 § 14 ods. 5 
ZSPS žiada v § 14 ods. 5 v texte pod písm. a), e): 
a) vynechať slová „a nadjazdy“ a nahradiť ich slovami „a podchody“ – pretože „most“ je všeobecne jasný termín a „a nadjazdy“ nemenia typ stavebnej konštrukcie 
e) vypustiť slová „podjazdy a podchody“. 
 
Z 
A 
 
ZSPS 
A.10 § 14 ods. 5 
ZSPS žiada v § 14 ods. 5 upraviť príslušné body tak, aby tieto zohľadnili limity pre: 
• mosty: nad 20m 
• múry: nad 5m 
• PH steny: nad 3m 
• zemné konštrukcie: nad 6m 
Odôvodnenie pripomienky: Postupné sprísňovanie limitov uvedené v postupne predkladaných zneniach návrhu zákona je nedôvodné a neopodstatnené. Napr. v prebiehajúcich tendroch sa požaduje nezávislé posúdenie pri násypoch, zárezoch nad 6 m. 
 
Z 
A 
 
ZSPS 
A.9 § 14 ods. 5 
ZSPS žiada v § 14 ods. 5 doplniť záver úvodnej vety tak, že tá bude znieť: 
„(5) Vyhradené stavby sú stavby (stavebné konštrukcie), ktoré z hľadiska mechanickej odolnosti a stability, bezpečnosti v prípade požiaru a vplyvu na užívateľov a na okolie predstavujú zvýšené riziko“. 
Odôvodnenie pripomienky: Z dôvodu zdôraznenia, že vyhradenou stavbou nie je napr. stavba diaľnice, železnice ako celok, ale len jej niektoré časti stavby. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
ZSPS 
A.8 § 14 ods. 2 
8. ZSPS navrhuje v § 14 ods. 2 písm. d) namiesto slova „výrobky“ uviesť slová „stavebné výrobky“ 
Odôvodnenie pripomienky: V tomto prípade nejde „výrobky“ všeobecne, ale špecificky o „stavebné výrobky“. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZSPS 
A.7 § 12 ods. 2  
ZSPS navrhuje v § 12 ods. 2 doplniť do textu „rýchlostné cesty“ tak, že začiatok vety bude znieť: 
„(2) Stavbami dopravnej infraštruktúry sú najmä diaľnice, rýchlostné cesty a ostatné pozemné komunikácie, ....“. 
Odôvodnenie pripomienky: Z dôvodu potreby zosúladiť definovanie kategorizácie ciest a diaľnic podľa STN 73 6101. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZSPS 
A.6 § 12 ods. 1 
ZSPS žiada v § 12 ods. 1 vložiť za bod a) nový bod b) - ostané body v súvislosti s tým preznačiť - nasledovne: 
„b) vodné stavby“ 
s doplnením odkazu na definíciu vodných stavieb v zmysle vodného zákona. 
Odôvodnenie pripomienky: Treba zabezpečiť komplexnosť a zrozumiteľnosť právneho predpisu. Z predloženého návrhu zákona totiž úplne vypadali vodné stavby: vodné diela priehrady, vodovody, kanalizácie. /Ich presná definícia je v § 52 zákona č. 364/2004 Z.z., (vodný zákon). Povolenie na výstavbu sa potom riadi §§ 26, 27, 28 s odvolávkou na stavebný zákon/. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
ZSPS 
A.5 § 11 ods. 1 
5. ZSPS navrhuje v § 11 ods. 1 upraviť znenie druhej vety nasledovne: 
„Do podlažia sa nezahŕňajú stavebné konštrukcie, ktoré vystupujú zo strešného alebo obvodového plášťa do vonkajšieho priestoru.“ 
Odôvodnenie pripomienky: Nutné spresnenie, pretože vystupovať môžu napr. aj satelity, držiaky, bleskozvod a pod. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
ZSPS 
A.4 § 9 ods. 1 
ZSPS žiada v § 9 ods. 1 upraviť znenie začiatku prvej vety nasledovne: 
„ (1) Stavba je stavebná konštrukcia alebo súbor stavebných konštrukcií pevne spojených...“. 
Odôvodnenie pripomienky: Súhlasíme s dôvodovou správou, v ktorej sa zdôrazňuje, že „definícia stavby je dôležitá pre používanie stavebného zákona pretože termín „stavba“ je jadrom pre všetky základné právne vzťahy vo výstavbe“. Upozorňujeme však, že v zaužívanej praxi sa termín „stavba“ používa aj ako termín pre výstavbu stavieb dopravnej infraštruktúry, vodných a priemyselných stavieb, t.j. projektov pozostávajúcich z mnohých „stavieb“ podľa predkladanej definície. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
ZSPS 
K materiálu ako celku 
Úvodom 
o ZSPS konštatuje, že napriek viacerým kolám pripomienkovania pracovných verzií nového stavebného zákona, kompetentnosti príslušných pracovníkov a expertov ministerstva a ich otvorenosti s akou zvažovali doterajšie pripomienky ZSPS, zostali niektoré i zásadné otázky z pohľadu zhotoviteľov stavieb otvorené alebo nedostatočne doriešené. 
o ZSPS považuje návrh za nevyvážený v právach a povinnostiam stavebníka a zhotoviteľa stavby voči stavebnému úradu. Nový stavebný zákon je spracúvaný v čase, kedy nie je prijatá základná právna úprava elektronickej formy výkonu verejnej moci. Zato je až pozoruhodne rozpracovaný postih stavebníka a najmä zhotoviteľa stavby, a to i vtedy keď môže ísť o nečinnosť alebo nedostatok relevantných informácií zo strany stavebných úradov. 
o ZSPS zotrváva v názore, že neodborne obsadené a na predstaviteľoch miestnej samosprávy závislé stavebné úrady sú jadrom problémov implementácie ustanovení akokoľvek kvalitne koncipovaného stavebného zákona. 
o ZSPS, s cieľom skvalitniť finálne znenie nového stavebného zákona, predkladá súbor pripomienok v troch častiach: 

A. PRIPOMIENKY, ODPORÚČANIA A UPOZORNENIA 
B. POJMY A TERMINOLÓGIA 
C. NÁVRH ZNENIA § 59 a § 60 
O 
A 
 
KSK 
Čl. I § 5 
Čl. I § 5 Územnoplánovacia dokumentácia 
Za ods. 3 navrhujeme doplniť nový ods. 4 v znení: 
„ÚPD je záväzným podkladom pre využívanie územia a umiestňovania stavieb v konaniach stavebných a špeciálnych stavebných úradov, uskutočňovaných podľa tohto zákona a osobitných zákonov“. 

Odôvodnenie: 
V prípade, že nie je spracovaná podrobnejšia ÚPD (ZP, ÚPN Z), vždy je potrebné záväzne vychádzať z existujúcej schválenej ÚPD v riešenom území (ÚPN O, ÚPN R), doplnenie súvisí s §2 ods.2. 
 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 7 ods. 5 písm. c) 
V čl. I § 7 ods. 5, písm. c) nahradiť nasledovným znením : „potreby ochrany chráneného územia prírody podľa osobitných predpisov a ochrany pamiatkového fondu alebo prírodného dedičstva." 

Odôvodnenie 
Potrebné presnejšie v zmysle platnej legislatívy zadefinovať pojem "chránené územie" (napr. zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). Taktiež uviesť, ktorý právny predpis upravuje terminus technicus "prirodne dedicstvo" 
 
O 
ČA 
Čiastočná úprava textu.  
KSK 
Čl. I § 24 ods. 2, § 26 ods. 3 písm. e) a ods. 4 
V čl. I § 24 ods. 2 navrhujeme doplniť na konci vety „a zmien a doplnkov“ a v § 26 ods. 3 písm. e) a ods. 4 doplniť „a zmien a doplnkov“ 

Odôvodnenie: 
Zmeny a doplnky ÚPD majú samostatný proces obstarania 
 
O 
ČA 
Čiastočná úprava v texte v § 24. 
KSK 
Čl. I § 98 ods. 1 písm. c), písm. f), písm. g) 
V § 98 ods. 1 písm. c) navrhujeme doplniť na koniec vety za čiarkov slová „vyhodnocovanie podkladov ÚPP a iných“ 
V § 98 ods. 1 navrhujeme doplniť nové písmená za písm. f) 
„g) stanoviská k ÚPD nižších stupňov,“ 
„h) obstarávanie ÚPP a ÚPD.“. 

Odôvodnenie: 
Doplnenie vychádza z obsahu povinností orgánu ÚP a obstarania ÚPP a ÚPD a následné napĺňanie a realizáciu záväznosti ÚPD a hodnotenie územných dopadov pri umiestňovaní činností do územia. 
§ 23 ods. 4 písm. f) sledujú napĺňanie a realizáciu záväznosti ÚPD a hodnotenie územných dopadov pri umiestňovaní činností do územia, písm. h) sledujú ekologickú stabilitu územia a únosnosť zaťaženia územia (nie je jasné ako), 
§ 34 orgán ÚP je povinný obstarať ÚPD a sledovať jej aktuálnosť, včas pripraviť správu o stave ÚPD..., 
§ 36 ods. 1 – prípravné práce zabezpečuje orgán ÚP v spolupráci s dotknutými orgánmi štátnej správy..., 
ods. 2 písm. c) – vyhodnotenie podkladov (ÚPP a iných). 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 163 ods. 4 písm. c), ods. 9, ods. 11 
V § 163 ods. 4 písm. c) navrhujeme opraviť: „podľa odseku 10“ - ako v písm. b) 
§ 163 ods. 9 – vypustiť slová „v zastavanej časti“ a „urbanistická“ a v ods. 11 slovo „urbanistická“ - ide o obce s „koncentráciou marginalizovaných skupín“. 

Odôvodnenie k § 163 ods. 9: 
V súčasnosti sú mnohé plochy mimo zastavanej časti (nutné súhlasy s budúcim možným záberom PP na nepoľnohospodárske účely podľa § 13 zákona NR SR č. 220/2004). 
Nedoriešené financovanie ÚPD s koncentráciou marginalizovaných (zákon č. 226/2011 o poskytovaní dotácií na spracovanie ÚPD obcí, § 6 ods. 4 - hodnotiace kritériá neobsahujú územia s koncentráciou marginalizovaných skupín). 
 
O 
ČA 
Čiastočná úprava textu. 
KSK 
Čl. I § 31 ods. 3 písm. f) 
V čl. I § 31 ods. 3 písm. f) navrhujeme doplniť na koncy vety slová „zabezpečenia kvalitného životného prostredia vrátane opatrení na znižovanie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy". 

Odôvodnenie 
Jedná sa o napĺňanie Metodického usmernenia MDVRR SR k pneniu uznesenia Vlády SR č. 148/2014. 
 
O 
A 
 
KSK 
Čl. I § 45 ods. 2 a § 43 ods. 6 
Čl. I § 45 ods. 2 a § 43 ods. 6 navrhujeme zjednotiť, či správa o stave ÚPD bude uložená v registroch ÚP. 

Odôvodnenie: 
Nejasná formulácia. 
O 
A 
 
KSK 
C. Doložka vybraných vplyvov 
C. Doložka vybraných vplyvov 
Opätovne spracovať predpokladané vplyvy na rozpočty orgánov ÚP. 

Odôvodnenie: 
Predpokladaný výpočet ceny za spracovanie UPN O je oveľa nižší ako výpočet podľa cenníka UNIKA. Z uvedeného vyplýva, že z fondu na podporu ÚP bude poskytovaná finančná pomoc (dotácie) len niektorým obciam a to len na obstaranie ÚPD, s dotáciami na obstaranie ÚTP (ako povinné pre obce a VÚC novým SZ, ktoré majú nahradiť spracovávanie Prieskumov a rozborov) sa pri výpočte finančných dopadov nového SZ nepočíta. 
 
O 
A 
 
KSK 
Čl. I § 25 a § 97 
Čl. I § 25 a § 97 navrhujeme zlúčiť. 

Odôvodnenie: 
Popisuje odborne spôsobilé osoby a ich register. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná.  
KSK 
Celý predpis 
Obsah a štruktúra vykonávacích vyhlášok: 
Žiadame účasť zástupcov z VÚC pri návrhu §-znenia vykonávacích vyhlášok, najmä k časti ÚPN regiónu (jeho obsah a rozsah), spoločne so spracovávateľmi týchto dokumentácií. 

Odôvodnenie: 
Chýba odborná komunikácia o príprave vyhlášok (a metodík) spracovávaných súčasne so zákonom, potreba širšej informácie a možnosti pripomienkovania. Potrebná je aj tvorba jednotnej metodiky pre spracovanie ÚPD, ktorej výsledkom by boli územné plány čitateľné a jasné nielen pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť. 
O 
A 
 
KSK 
Čl. I § 5 ods. 7 
V čl. I § 5 ods. 7 navrhujeme doplniť slová „cyklistická doprava“. 

Odôvodnenie: 
Cyklistická doprava je samostatný druh dopravy, ktorého infraštruktúra má priemet do územia - lineárne stavby ako cestičky pre cyklistov a cyklopruhy. 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 5 ods. 6 
V čl. I § 5 ods. 6 navrhujeme doplniť: 
„Regulatív má charakter zákazov, obmedzení alebo podporujúcich faktorov vo vzťahu k priestorovému usporiadaniu a funkčnému využívaniu územia. Regulatív tým určuje prípustnú, obmedzenú a zakázanú činnosť alebo funkciu v území.“ 

Odôvodnenie: 
Doplnenie vychádza zo súčasne platného znenia (§139 a) stavebného zákona), presnejšie vystihuje obsah regulatívov. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 44 ods. 3, ods. 4 
V čl. I § 44 ods. 3 a ods. 4 navrhujeme slová „na odsúhlasenie“ a „po odsúhlasení“ nahradiť slovami „na vyjadrenie“ a „po vyjadrení“. 
Súvisí to taktiež s §§ 89 a 92. 

Odôvodnenie: 
Odsúhlasuje iba orgán územného plánovania, ktorý je kompetentný obstarať a schváliť príslušnú ÚPD. 
§43 ods. 4 – OÚP požiada o vyjadrenie k správe o stave ÚPD. 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 46 
V čl. I § 46 navrhujeme doplniť ods. 5 – na UPI sa nevzťahujú všeobecné predpisy o slobodnom prístupe k informáciám (podľa zákona č. 211/2000 Z.z.) 

Odôvodnenie: 
§ 22 informačný systém (registre ÚP) 
Informácia vychádza zo schválenej ÚPD, ktorá je zverejnená v „registroch informačného systému ÚP“ a web stránkach samospráv, teda je verejne prístupná. Stavebný zákon určuje povinné zverejňovanie v procese prípravy a prerokovania ÚPN (verejne prerokovávané ÚPD) a ÚPD je povinne zverejnená v IS, aby nadobudla platnosť. 
§108 ods.2 d) – všeobecná úprava správneho konania sa nevzťahuje na ÚPI 
 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 48 ods. 1 písm. d) 
V čl. I § 48 ods. 1 písm. d) navrhujeme vypustiť (súvisí s § 31 ods. 4) 

Odôvodnenie: 
Vyčleňovanie „skupín“ obyvateľstva považujeme za diskriminačné, nie v súlade so základnými ľudskými právami, Ústavou SR. Dosiahnutie želateľného spolužitia všetkých obyvateľov by malo byť zabezpečované dôsledným uplatňovaním ustanovení aj teraz platného stavebného zákona, legislatívy v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva a hygieny, školstva, ako aj aktivitami zástupcov samospráv obcí pre vytváranie pracovných príležitostí pre svojich obyvateľov. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 89 písm. a) bod 4. 
V čl. I § 89 písm. a) bod 4. navrhujeme nahradiť slovo "odsúhlasuje" slovami "vyjadruje sa k smernici". 
Navrhujeme prípadne zlúčenie bodu 4. a 8. 

Odôvodnenie: 
Samosprávne kraje, ako orgány ÚP, obstarávajú a schvaľujú ÚPD regiónu ako aj jej zmeny a doplnky. Ide o originálnu kompetenciu samosprávnych orgánov (§ 4, ods. 1, písm. c) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, v znení neskorších predpisov). 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 35 ods. 1 a ods. 2 
V čl. I § 35 ods. 1 navrhujeme doplniť za slovami „územnoplánovacej dokumentácie“ slová „primerane k stupňu ÚPD a riešeného územia“. 
V ods. 2 za slovami „návrhu územnoplánovacej dokumentácie“ navrhujeme doplniť slová „a jej zmien a doplnkov“. 

Odôvodnenie: 
Uvedený § upravuje len prerokovanie s dotknutými orgánmi štátnej správy. Neupravuje spôsob prerokovania s ostatnými dotknutými orgánmi, napr. orgánmi územnej samosprávy, správcami sietí. 
Doplnenie „primerane k stupňu ÚPD a riešeného územia“ vychádza zo špecifík územia a rozdielneho rozsahu a obsahu riešenia jednotlivých ÚPD. Nie všetky oblasti vymenované v ods. 1 sú v gescii štátnych orgánov. Ak je ÚPD uvedená v jednotlivých etapách, je korektné uviesť aj zmeny a doplnky. 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 29 ods. 2, § 30 ods. 3 
Čl. I § 29 ods. 2, § 30 ods. 3 
Navrhujeme doplniť v § 29 ods. 2, § 30 ods. 3 nové písmeno "určenia stavieb vo verejnom záujme". 

Odôvodnenie: 
Základné ustanovenia v ÚP §23 ods. 1...je vo verejnom záujme usmerňovať územný rozvoj 
§23 ods. 2 úlohami orgánov ÚP písm. l) – určovanie verejného záujmu 
§33 zastavovací plán ods. 3 f) – vymedzenie pozemkov určených na stavby vo VZ 
§47 predkupné právo ods. 1 – na pozemky určené v schválenom ÚPN Z a zastavovacom pláne na stavbu vo VZ 
§48 vyvlastňovacie dôvody ods. 1... vo verejnom záujme podľa ÚPD z dôvodu a) umiestnenia a uskutočnenia stavby vo VZ – doplniť odvolanie na osobitný zákon o vyvlastňovaní (uvedená definícia) 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 28 ods. 4 
V čl. I § 28 ods. 4 navrhujeme doplniť označenie písm. „d)“ stavebné úrady. 

Odôvodnenie: 
Osobitné označenie písmenom je logické a bolo aj v predchádzajúcej verzii návrhu zákona 
 
O 
A 
 
KSK 
Čl. I § 32 ods. 2 
V čl. I § 32 ods. 2 navrhujeme nahradiť slová „najmä mestská časť“ slovami „časť územia obce alebo mesta“. 

Odôvodnenie: 
Mestské časti (Košice, Bratislava) vykonávajú samosprávu, vo zverenom rozsahu majú postavenie obce. V prípade ostatných miest v SR má mestská časť postavenie ako časť obce, nemá právnu subjektivitu. Pre mestské časti Bratislavy a Košíc (rozsiahle k.ú.) je potrebné vyčleniť osobitné postavenie a možnosť spracovania ÚPN O a podrobnosti vyriešiť vo vykonávacej vyhláške. 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 35 
V § 35 navrhujeme do názvu ustanovenia doplniť na koniec slová „štátnej správy“. 

Odôvodnenie: 
Uvedené ustanovenie upravuje len prerokovanie s dotknutými orgánmi štátnej správy. 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 37 ods. 2 
V čl. I § 37 ods. 2 navrhujeme vypustiť poslednú vetu: „Grafickou prílohou zadania je problémový výkres.“ 

Odôvodnenie: 
Problémový výkres je výstupom analýzy uvedenej v ods. 1 a znázorňuje konkrétne strety záujmov v území. Problémový výkres nie je potrebné prerokovávať ako súčasť zadania, najmä ak zadanie má iné úlohy, a to napr. stanovenie cieľov a požiadaviek riešenia. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 37 ods. 1 
Čl. I § 37 ods. 1 
Z navrhovaného znenia nie je jasné, kto reálne „analýzu“ spracuje. Taktiež nie je jasná etapa spracovania problémového výkresu a odborné vyhodnotenie najzávažnejšie stretov záujmov v území (spracovateľom). Preto odporúčame ponechať samostatne etapu prieskumov a rozborov, ktoré musí spracovateľ pred zadaním urobiť. 

Odôvodnenie: 
Ide o dôležitú etapu odbornej práce pred spracovaním zadania. V záujme kvalitne spracovanej územnoplánovacej dokumentácie je potrebné vychádzať z územnotechnických podkladov, ale taktiež doplniť ich o reálne poznatky z územia zistené v teréne, doštudovanie strategických dokumentov, ktoré sú vo vzťahu k riešenému územiu...). 
 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 42 ods. 4 
V čl. I § 42 ods. 4 v oboch vetách za slová „prerokovania konceptu“ navrhujeme doplniť slová „a vypracovania súborného stanoviska“ 

Odôvodnenie: 
Doplnenie vychádza z nutnej etapy vyhodnotenia pripomienok, dohodnutia s orgánmi štátnej správy a záverečného formulovania súborného stanoviska, ktorý môže výrazne ovplyvniť posun v časovom harmonograme. 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 31 ods. 4 a § 48 ods. 1 písm. d) 
V čl. I § 31 ods. 4 a § 48 ods. 1 písm. d) navrhujeme doplniť zdroj (definovať) „koncentrácia marginalizovaných skupín“ a vypustiť slovo „urbanistická“. 

Odôvodnenie: 
Pojem nie je nedefinovaný, „koncentrácia“ bez kvantifikácie. 
Slovo „urbanistický“ používame v spojení s rozvojom mestských sídiel (miest a obcí), teda urbánneho (mestského) prostredia. Koncentrované marginalizované (rómske) skupiny sú zriedkavo v zastavanom území miest/ obcí, väčšinou sú rómske osídlenia lokalizované na okraji mesta/ obce, alebo sú osídlenia priestorovo vzdialené, oddelené (segregované). 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 32 
V § 32 navrhujeme riešiť možné spojenie územného a stavebného konania. 

Odôvodnenie: 
Ak ÚPN Z určuje aj zastavovacie podmienky, platí ako v ZP § 33 ods. 2 - určením zastavovacích podmienok sa umožní zlúčiť doteraz oddelené postupy umiestňovania stavieb a povoľovania stavieb, a tak stavebníkom usporiť čas. „Prípadne možné zlúčenie“ bude vychádzať od veľkosti (rozlohy) a podrobnosti spracovania riešeného územia. 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 8 ods. 3 
V čl. I § 8 ods. 3 navrhujeme doplniť slová „rámcovo sa určia v ÚPN Z ak sa obstaráva“ 

Odôvodnenie: 
Zastavovacie podmienky v § 8 ods. 2 a) b) f) – sú definované aj v ÚPN Z § 32 ods. 5 b), d) a f) - ak ÚPN Z určuje aj zastavovacie podmienky, má byť doplnený v § 8 ods. 3. 
 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 28 ods. 2 písm. a), b) 
V čl. I § 28 ods. 2 písm. a), b) navrhujeme vypustiť slová „okrem Koncepcie územného rozvoja Slovenska“. 

Odôvodnenie: 
Zosúladenie s § 89 písm. a) bod 2. - Ministerstvo obstaráva ÚTP, ktoré sú podkladom pre KURS. 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 28 ods. 5 
V čl. I § 28 navrhujeme nasledovné znenie ods. 5: 

„Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné poskytnúť orgánu územného plánovania údaje o území bezodplatne alebo za úhradu nevyhnutných nákladov na ich rozmnoženie a doručenie. Vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníci stavieb inžinierskych sietí sú povinní poskytnúť orgánu územného plánovania aj grafické vyhotovenie polohopisnej situácie dopravnej infraštruktúry a koridorov inžinierskych sietí.“ 

Odôvodnenie: 
Vypustenie „bezodkladne po ich získaní“ je uvedené v § 28 ods. 4 a povinnosť vlastníkov inžinierskych stavieb je stanovená aj v § 2 ods. 7, pričom ich „vytvorenie a digitalizácia“ je v ich finančnej réžii, majú byť poskytnuté bezodplatne, max. za úhradu nevyhnutných nákladov za rozmnoženie a doručenie. 
 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 30 ods. 3, 4, 5 
V čl. I § 30 navrhujeme v jednotlivých odsekoch doplniť tieto slová: 

ods. 3, písm. e) doplniť za slová "lesných pozemkov a" slovo „racionálne“. 

ods. 4 doplniť na koniec vety slová „a vzájomnú nadväznosť väzieb na susediace regióny príp. štáty.“ 

ods. 5 doplniť na koniec vety slová „a v konaniach pre nové investície a rozvojových plôch podľa ods. 3 písme. d)“ 

Odôvodnenie: 
Doplnením ods. 5 ide o dôslednejšie sledovanie regulovania rozvoja územia, najmä ak ide o a vymedzenie územia na umiestnenie nových investícií a rozvojových plôch celoštátneho a regionálneho významu. Doplnenie „racionálneho“ využívania prírodných zdrojov je rovnako formulované aj v § 31 ÚPN O. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 31 ods. 3, § 32 ods. 5 
Čl. I § 31 ods. 3, § 32 ods. 5 
Navrhujeme doplniť v § 31 ods. 3 ÚPN O a § 32 ods. 5 ÚPN Z nové písmeno „vymedzenia plôch pre stavby vo VZ“. 

Odôvodnenie: 
Základné ustanovenia v ÚP §23 ods. 1...je vo verejnom záujme usmerňovať územný rozvoj 
§23 ods. 2 úlohami orgánov ÚP písm. l) – určovanie verejného záujmu 
§33 zastavovací plán ods. 3 f) – vymedzenie pozemkov určených na stavby vo VZ 
§47 predkupné právo ods. 1 – na pozemky určené v schválenom ÚPN Z a zastavovacom pláne na stavbu vo VZ 
§48 vyvlastňovacie dôvody ods. 1... vo verejnom záujme podľa ÚPD z dôvodu a) umiestnenia a uskutočnenia stavby vo VZ – doplniť odvolanie na osobitný zákon o vyvlastňovaní (uvedená definícia) 
 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 31 
V čl. I § 31 navrhujeme doplniť o reguláciu umiestňovania reklamných stavieb v zastavanom území a vo voľnej krajine z dôvodu ochrany ŽP, prírody a krajiny. 

Odôvodnenie: 
Podľa § 13 Reklamné stavby sú od 3 - 20 m2 a nad 20 m2 – jednoduchými stavbami (§ 14 ods. 3), kolaudácia potrebná nad 20 m2 (§ 77). 
V záujme vyriešenia aktuálnych problémov s ich reálnou existenciou v obciach navrhujeme doplnenie v regulatívoch ÚPN obcí, aby na tento problém aktívne reagovala aj ÚPD, nielen predpisy iných zákonov (úprava v cestnom zákone). 
V osobitnej časti k § 123 ods. 9 – „Navrhuje sa vylúčiť reklamné stavby z rozhodovania o umiestnenie stavby, pretože ich vplyv na okolie stavby to nevyžaduje, najmä netreba v samostatnom správnom konaní určovať územnotechnické parametre ako pri budovách, ani opatrenia na obmedzenie vplyvu na okolie ako pri iných inžinierskych stavbách. Bude postačujúce, aby sa parametre ich umiestňovania určili v stavebnom povolení alebo v stavebnom súhlase“. 
Vzhľadom na existujúce problémy a potrebu riešenia tohto vizuálneho smogu, vysvetlenie považujeme za nekompetentné a zle formulované. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 42 ods. 8 
V čl. I § 42 ods. 8 navrhujeme doplniť „Registračný list bude bezodkladne vložený do registra územného plánovania“. 

Odôvodnenie: 
Je potrebné eliminovať príp. možnosti oneskorenia nadobudnutia účinnosti ÚPD z dôvodu príp. oneskoreného vloženia registračného listu do registra. 
Zároveň upozorňujeme, že znenie uvedeného odseku je v priamom rozpore s § 8 ods. 9 zákona č. 302/2001 Z.z. v platnom znení. 
 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 43 ods. 2 
V čl. I § 43 ods. 2 navrhujeme na koniec odseku doplniť vetu „Právnická osoba, ktorá vyvolala obstaranie novej ÚPD uhradí primerane náklady na jej obstaranie.“. 

Odôvodnenie: 
Doplnenie a formulácia „uhradí primerane náklady“ vychádza z § 44 ods. 6 Právnická osoba, ktorá vyvolala potrebu zmien a doplnkov uhradí náklady na ich obstaranie. 
Odsúhlasená ÚPD je záväzným podkladom pre konania a je dohodou všetkých zainteresovaných orgánov a verejnosti, teda iba výnimočné okolnosti môžu vyvolať zmenu dohodnutého a schváleného variantu v ÚPD (zadania ÚPD). 
 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 44 ods. 6 
V čl. I § 44 ods. 6 navrhujeme poslednú vetu odseku upraviť nasledovne: 
„ak obec neobstará zmeny a doplnky územného plánu obce na zosúladenie územného plánu obce so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu dopravnej infraštruktúry vo verejnom záujme s úhradou nákladov na ich obstaranie, stavba dopravnej infraštruktúry sa umiestni v súlade so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov.“ 

Odôvodnenie 
Musí sa jednať o verejnú dopravnú infraštruktúru a nie o súkromné záujmy investora. 
Upozorňujeme na záväznosť ÚPD a výber optimálneho variantu investorom. Záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov má odporúčací charakter. Potrebná je aj zmena v zákone o ochrane PP! 
Obstaranie zmien a doplnkov je procesne zdĺhavé, proces ich prerokovania sa v porovnaní s teraz platnými predpismi strojnásobil, čo tiež nie je v súlade s deklarovaným cieľom prípravy nového stavebného zákona – zjednodušenie a sprehľadnenie celého procesu územného plánovania a stavebného poriadku. 
 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 44 
V čl. I § 44 Požadujeme vypustiť povinnosť obstarávateľa odsúhlasiť smernicu pre zmeny a doplnky Ministerstvom, resp. obvodným úradom. 

Odôvodnenie 
Pokladáme za dostačujúce oznámiť spracovanie smernice Ministerstvu, resp. Okresným úradom pred schválením v zastupiteľstve, vzhľadom na to, že smernica musí byť spracovaná v súlade so schváleným zadaním ÚPD a v súlade s vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie. Vyššie uvedené orgány štátnej správy budú mať overiť uvedený súlad v procese preskúmania návrhu ÚPD. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 89 
V čl. I § 89 písm. a) navrhujeme doplniť ďalšie body „vydáva ÚPI“ a „zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov orgánov ÚP“. 

Odôvodnenie: 
Doplnenie ÚPI je vo vzťahu ku KURS aj metodickým usmerneniam. Doplnenie odbornej prípravy zamestnancov orgánov ÚP - nie všetci zamestnanci budú odborne spôsobilé osoby (v zmysle §25 a ich odbornej prípravy uvedené v § 89 ods. 9 a musia vykonávať odbornú prácu orgánu ÚP (viď. § 98), potrebné 2 roky praxe uvedené v § 98 ods. 3 písm. a), alebo 3-5 rokov praxe uvedené v § 97 ods. 1 c). 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl. I § 92 
V čl. I § 92 ods. písm. a) body 2 a 3 navrhujeme doplniť z akého hľadiska sa „vyjadruje“, „odsuhlasuje“ – z hľadiska ich súladu s týmto zákonom a právnymi predpismi, ako pri bode 1. Aj v prípade ÚPD obcí ide o zásah do originálnej kompetencie samosprávy v súvislosti s obstarávaním ZaD ÚPN O a postup obstarania ZaD je zdĺhavý. 

Odôvodnenie: 
Vyjadrenie, odsúhlasenie z hľadiska súladu s vyšším stupňom ÚPD by mal vykonávať ten orgán ÚP, ktorý túto ÚPD obstaral, (teda obec pre ÚPN Z ,VÚC pre ÚPN O). Stanovisko k smernici na obstaranie ZaD, by mal dávať VÚC z hľadiska ÚPN R a nie orgán štátnej správy – OÚ (posúdi dodržanie legislatívneho postupu pred schválením ZaD). Aby nedochádzalo k dvojitému posudzovaniu súladu s dokumentáciou vyššieho stupňa. Návrh SZ nerieši postup v prípade protichodných posúdení súladu ÚPN O, resp. jeho ZaD s ÚPN R. Obdobne sa to týka miest a obcí pri posudzovaní ÚPN Z, ich ZaD a zastavovacích plánov a ich ZaD. Možná kolízia s § 40 ods.4 (obec dohodne návrh ÚPN O s VÚC z hľadiska súladu s ÚPN R). 
 
Z 
A 
 
KSK 
Čl. I § 93 
V čl. I § 93 navrhujeme doplniť „vyjadruje sa k správe o stave ÚPN obcí a ÚPN zón, k smernici, ZaD a v konaniach podľa § 30 ods. 3 písm. d) a podľa § 109 ods. 1“. 

Odôvodnenie: 
Samosprávne kraje sa majú vyjadrovať k smernici aj zmenám a doplnkom ÚPN O. V ÚPN regiónu podľa § 30 ods. 3 písm. d) ide o vymedzenie územia na umiestnenie nových investícií a rozvojových plôch celoštátneho a regionálneho významu, podľa § 109 ods. 1 - účastníci majú v konaní procesné práva a povinnosti v rozsahu nevyhnutnom na uplatnenie svojich práv a zákonom chránených záujmov alebo na plnenie uložených povinností, ak môžu byť priamo dotknuté rozhodnutím vo veci. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
KSK 
Čl I. § 10 
V čl. I § 10 navrhujeme doplniť pojem „bytový dom“, prípadne vila dom, apartmánový a pod. 

Odôvodnenie: 
Bytový dom má osobitné vysvetlenie aj v súčasnom zákone. 
 
O 
N 
Zosúladené s Štatistickou klasifikáciou stavieb 
KSK 
Čl. I § 122 ods. 1 a ods. 2 písm. a) 
V § 122 ods. 1 a ods. 2 písm. a) navrhujeme doplniť za slovami "územný plán obce" slová „prípadne ÚPN regiónu“. (v zmysle § 30 ods. 3 písm. d)) 

Odôvodnenie: 
V zmysle základných ustanovení pre ÚP, uvedených v § 23 - základná úloha orgánov ÚP. 
Doplniť VÚC v územných konaniach a ÚPN regiónu ako podklad na posúdenie návrhu na začatie územného konania o umiestnení stavieb a zmene funkčného využitia územia pre nové investície a rozvojové plochy celoštátneho a regionálneho významu. 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
KSK 
Čl. I § 96 
V čl. I § 96 navrhujeme vložiť nový ods. 6 v znení : 

„(6) Špeciálne stavebné orgány návrh na začatie konania vo veciach umiestňovania alebo povoľovania stavieb zamietnu, ak nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami.“ 

Odôvodnenie : 
Návrh korešponduje so znením § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej správy sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s ÚPD. 
Navrhovaný postup je rovnaký ako pri postupe všeobecných stavebných úradov (obcí) podľa § 123 ods. 4, resp. § 128 ods. 4 návrhu zákona (opäť zamietnutie návrhu), resp. obdobný postup – podľa § 134 písm. a) návrhu zákona (zastavenie konania). 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
KSK 
Čl I. § 61 ods. 2 písm. c) 
V čl. I § 61 ods. 2 písm. c) navrhujeme doplniť na koniec vety slová „podľa zastavovacích podmienok a regulatívov schválených v ÚPD a v súlade s technickými normami“. 

Odôvodnenie: 
Geodet vykonáva práce na zákazku investorov. Geodet aj osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru musí zodpovedať za dodržanie vyššie uvedeného. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
SZVT 
§ 111 ods. 3  
V § 111 ods. 3 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Ak je obec dotknutým orgánom aj podľa odseku 1 písm. a), uplatňuje v konaniach podľa tohto zákona aj požiadavky vyplývajúce z osobitných predpisov upravujúcich konania uvedené v odseku 2.“ 
Odôvodnenie: 
Pre vylúčenie pochybností považujeme za potrebné explicitne ustanoviť, že obec môže mať v konaniach podľa stavebného zákona tiež postavenie dotknutého orgánu podľa § 111 ods. 1 písm. a), ak uplatňuje záujmy vyplývajúce z osobitných predpisov (napríklad § 12 ods. 8 zákona o tepelnej energetike). Prax totiž už ukázala, že obce vykonávajúce pôsobnosť stavebného úradu sa často vyhýbajú zodpovednosti ako dotknutého orgánu s poukazom na zákonné ustanovenie, podľa ktorého vykonávajú pôsobnosť dotknutého orgánu len v prípade, ak nie sú súčasne v postavení stavebného úradu. 

 
Z 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
SZVT 
§ 15 ods. 4 písm. c)  
V § 15 ods. 4 písm. c) sa slová „výmena technických systémov vykurovania a klimatizácie“ nahrádzajú slovami „zmena spôsobu vykurovania a chladenia vrátane odpojenia sa od centralizovaného zásobovania teplom1a), výmeny technických systémov vykurovania a klimatizácie“. 
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie: 
„§ 2 písm. y) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z.“ 
Odôvodnenie: 
Z dôvodu častého výskytu zmien stavieb, pri ktorých dochádza k zmene spôsobu vykurovania cestou výstavby domovej kotolne spojenej s odpojením sa centralizovaného zásobovania teplom navrhujeme, aby sa v stavebnom zákone explicitne formulovala takáto prestavba či stavebná úprava ako obnova. Uvedené má totiž značný význam vo vzťahu k posúdeniu, či takáto zmena stavby podlieha stavebnému povoleniu alebo len stavebnému súhlasu (§ 69 ods. 2 návrhu zákona). 

 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
SZVT 
§ 111 ods. 1 písmeno c)  
§ 111 ods. 1 písmeno c) znie: 
„c) prevádzkovateľ inžinierskej siete, na ktorú sa má stavba, o ktorej sa rozhoduje pripojiť alebo od ktorej sa má odpojiť, alebo ktorý je dotknutý umiestnením stavby, iným zásahom do inžinierskej siete alebo uskutočňovaním prác v ochrannom pásme alebo bezpečnostnom pásme,“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme preformulovať definíciu vlastníka inžinierskej siete ako dotknutého orgánu, pričom navrhujeme preniesť túto úlohu z vlastníka siete na jej skutočného prevádzkovateľa. V praxi sú totiž bežné prípady, že inžinierske siete vlastní developer prípadne obec, pričom prevádzkou inžinierskej siete je poverený jej nájomca alebo správca. Ďalej navrhujeme rozšíriť prípady, kedy sa uplatňuje pôsobnosť prevádzkovateľa inžinierskej siete ako dotknutého orgánu o prípad, že sa navrhovaná stavba od siete odpája, alebo ak sa navrhovanou stavbou inak zasahuje do inžinierskej siete. Osobitné predpisy totiž spravidla podmieňujú súhlasom prevádzkovateľa inžinierskej siete nielen práce a činnosti v ochranných pásmach, ale aj práce a činnosti, ktorými sa inak zasahuje do samotnej inžinierskej siete (viď napr. § 22 ods. 3 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z.). Aj takéto zásahy môžu mať totiž negatívne dopady na ďalšiu prevádzku inžinierskej siete. 

 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
SZVT 
§ 51 ods. 5  
V § 51 ods. 5 sa dopĺňa tretia veta, ktorá znie: „Rovnako postupuje stavebník v prípade, ak osobitné predpisy5a) upravujú pre navrhovanú stavbu, zmenu stavby, zmenu v užívaní stavby alebo odstránenie stavby osobitné povoľovacie konanie.“ 
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie: 
„Napríklad § 10 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 102/2014, § 12 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 100/2014 Z. z.“ 
Odôvodnenie: 
Okrem konania o posúdení vplyvov na životné prostredie, osobitné zákony upravujú rad ďalších zvláštnych povoľovacích konaní, ktoré by zo svojej povahy mali predchádzať stavebnému konaniu. Aj vo vzťahu k takýmto osobitným konaniam je preto vhodné rozšíriť povinnosť stavebníka špecifikovanú v § 51 ods. 5. 

 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SZVT 
§ 67 ods. 3  
V § 67 ods. 3 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie: 
„j) na stavebné úpravy a udržiavacie práce na tepelných sieťach verejného rozvodu tepla, ak sa nemení ich trasa“. 
Doterajšie písmená j) až o) sa označujú ako odseky k) až p). 
Odôvodnenie: 
Návrh stavebného zákona „oslobodzuje“ od povinnosti disponovať stavebným povolením a stavebným súhlasom stavebné úpravy a udržiavacie práce na elektrických vedeniach, vedeniach plynárenskej siete ako aj zariadeniach elektronických komunikačných sietí. Rovnakú povahu majú však aj stavebné úpravy a udržiavacie práce na tepelných sieťach verejného rozvodu tepla, ktoré je z dôvodu verejného záujmu potrebné pravidelne udržiavať a upravovať. Navrhujeme preto explicitne do zákona ustanoviť aj takúto výnimku. 
 
Z 
A 
 
SZVT 
§ 69 ods. 2 písm. c)  
V § 69 ods. 2 písm. c) sa za čiarku dopĺňajú nasledovné slová „ak sa nemení spôsob vykurovania alebo chladenia spojený s odpojením sa od centralizovaného zásobovania teplom,“. 
Odôvodnenie: 
Vzhľadom na definíciu jednoduchej stavby vyplývajúcej z § 14 ods. 3 návrhu zákona je zrejmé, že za jednoduché stavby sa budú považovať aj budovy, ktoré sú v praxi zásobované z verejného rozvodu tepla (t.j. z centralizovaného zásobovania teplom). Odpojenie sa od centralizovaného zásobovania teplom má však vždy technické, ekologické ako aj ekonomické dopady na širší okruh osôb (najmä zostávajúcich odberateľov). Z dôvodu ochrany týchto záujmov je preto potrebné podriadiť takéto stavby režimu riadneho stavebného konania. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
SZVT 
§ 108 ods. 2 písm. i)  
V § 108 ods. 2 písm. i) sa za čiarku dopĺňajú nasledovné slová: „pokiaľ z osobitného predpisu nevyplýva inak,“ 
Odôvodnenie: 
Nepovažujeme za vhodné riešenie vylúčiť plošne aplikáciu všeobecného predpisu o správnom konaní (správneho poriadku) na konania o vydávaní záväzných stanovísk. Osobitné predpisy v určitých prípadoch (ako napríklad zákon o energetike, zákon o tepelnej energetike, vodný zákon) podriaďujú režimu správneho konania aj také konania, ktorých výsledkom pre stavebné konanie je vydanie záväzného stanoviska. Zákonodarca sa pritom rozhodol pre takúto úpravu z určitého dôvodu, spravidla z dôvodu garancie procesných práv účastníkom takýchto konaní prípadne iným zúčastneným osobám. Navrhujeme preto ponechať úpravu povahy konania o vydávaní záväzných stanovísk primárne na úpravu osobitnými predpismi. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 16.01.2015. 
SZVT 
§ 111 ods. 1  
V § 111 ods. 1 sa za písmeno g) dopĺňa nové písmeno h), ktoré znie: 
„h) iná osoba, ak jej postavenie dotknutého orgánu vyplýva z osobitného predpisu.“ 
Odôvodnenie: 
Súčasný stavebný zákon považuje za dotknuté orgány aj právnické osoby, ktorým postavenie dotknutého orgánu vyplýva z osobitných predpisov. Navrhujeme zachovať tento koncept z dôvodu zohľadnenia vôle zákonodarcu vyjadrenej v týchto osobitných predpisoch. 

 
Z 
ČA 
v ods. 2 sa doplní: „podľa osobitného predpisu“ 
SZVT 
§ 79 ods. 3  
V § 79 ods. 3 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: „Ak osobitné predpisy5a) upravujú pre stavbu osobitné povoľovacie konanie, zmenu v užívaní dokončenej stavby možno povoliť len na základe výsledku takéhoto osobitného povoľovacieho konania.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhovaná pripomienka nadväzuje bezprostredne na pripomienku č. 2. (k § 51 ods. 5) 
 
Z 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
SZVT 
§ 138 
V § 138 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie: 
„f) by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť práva a oprávnené záujmy účastníkov.“ 
Odôvodnenie: 
Stavebný úrad by ma v stavebnom konaní zohľadňovať aj verejný záujem, čo sa koniec-koncov prejavuje aj v ingerencii štátu v procese povoľovania výstavby. Súčasný stavebný zákon v ust. § 62 ods. 4 ukladá stavebnému úradu sledovať a vyhodnocovať počas celého stavebného konania verejný záujem a jeho napĺňanie ako aj mieru obmedzenia alebo ohrozenia práv účastníkov stavebného konania. Navrhujeme preto stavebnému úradu túto kompetenciu ponechať. 

 
Z 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
SZVT 
§ 111 
V § 111 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 
„(5) Právomoc dotknutého orgánu vydávať záväzné stanoviská v podobe samostatného rozhodnutia zostáva nedotknutá, ak to predpisy na ochranu nimi sledovaných záujmov ustanovujú.“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme zachovať koncept nadväznosti stavebného konania na osobitné konania vyplývajúce z osobitných predpisov. Pokiaľ totiž osobitný predpis (napríklad zákon o energetike, zákon o tepelnej energetike, vodný zákon) podriaďuje pod režim správneho konania aj konanie, ktorého výsledkom pre stavebné konanie je záväzné stanovisko, stavebný zákon by mal takúto osobitnosť zohľadňovať (v súčasnosti je táto zásada zohľadnená v ust. § 126 ods. 2 stavebného zákona). 
 
Z 
ČA 
Uvedená problematika je upravená inak. 
SZVT 
§ 132 ods. 1 písm. a)  
V § 132 ods. 1 písm. a) sa za slová „projektová dokumentácia nemá požadované náležitosti“ vkladajú nasledovné slová „, najmä neobsahuje všetky požadované rozhodnutia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme výslovne ustanoviť, že v prípade, ak projektová dokumentácia resp. jej dokladová časť neobsahuje všetky požadované rozhodnutia a záväzné stanoviská, stavebný úrad konanie na potrebnú dobu preruší. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
SZVT 
článok XIV  
Za článok XIV sa vkladá nový článok XV, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z. z., v rámci ktorého navrhujú nasledovné zmeny a doplnenia: 
1. V § 12 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie: 
„(11) Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa vzťahujú aj na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti, ktorá má slúžiť pri výrobe tepla, výrobe tepla a rozvode tepla alebo rozvode tepla na účely uvedené v § 1 ods. 3.“ 
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12. 
Odôvodnenie: 
Z dôvodu pretrvávajúcich rozporov v rozhodovacej praxi stavebných úradov sa navrhuje jednoznačne ustanoviť, že právomoc ministerstva hospodárstva a obcí pri výstavbe sústav tepelných zariadení alebo jej časti vyplývajúca z ust. § 12 ods. 1 a 8 zákona o tepelnej energetike sa vzťahuje aj na také navrhované stavby, pri ktorých je stavebníkom deklarovaný nepodnikateľský účel. Opačný prístup totiž umožňuje relatívne jednoduché obchádzanie regulačnej pôsobnosti ministerstva a obcí pri rozhodovaní o rozvoji tepelného hospodárstva na území, čo rozhodne nemožno považovať za súladné so zámerom zákonodarcu. 

2. § 12 odsek 12 (doterajší odsek 11) znie: 
„(12) Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa primerane vzťahujú aj na zmeny a úpravy v existujúcich sústavách tepelných zariadení, pre ktoré sa vyžaduje povolenie alebo stavebný súhlas podľa osobitného predpisu.13c)“ 
Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie: 
„§ 67 ods. 1 a § 69 ods. 1 zákona č. xxx/2014 Z. z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).“ 
Odôvodnenie: 
Pripomienka reaguje jednak na navrhované vloženie nového odseku 10 do § 12 zákona o tepelnej energetike ale tiež aj na rozšírenie stavieb (a ich zmien), na ktoré podľa nového stavebného zákona postačuje stavebný súhlas. Navrhuje sa preto rozšíriť právomoc ministerstva vydávať osvedčenia na výstavbu sústavy tepelných zariadení a právomoc obcí vydávať záväzné stanoviská o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky aj na také stavby (a ich zmeny), pre ktoré takýto stavebný súhlas postačuje. Uvedené je plne v súlade so zámerom zákonodarcu pri regulácii výstavby sústavy tepelných zariadení v obci, ktorý bol vyslovený v zákone č. 100/2014 Z. z. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 16.01.2015. 
SZVT 
§ 135 ods. 2  
V § 135 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „To neplatí, ak osobitné predpisy ustanovujú, že dotknutý orgán vydáva záväzné stanovisko v podobe samostatného rozhodnutia v konaní podľa všeobecnej úpravy správneho konania11).“. 
Odôvodnenie: 
Uvedená pripomienka nadväzuje na pripomienku č. 10 (k § 111 novy ods. 4 a pripomienku č. 11. (k § 112 ods. 4) 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 16.01.2015. 
SZVT 
§ 112 ods. 5  
V § 112 ods. 5 sa dopĺňa nová druhá veta, ktorá znie: „Stavebný úrad je však vždy viazaný záväzným stanoviskom dotknutého orgánu, ktoré má povahu samostatného rozhodnutia vydaného v konaní podľa všeobecnej úpravy správneho konania11).“ 
Odôvodnenie: 
Vo vzťahu k rozhodnutiam dotknutých orgánov, ktoré boli vydané v správnom konaní a ktoré majú pre stavebné konanie povahu záväzných stanovísk, sa musí zohľadňovať zásada relatívnej nezmeniteľnosti právoplatného rozhodnutia (res iudicata) ako aj zásada posudzovania predbežných otázok vyplývajúca z ust. § 40 ods. 1 správneho poriadku: „Ak sa v konaní vyskytne otázka, o ktorej už právoplatne rozhodol príslušný orgán, je správny orgán takým rozhodnutím viazaný...“ Právoplatné rozhodnutie vydané v správnom konaní (a teda aj jeho obsah) možno zrušiť len cestou formálneho zrušenia (alebo zmeny) v konaniach o riadnych resp. mimoriadnych opravných prostriedkoch. Koncentračná zásada stavebného konania nemôže mať prednosť pred vyššie uvedenými zásadami správneho konania, ktoré majú svoj pôvod v princípe právnej istoty zakotvenej v článku 1 ods. 1 Ústavy SR. 

 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 16.01.2015. 
SZVT 
§ 112 ods. 4  
V § 112 ods. 4 sa dopĺňa nová druhá veta, ktorá znie: „To neplatí, ak osobitné predpisy ustanovujú, že dotknutý orgán vydáva záväzné stanovisko v podobe samostatného rozhodnutia v konaní podľa všeobecnej úpravy správneho konania11).“ 
Odôvodnenie: 
Následok v podobe predpokladanej absencie námietok dotknutého orgánu k navrhovanej stavbe pre prípad márneho uplynutia lehoty na vydanie záväzného stanoviska nemožno uplatniť v prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje pre záväzné stanoviská podobu osobitného rozhodnutia vydaného v správnom konaní. Ak zákonodarca vyslovil v osobitnom predpise takúto požiadavku, urobil to z dôvodu, že mal záujem priznať príslušnému aktu dotknutého orgánu povahu osobitného povolenia, v konaní o ktorom sa musia zohľadniť všetky procesné práva účastníkov konania vrátane práva podať opravný prostriedok. Tento zámer zákonodarcu preto nemožno obísť fikciou absencie námietok dotknutého orgánu, keďže dotknutý orgán je viazaný v prvom rade osobitným predpisom. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 16.01.2015. 
NROZP 
Všeobecne1 
Všeobecne: 
25. júna 2010 nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“). 
Podľa článku 4 „Všeobecné záväzky“ ods. 1 Dohovoru „Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť a podporovať plné uplatňovanie všetkých ľudských práv a základných slobôd pre všetky osoby so zdravotným postihnutím bez akéhokoľvek diskriminovania na základe zdravotného postihnutia.“ 
„Na tento účel sa zmluvné strany zaväzujú mimo iného 
(a) prijať všetky príslušné legislatívne, správne a iné opatrenia na uplatňovanie práv uznávaných v tomto dohovore; 
(c) zohľadniť ochranu a podporu ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých politikách a programoch.“ 
Jednou zo zásad, na ktorých je Dohovor založený, je zásada prístupnosti definovaná v článku 9: 
„1. S cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím, aby mohli žiť nezávislým spôsobom života a plne sa podieľať na všetkých aspektoch života, zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím, na rovnakom základe s ostatnými, prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, ... a to tak v mestských, ako aj vo vidieckych oblastiach. Tieto opatrenia, ktoré budú zahŕňať identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich prístupnosti, sa budú vzťahovať, okrem iného, na: 
(a) budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia, vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk. 
2. Zmluvné strany prijmú aj príslušné opatrenia: 
(a) na vypracovanie, vyhlásenie a kontrolu dodržiavania minimálnych noriem a pravidiel pre zabezpečenie prístupnosti zariadení a služieb dostupných alebo poskytovaných verejnosti;“ 
Ďalej si dovoľujeme upozorniť na ustanovenia ´článku 30 „Účasť na kultúrnom živote, rekreácii, záujmových aktivitách a športe“: 
„1. Zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa na rovnakom základe s ostatnými na kultúrnom živote a prijmú všetky príslušné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím 
(c) mali prístup k miestam určeným na kultúrne predstavenia alebo služby, ako sú divadlá, múzeá, kiná, knižnice a služby cestovného ruchu, a v najväčšej možnej miere mali prístup k historickým pamiatkam a k významným miestam národného kultúrneho dedičstva. 
5. S cieľom umožniť osobám so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa na rovnakom základe s ostatnými na rekreačných, záujmových a športových aktivitách, zmluvné strany prijmú príslušné opatrenia s cieľom 
(c) zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k miestam konania športových, rekreačných a turistických aktivít; 
(e) zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k službám poskytovaným tými, ktorí sa zaoberajú organizovaním rekreačných, turistických, záujmových a športových aktivít.“ 

Z týchto zásad sme vychádzali pri formulovaní našich pripomienok a mal by z nich vychádzať i predkladaný návrh zákona. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
NROZP 
Všeobecne2 
Všeobecne: 
Pripomienky NROZP je možné rozdeliť do troch okruhov: 
1. Definícia okruhu stavieb, u ktorých požadujeme zabezpečiť bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie osobami so zdravotným postihnutím. Nakoľko obecná definícia nezahŕňa všetky stavby, ktoré by mali spĺňať požiadavky bezbariérovosti, navrhujeme problém riešiť výčtom stavieb, pričom ustanovenie nevylučuje, aby sa zásady bezbariérovosti netýkali i iných stavieb v zozname neuvedených. Zásadne nesúhlasíme s užívaním pojmu „stavba, ktorá je účelovo určená na užívanie osobami so zdravotným postihnutím“, takéto stavby nepoznáme. 
2. Od začiatku prípravy nového stavebného zákona bolo kompetentným pracovníkom MDVaRR známe, že druhou zásadnou požiadavkou zástupcov osôb so zdravotným postihnutím je zaviesť kontrolný mechanizmus odborného posudzovania bezbariérovosti stavieb nezávislým inštitútom, napriek tomu v predloženom návrhu zákona nezávislé odborné posudzovanie bezbariérovosti prostredia a stavieb chýba. Požadujeme v tomto zmysle návrh zákona spolu s ďalšími súvisiacimi predpismi dopracovať s tým, že účinnosť týchto ustanovení sa stanoví od 1. januára 2018, čím sa získa dostatok času na zavedenie systému a prípravu príslušných odborníkov. V SR už existujú pracoviská, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. 
3. Tretím okruhom pripomienok riešime nedostatočný dôraz návrhu zákona na problematiku posudzovania stavieb z hľadiska bezbariérovosti a dôsledky, ktoré by z nedodržania zásady prístupnosti mali vyplynúť, napr. zamietnutie stavebného povolenia z dôvodu bariérovosti stavby alebo doloženie posudku o bezbariérovej realizácii vybranej stavby. 
Všetky naše pripomienky sa týkajú článku I. 
Až na jednu pripomienku ide o pripomienky zásadné a žiadame, aby boli tak i vyhodnotené. 

 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
NROZP 
K §2 
Do § 2 Navrhujeme pridať odsek 8 s nasledujúcim textom: 
„(8) Ak ide o novú stavbu alebo o obnovu existujúcej stavby, uvedenej v § 65, stavebník je povinný zabezpečiť bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie stavby v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania. Univerzálne navrhovanie na účely tohto zákona je navrhovanie prostredí a stavieb tak, aby ich mohli využívať v čo najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nevyhnutnosti úprav alebo špeciálneho navrhovania; univerzálne navrhovanie nevylučuje asistenčné zariadenia pre určité skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné.“ 

Odôvodnenie: 
Trváme na tom, aby bola vo všeobecných povinnostiach jasne ustanovená aj povinnosť realizovať vonkajšie prostredie a budovy na bývanie, pre štátnu a verejnú správu, prácu, zdravotnú a sociálnu starostlivosť, obchod, služby, dopravu, vzdelávanie, kultúru, šport atď. zmysle princípov univerzálneho navrhovania tak, ako sa odporúča v Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len Dohovor). Preto je tiež potrebné v tomto paragrafe uviesť definíciu univerzálneho navrhovania prebratú z článku 2 platného anglického znenia Dohovoru v zmysle jeho článku 50, lebo v slovenskej verzii publikovanej v oznámení MZVEZ SR č. 317/2010 Z.z. je podľa nášho názoru definícia univerzálneho navrhovania nesprávne preložená. 
V platnom anglickom znení Dohovoru je univerzálne navrhovanie definované takto: 

„Universal design“ means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design. „Universal design“ shall not exclude assistive devices for particular groups of persons with disabilities where this is needed. 

Oficiálny slovenský preklad podľa oznámenia 317/2010 Z.z. znie 
„univerzálny dizajn“ je navrhovanie výrobkov, zariadení, programov a služieb tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nevyhnutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu; „univerzálny dizajn“ nevylučuje asistenčné zariadenia pre určité skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné. 
V tomto preklade chýba preklad termínu „environments“ – prostredia“, ktorý má zásadný význam práve pre oblasť výstavby. Okrem toho, slovenský termín „univerzálny dizajn“ má užší význam v porovnaní s definíciou v Dohovore a preto považujeme za primeranejší širší termín „univerzálne navrhovanie“. 

Podľa nášho názoru správny preklad má byť takýto 
„Univerzálne navrhovanie“ je navrhovanie produktov, prostredí, programov a služieb tak, aby ich mohli využívať v čo najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nevyhnutnosti úprav alebo špeciálneho navrhovania. „Univerzálne navrhovanie“ nevylučuje asistenčné zariadenia pre určité skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné. 

V našej pripomienke odporúčame použiť túto definíciu zúženú na aplikovanie v stavebnom zákone. 

 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
NROZP 
K§53 ods. 2 
Za písm. c) žiadame vložiť nové písm. d) s nasledujúcim textom: 
„D) posudzovanie bezbariérovosti vonkajšieho prostredia a bezbariérového prístupu a bezbariérového užívania stavieb“ 

Účinnosť tohto ustanovenia navrhujeme od 1. januára 2018. 

Odôvodnenie: 
Súčasná prax ukazuje, že bez posudzovania úprav vonkajšieho prostredia a vybraných stavieb nezávislým odborníkom na posudzovanie prostredia a stavieb z hľadiska ich bezbariérovosti pre osoby so zdravotným postihnutím nedosiahneme zlepšenie v tejto oblasti. 
S ohľadom na potrebu doriešenia systému posudzovania, systému vzdelávania a dobu vyškolenia takýchto odborníkov navrhujeme podľa nášho názoru dostatočne dlhé prechodné obdobie – do 1. januára 2018. 
Neakceptovanie našej požiadavky bude znamenať, že v otázke bariérovosti prostredia a stavieb zostaneme na úrovni roku 1976, čo je neprijateľné. 

Poznámka: V nadväznosti na toto ustanovenie je potrebné vykonať zmeny a doplnenia v súvisiacich predpisoch, najmä v zákone SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (napr. v § 5 zaradiť inžiniera pre bezbariérové posudzovanie vonkajšieho prostredia stavieb)a v zákone č. 455/1991 Zb. – živnostenský zákon. S ohľadom na potrebu pomerne rozsiahlych úprav prenechávame túto úlohu odborníkom z MDVaRR SR. 

 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
NROZP 
K§53 
Za ods. 5 žiadame vložiť nový ods. 6 s nasledujúcim textom: 
„(6) Posudzovaním bezbariérovosti vonkajšieho prostredia a bezbariérového prístupu a bezbariérového užívania stavieb je odborné posudzovanie bezbariérovosti z hľadiska potrieb osôb so zdravotným postihnutím.“ 

Účinnosť tohto ustanovenia navrhujeme od 1. januára 2018. 

Odôvodnenie: 
Navrhujeme definíciu pojmu bezbariérového posudzovania. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
NROZP 
§63 
Za slová „bezbariérový prístup“ žiadame vložiť slová „a bezbariérové užívanie“. 


Odôvodnenie: 
Použitú legislatívnu skratku „bezbariérový prístup“ považujeme za mätúcu a preto nevhodnú. V texte zákona navodzuje dojem, že postačuje zabezpečiť bezbariérový prístup ku stavbám a bariérovosťou samotných stavieb nie je potrebné sa zaoberať, čo je chybou. Skratka „bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie“ presnejšie vystihuje požiadavky na vybrané stavby. 
 
Z 
A 
 
NROZP 
§64 ods. b 
Za slová „z verejnej komunikácie“ žiadame vložiť slová „pre vozidlá a chodcov“. 


Odôvodnenie: 
V poslednej dobe pribúdajú realizácie stavieb, v ktorých je prístup do budovy riešený iba po komunikácii pre motorové vozidlá a chodec musí chodiť po ceste, čo považujeme za nebezpečné riešenie nielen pre osoby so zdravotným postihnutím, ale i pre ostatnú verejnosť. Tomuto trendu je potrebné zabrániť. 

 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
NROZP 
K §64 písm. d 
Text v písm. d) žiadame nahradiť textom: 
„d) stavby podľa § 65 spĺňali požiadavky na bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie“ 


Odôvodnenie: 
Definovanie okruhu stavieb pod písm. d), ktoré by mali spĺňať požiadavky na bezbariérové užívanie a bezbariérový prístup, „bytová budova a stavba, ktorá je účelovo určená na užívanie osobami so zdravotným postihnutím alebo je určená, aby ju navštevovala verejnosť“ je nesprávne a nedostatočné. 
Nepoznáme stavby, ktoré sú účelovo určené na užívanie osobami so zdravotným postihnutím. 
nesúhlasíme s tým, aby sa požiadavky na bezbariérové užívanie vzťahovali len na stavby, určené na to, aby ich navštevovala verejnosť. Na takto definovaný okruh stavieb by sa požiadavky na bezbariérové užívanie následne nevzťahovali napr. na kancelárske budovy súkromných subjektov, čo následne obmedzuje možnosť pracovného uplatnenia niektorých skupín osôb so zdravotným postihnutím. 
Riešenie bezbariérového prístupu len do tej časti budovy, ktorú navštevuje verejnosť, obmedzuje pre niektoré skupiny osôb so zdravotným postihnutím prístup do ostatných priestorov budovy, kam sa v prípade potreby nemôžu dostať. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
NROZP 
Vloženie nového §65 
Za § 64 žiadame vložiť nový § 65 s nasledujúcim textom: 
„§ 65 
Požiadavky na bezbariérové užívanie a bezbariérový prístup musia spĺňať najmä tieto stavby: 
a) bytové domy, vrátane zariadení sociálnych služieb určených na ubytovanie, študentských domovov a internátov, 
b) byty, projektované pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, 
c) rodinné domy, projektované pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, 
d) nebytové budovy 
1. budovy pre administratívu, štátnu správu a verejnú správu, 
2. hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty, 
3. budovy pre peňažné služby, poisťovacie služby telekomunikačné služby a pre pošty, 
4. budovy pre obchod a služby, 
5. dopravné budovy a stanice, 
6. kryté parkoviská, 
7. kancelárske časti priemyselných budov, 
8. budovy pre kultúru, knižnice, múzeá a galérie, 
9. budovy pre školstvo a na vzdelávanie, 
10. zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb, 
11. budovy pre šport, rekreáciu a relaxáciu, 
12. budovy a miesta na vykonávanie náboženských aktivít, 
13. kultúrne pamiatky, 
14. budovy občianskej vybavenosti, napr. krematóriá, 
e) iné stavby 
1. komunikácie pre peších, nástupištia hromadnej dopravy, 
2. nekryté športoviská, ihriská a kúpaliská, zariadenia pre rekreáciu a cestovný ruch, 
3. kultúrne pamiatky, ktoré nie sú nebytovými budovami, 

Odôvodnenie: 
Nie je jednoduché definovať okruh stavieb, na ktoré by sa mali vzťahovať požiadavky na bezbariérové užívanie a bezbariérový prístup. Vo viacerých všeobecnejších definíciách chýbali najmä požiadavky na bezbariérové užívanie nebytových budov, ktoré sú majetkom „súkromných“ právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, čo následne je často dôvodom na odmietnutie zamestnania pre niektoré skupiny osôb so zdravotným postihnutím. Z rovnakého dôvodu je zásadne neprijateľný návrh obmedziť požiadavky na bezbariérové užívanie len na tie časti nebytových budov, ktoré sú prístupné verejnosti. 
Potreba definovať okruh stavieb navrhovaným spôsobom vyplýva i z potreby následnej úpravy vo vykonávacích predpisoch. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
NROZP 
K§91 ods. 4 písm. C 
Za slová „osobitných technických požiadaviek“ žiadame doplniť slová „na bezbariérový prístup ku stavbám a“. 



Odôvodnenie: 
Zosúladenie textu s úpravou legislatívnej skratky v § 63. 
 
Z 
A 
 
NROZP 
§ 99 ods. 3 písm. b 
Písm. b) navrhujeme z návrhu zákona vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Domnievame sa, že úplné stredoškolské odborné vzdelanie technického zamerania nie je dostatočnou kvalifikáciou na vykonávanie stavebného dohľadu a na prácu so stavebnou dokumentáciou. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
NROZP 
K § 102 ods. 1 písm. g) a k § 159 ods. 1 písm. h) 
Za slová „bezbariérový prístup“ žiadame vložiť slová „a bezbariérové užívanie“. 


Odôvodnenie: 
Viď. odôvodnenie k § 63, k § 64, písm. d) a k vloženému § 65. 

 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
NROZP 
K §122 ods. 2 
Za písm. c) žiadame vložiť nové písm. d) s nasledujúcim textom: 
„d) je zabezpečený bezbariérový prístup ku stavbe v súlade s osobitnými technickými požiadavkami na bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie stavieb“ 


Odôvodnenie: 
Žiadame, aby už v rámci posudzovania návrhu na začatie konania bolo predmetom posudzovania i splnenie požiadavky na zabezpečenie bezbariérového prístupu ku stavbe. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
NROZP 
§K §123 ods. 2 písm. C 
Za slová „začlenenie stavby do územia“ žiadame doplniť čiarku a vložiť slová „s požiadavkami na bezbariérový prístup ku stavbe v súlade s osobitnými technickými požiadavkami na bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie stavieb“. 


Odôvodnenie: 
Viď. odôvodnenie k § 122 ods. 2 vložené písm. d). 
 
Z 
A 
 
NROZP 
K §123 ods. 4 
Za písm. b) žiadame vložiť nové písm. c) s nasledujúcim textom: 
„c) nevyhovuje osobitným technickým požiadavkám na bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie stavieb“ 

odôvodnenie: 
Žiadame, aby stavebný úrad mal právo a povinnosť zamietnuť návrh na umiestnenie stavby, ak stavba nespĺňa požiadavky na zabezpečenie bezbariérového prístupu ku stavbe. 

 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
NROZP 
K §131 ods. 2 
Za písm. b) žiadame vložiť nové písm. c) s nasledujúcim textom: 
„c) nevyhovuje osobitným technickým požiadavkám na bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie stavieb“ 

odôvodnenie: 
Žiadame, aby stavebný úrad mal právo a povinnosť zamietnuť návrh na umiestnenie stavby, ak stavba nespĺňa požiadavky na zabezpečenie bezbariérového prístupu ku stavbe. 

 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
NROZP 
K §132 ods. 1 
Do odseku 1 žiadame doplniť písm. d) s nasledujúcim textom: 
„d) chýba posudok o bezbariérovosti stavby, ak ide o stavbu podľa § 65“. 
Účinnosť tohto ustanovenia navrhujeme od 1. januára 2018. 

Odôvodnenie: 
Žiadame, aby stavebný úrad mal právo prerušiť stavebné konanie, ak súčasťou návrhu nie je posudok o bezbariérovosti stavby, ak ide o stavbu podľa § 65. 
Viď. tiež odôvodnenie k § 53 ods. 2. 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
NROZP 
K §134 
Za písm. g) žiadame vložiť nové písm. h) s nasledujúcim textom: 
„h) stavba nespĺňa osobitné technické požiadavky na bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie, ak ide o stavbu podľa § 65“ 


Odôvodnenie: 
Žiadame, aby stavebný úrad mal právo a povinnosť zastaviť stavebné konanie, ak stavba nespĺňa osobitné technické požiadavky na bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie, ak ide o stavbu podľa § 65. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
NROZP 
K §135 ods. 1 
Za písm. f) žiadame vložiť nové písm. g) s textom: 
„g) posudok o bezbariérovosti stavby, ak ide o stavbu podľa § 65“. 
Účinnosť tohto ustanovenia navrhujeme od 1. januára 2018. 

Ide o pripomienku zásadnú 

Odôvodnenie: 
Žiadame, aby súčasťou podkladov rozhodnutia stavebného úradu bol posudok o bezbariérovosti stavby, ak ide o stavbu podľa § 65. 
Viď tiež odôvodnenie k § 53 ods. 2. 

 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
NROZP 
K § 135 ods. 3 písm. d) 
Za slová „bezbariérový prístup“ žiadame vložiť slová „a bezbariérové užívanie“ a slová „ak je určená na užívanie takýmito osobami alebo ide o stavbu, ktorú bude užívať verejnosť“ žiadame nahradiť slovami „ak ide o stavbu podľa § 65“. 

Odôvodnenie: 
Viď. odôvodnenia k § 63, k § 64, písm. d) a k vloženému § 65. 

 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
NROZP 
K § 135 ods. 5 písm. e) 
Slová „má bezbariérový prístup, ak ide o stavbu určenú na užívanie osobami so zdravotným postihnutím, bytovú budovu alebo o stavbu určenú, aby ju navštevovala verejnosť“ žiadame nahradiť slovami „stavba spĺňa požiadavky na bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie, ak ide o stavbu podľa § 65“. 

Odôvodnenie: 
Viď. odôvodnenia k § 63, k § 64, písm. d) a k vloženému § 65. 

 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
NROZP 
K § 136 ods. 3 a k § 149 ods. 1 
Na koniec odseku žiadame za slová „bezbariérový prístup“ vložiť slová „a bezbariérové užívanie“. 

Odôvodnenie: 
Viď. odôvodnenia k § 63, k § 64, písm. d) a k vloženému § 65. 

 
Z 
A 
 
NROZP 
K §138 
Za písm. a) žiadame vložiť nové písm. b) s nasledujúcim textom: 
„b) projektová dokumentácia stavby nespĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a osobitné technické požiadavky na bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie,“ 

Odôvodnenie: 
Žiadame, aby žiadosť o stavebné povolenie mohla byť zamietnutá i z vyššie uvedených dôvodov. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
NROZP 
K §146 ods. 2 
Za písm. f) žiadame vložiť nové písm. g) s nasledujúcim textom: 
„g) posudok o bezbariérovosti realizovanej stavby, ak ide o stavbu podľa § 65“. 
Účinnosť tohto ustanovenia navrhujeme od 1. januára 2018. 

Odôvodnenie: 
Žiadame, aby prílohou ku žiadosti o začatie kolaudačného konania bol i posudok o bezbariérovosti realizovanej stavby, ak ide o stavbu podľa § 65. 
Viď tiež odôvodnenie k § 53 ods. 2. 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
NROZP 
K § 147 ods. 3 písm. g) 
Za slová „z verejnej komunikácie“ žiadame vložiť slová „pre vozidlá a chodcov“. 

Odôvodnenie: 
Viď. odôvodnenie k § 64 písm. b). 

 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
NROZP 
K § 147 ods. 3 písm. h) 
Za slová „bezbariérový prístup“ žiadame vložiť slová „a bezbariérové užívanie“ a slová „ak je určená na užívanie osobami so zdravotným postihnutím alebo ak ide o budovu, ktorú bude navštevovať verejnosť“ žiadame nahradiť slovami „ak ide o stavbu podľa § 65“. 

Odôvodnenie: 
Viď. odôvodnenia k § 63, k § 64, písm. d) a k vloženému § 65. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
NROZP 
K §151 ods. 2 
za slová „všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu“ žiadame vložiť čiarku a slová “osobitnými technickými požiadavkami na bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie, ak by zmenou užívania stavba bola zaradená medzi stavby podľa § 65“. 

Odôvodnenie: 
Žiadame, aby sa pri povoľovaní zmeny v užívaní stav by prihliadalo i k požiadavkám na jej bezbariérovosť, ak by zmenou užívania stavby sa stavba zaradila medzi stavby podľa § 65. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
NROZP 
K § 165 ods. 4 písm. e) 
Na koniec textu žiadame doplniť slová „a s osobitnými technickými požiadavkami na bezbariérový prístup a bezbariérové užívanie stavieb, ak ide o stavbu podľa § 65“. 

Odôvodnenie: 
Žiadame, aby nepovolenú stavbu a nepovolenú zmenu stavby mohol stavebný úrad povoliť len vtedy, ak stavebník preukáže, že stavba spĺňa požiadavky bezbariérovosti, ak sa na ňu požiadavky osobitného predpisu vzťahujú. 


 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
NROZP 
K § 165 ods. 4 písm. g) 
V texte žiadame slová „ak ide o stavbu aspoň sčasti určenú pre takéto osoby alebo o stavbu prístupnú verejnosti“ nahradiť slovami „ak ide o stavbu podľa § 65“. 

Odôvodnenie: 
Viď. odôvodnenia k § 63, k § 64, písm. d) a k vloženému § 65. 

 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
NROZP 
K §42 
Za ods. 3 žiadame vložiť nové odseky 4 a 5 s nasledujúcim textom: 
„(4) Okrem posúdenia návrhu územnoplánovacej dokumentácie podľa ods. 2 územný plán zóny a zastavovací plán pred jeho schválením posudzuje odborník na bezbariérové posudzovanie. 
(5) Ak výsledok posúdenia podľa ods. 4je kladný, schvaľujúci orgán návrh územnoplánovacej dokumentácie schváli. Ak odborník na bezbariérové posudzovanie nesúhlasí s predloženým návrhom, vráti návrh s pokynmi na jeho úpravu, dopracovanie a nové prerokovanie; nemôže ho zmeniť bez nového prerokovania. Ak odborník na bezbariérové posudzovanie v posúdení podľa odseku 4 upozorní orgán územného plánovania na nesúlad, návrh územnoplánovacej dokumentácie nemožno predložiť na schválenie. Uznesenie o schválení návrhu územnoplánovacej dokumentácie, ktorý nie je v súlade s týmto zákonom alebo s iným predpisom, je neplatné.“ 

Účinnosť týchto ustanovení navrhujeme od 1. januára 2018. 


Odôvodnenie: 
Viď odôvodnenie k § 34. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní na úrovni štáteho takjomníka 22. 1. 2015. 
NROZP 
K §34 
Za ods. 3 žiadame vložiť nové odseky 4 a 5 s nasledujúcim textom: 
„(4) Povinnou súčasťou návrhu územného plánu zóny je posudok o splnení podmienok na bezbariérové sprístupnenie a využívanie verejných priestorov podľa § 32 ods. 5 písm. d). 
(5) Povinnou súčasťou návrhu zastavovacieho plánu je posudok o splnení podmienok na bezbariérové sprístupnenie a využívanie verejných priestorov podľa § 33 ods. 3 písm. c).“ 

Účinnosť týchto ustanovení navrhujeme od 1. januára 2018. 

Ide o pripomienky zásadné 

Odôvodnenie: 
Žiadame, aby súčasťou návrhov územného plánu zóny a zastavovacieho plánu boli posudky autorizovaných odborníkov na bezbariérové posudzovanie vonkajšieho prostredia a stavieb. 
K posunu účinnosti týchto ustanovení viď. odôvodnenie k § 53 ods. 2. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní na úrovni štátneho tajomníka 22. 1. 2015. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 31 ods. 9 
Čl. I, § 31 ods. 9 navrhujeme doplniť nasledovne: 

„Chránené územia, chránené ložiskové územia, ochranné pásma, bezpečnostné pásma a dobývacie priestory zriadené podľa osobitných predpisov a ochranné pásma navrhnuté v územnom pláne obce sa premietnu do riešenia priestorového usporiadania a funkčného využitia územia.“ 

Zdôvodnenie: 
Navrhované doplnenie má zabezpečiť odstránenie akýchkoľvek nejasností ohľadom území so špecifickým režimom a to najmä z pohľadu existujúcej banskej (§ 16 zákona č. 44/1988 Zb.) a energetickej legislatívy (§ 80 zákona č. 251/2012 Z.z.). 
 
Z 
ČA 
Text je upravený len vo všeobecnej podobe. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 40 ods. 2 
Čl. I, § 40 ods. 2 navrhujeme doplniť nasledovne: 

„Orgán územného plánovania prerokuje návrh s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutými vyššími územnými celkami a obcami, s dotknutými právnickými osobami, s vlastníkmi stavieb dopravnej infraštruktúry, s vlastníkmi komplexných priemyselných stavieb a s vlastníkmi inžinierskych sietí, ktorým oznámi prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie písomne a jednotlivo.“ 

Zdôvodnenie: 
Navrhované doplnenie má zabezpečiť ochranu podzemných zásobníkov zemného plynu v dotknutom území pri územnom plánovaní. 
 
Z 
N 
Vlastníci komplexných priemyselných stavieb pripomienkujú územnoplánovaciu dokumentáciu v postavení verejnosť. Nie je k dispozícii ich presný zoznam. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, §31 ods. 8 
Čl. I, §31 ods. 8 ustanovuje: Zastavaným územím sa rozumie plocha vymedzená hranicou premietnutou do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990 a plocha ako vhodná na zastavanie podľa územného plánu obce. 

Toto ustanovenie považujeme za nezrozumiteľné a nedokážeme vyhodnotiť čo znamená pre spoločnosť POZAGAS a.s. a existujúce rozhodnutia o Chránených územiach, resp. existujúce ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení. Rovnako nie je jasný dopad tohto ustanovenia na existujúce územné plány. Spoločnosť POZAGAS a.s. v tejto situácii požaduje garanciu, že existujúce rozhodnutia o Chránených územiach, resp. existujúce ochranné a bezpečnostné pásma plynárenských zariadení nebudú dotknuté a teda nebude dotknutá ani prevádzka podzemných zásobníkov zemného plynu. 
 
Z 
ČA 
Text bol upravený podľa MPRV SR a ÚGKK SR. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 38 ods. 3 
Čl. I, § 38 ods. 3 navrhujeme doplniť nasledovne: 

„Orgán územného plánovania prerokuje koncept s dotknutými orgánmi štátnej správy, s dotknutými vyššími územnými celkami, s dotknutými obcami, s vlastníkmi stavieb dopravnej infraštruktúry, s vlastníkmi komplexných priemyselných stavieb a s vlastníkmi inžinierskych sietí, ktorým oznámi prerokovanie konceptu písomne a jednotlivo“. 

Zdôvodnenie: 
Navrhované doplnenie má zabezpečiť ochranu podzemných zásobníkov zemného plynu v dotknutom území pri územnom plánovaní. 
 
Z 
N 
Vlastníci komplexných priemyselných stavieb sa zúčastňujú prerokovávania ako verejnosť. Neexistuje ich presný zoznam. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 20 ods. 9 písm. e) 
Čl. I, § 20 ods. 9 písm. e): 

Navrhujeme odstrániť. 

Zdôvodnenie: 
Prevádzkový poriadok vyhradenej stavby by nemal byť súčasťou vykonávacej projektovej dokumentácie, pretože projektant obvykle nemá v čase spracovania dokumentácie všetky relevantné informácie pre spracovanie tohto dokumentu. Prevádzkový poriadok vyhradenej stavby obvykle spracováva budúci prevádzkovateľ stavby, pričom časť informácií samozrejme čerpá z projektovej dokumentácie a časť z prevádzkovania obdobných stavieb, často technologického charakteru. 
 
O 
ČA 
bude upravené vo vykonávacej vyhláške 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 125 ods. 1 písm. i) 
Čl. I, § 125 ods. 1 písm. i): 

Navrhujeme na konci vety doplniť: „, s výnimkou dobývacieho priestoru pre ťažbu a uskladňovanie zemného plynu“ 

Zdôvodnenie: 
Samotným rozhodnutím o určení, zmene alebo zrušení dobývacieho priestoru v skutočnosti ešte nedochádza ku zmene využívania pozemkov, nakoľko nastáva špecifická situácia, kedy dobývací priestor zahŕňa aj pozemky, pri ktorých v skutočnosti nedochádza ku zmene vo využívaní. V tomto prípade považujeme za nelogické, aby pred vydaním samotného rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení dobývacieho priestoru bolo potrebné vydávať rozhodnutie o zmene využívania pozemkov. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná.(presunuté do § 47) 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 52 ods. 5: 
Čl. I, § 52 ods. 5: 

Bodku na konci poslednej vety navrhujeme nahradiť bodkočiarkou a textom: „ak sa generálny zhotoviteľ stavby so stavebníkom nedohodne inak.“. 

Zdôvodnenie: 
Považujeme za vhodné doplniť možnosť, aby sa stavebník s generálnym zhotoviteľom dohodli, že za koordináciu stavbyvedúcich priamych zhotoviteľov stavby, ktorí sú v zmluvnou vzťahu so stavebníkom, zodpovedá hlavný stavbyvedúci ako osoba, ktorá koordinuje podstatnú časť stavby a má o stavbe dostatočný prehľad. Technické hľadisko by tu malo prevážiť nad usporiadaním zmluvných vzťahov, ktoré sú obvykle motivované ekonomickými dôvodmi. Osoba oprávnená na výkon stavebnotechnického dozoru sa môže primárne sústrediť na výkon dozoru. 
 
O 
N 
Text je upravený inak. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 111 ods. 1 písm. c) 
Čl. I, § 111 ods. 1 písm. c) navrhujeme upraviť nasledovne: 

„Dotknutým orgánom v konaniach podľa tohto zákona je 
... 
vlastník inžinierskej stavby, na ktorú sa má pripojiť stavba, o ktorej sa rozhoduje, alebo ktorý je dotknutý umiestnením stavby alebo uskutočňovaním stavebných prác v ochrannom pásme alebo v bezpečnostnom pásme, 
... 


Zdôvodnenie: 

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností navrhujeme v záujme ochrany postavenia vlastníkov inžinierskych stavieb s ochranným pásmom alebo bezpečnostným pásmom (napr. prevádzkovateľ plynárenskej infraštruktúry, ktorá má charakter komplexnej priemyselnej stavby (v prípade spoločnosti POZAGAS a.s. podzemný zásobník plynu)) jednoznačne stanoviť, že takáto osoba má postavenie dotknutého orgánu. Podľa navrhovanej definície by sa totiž stalo, že spoločnosť POZAGAS a.s. ako prevádzkovateľ plynárenskej infraštruktúry a vlastník inžinierskych stavieb by mala postavenie dotknutého orgánu v prípade, ak by sa jednalo o pozemky alebo stavby, ktoré sú dotknuté ochranným alebo bezpečnostným pásmom plynovodu (keďže plynovod je stavbou inžinierskej siete), avšak v prípade, ak by sa konanie týkalo pozemku alebo stavby v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenskej sondy, mala by postavenie účastníka konania (nakoľko plynárenskú sondu – súčasť podzemného zásobníka plynu nie je možné pod definíciu stavby inžinierskej siete začleniť). Oba typy zariadení požívajú v zmysle zákona o energetike rovnaký stupeň ochrany a nie je možné akceptovať, aby tomu bolo v prípade ostatných právnych predpisov inak. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 70 ods. 5 
Čl. I, § 70 ods. 5: 

Bodku na konci textu navrhujeme nahradiť bodkočiarkou a nasledovným textom: „to neplatí pre stavby, ktoré sú umiestnené na pozemku, ktorý nespĺňa požiadavky na bezpečnosť alebo ochranu života alebo zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku vyplývajúce z osobitných predpisov xx).“ 


Poznámka k odkazu pod čiarou xx) znie: 
xx) napr. zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zdôvodnenie: 
Všeobecný pardón na všetky stavby a ich zmeny uskutočnené bez stavebného povolenia alebo ohlásenia pred 1. 9. 1997 nie je možné akceptovať bez toho, aby boli stanovené aspoň minimálne požiadavky, ktoré by takéto stavby mali spĺňať. Navrhovanou úpravou sa síce zabezpečí legalizácia takýchto stavieb, avšak otázkou zostáva, akým spôsobom, kto a kedy bude skúmať (ak vôbec), či stavba alebo jej zmena bola uskutočnená skutočne pred uvedeným dátumom. Takisto nie je možné, aby na navrhovanú úpravu v konečnom dôsledku doplatil subjekt, ktorý dodržiava všetky povinnosti vyplývajúce mu z príslušných právnych predpisov a stavby vybudované bez príslušných povolení, boli právnym predpisom bez akýchkoľvek ďalších podmienok dodatočne zlegalizované (napr. nelegálne kolónie vybudované v ochranných pásmach plynárenských zariadení). V neposlednom rade je pri snahe dodatočne zlegalizovať čierne stavby potrebné zobrať do úvahy tiež otázku ich bezpečnosti a vplyvu na okolité prostredie. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 52 ods. 7 písm. a) 
Čl. I, § 52 ods. 7 písm. a): 

Znenie navrhujeme nahradiť nasledovným: „začať uskutočňovať práce na stavbe alebo jej zmene po doručení písomného oznámenia stavebníka o tom, že na stavbu alebo jej zmenu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie alebo stavebný súhlas.“. 

Zdôvodnenie: 
Príprava stavieb je časovo náročný proces a preto sú mnohé činnosti zabezpečované súbežne. Časovo náročnými sú tiež povoľovanie stavieb a výbery zhotoviteľov stavieb a zabezpečovanie dodávok s dlhými dodacími lehotami, často v dĺžke niekoľkých mesiacov. Tieto činnosti sa často vykonávajú súbežne s tým, že riziko nevydania stavebného povolenia alebo prieťahov znáša stavebník. Stanovenie výslovnej povinnosti uzatvoriť zmluvu na zhotovenie stavby alebo jej zmenu až po vydaní právoplatného stavebného povolenia predĺži proces prípravy stavieb, lebo najmä pri inžinierskych stavbách je potrebné pred samotným začatím stavebných prác vykonať technickú prípravu. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 67 ods. 3 písm. i) 
Čl. I, § 67 ods. 3 písm. i): 

Slovné spojenie „plynárenskej siete“ navrhujeme nahradiť nasledovným znením: „inžinierskej siete, s výnimkou elektrických vedení uvedených v písm. h)“. 

Zdôvodnenie: 
Považujeme za vhodné nastaviť rovnaký režim pri stavebných úpravách a udržiavacích prácach všetkých inžinierskych sietí (s výnimkou elektrických vedení uvedených v písm. h) tohto odseku, nielen pre vedenia plynárenskej siete. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 53 ods. 2 písm. i) 
Čl. I, § 53 ods. 2 písm. i): 

Existujúci text navrhujeme odstrániť a v priamej súvislosti s týmto odstránením odstrániť tiež § 53, ods. 11. 

Zdôvodnenie: 
Investičná príprava stavieb tak ako je definovaná v odseku 11 uvedeného paragrafu je sčasti vykonávaná projektantom (spracovanie výkazov výmer) a sčasti technickou prípravou zhotoviteľa. Kalkulácie a obdobné práce sú viac ekonomické než technické a preto nepovažujeme za potrebné, aby tieto činnosti boli vyhradenými činnosťami vo výstavbe. Spracovanie technologických postupov je technická činnosť a každý technologický postup by mal overiť stavbyvedúci ako osoba zodpovedná za riadenie prác na stavbe. 
 
O 
A 
 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 125 ods. 1 písm. h) 
Čl. I, § 125 ods. 1 písm. h): 

Slovo „dobývacích“ navrhujeme odstrániť. 

Zdôvodnenie: 
Jedná sa o formálnu úpravu, nakoľko príslušné osobitné predpisy uvedenú formuláciu nepoznajú. 
 
O 
N 
Predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú a zrozumiteľnú. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 165 
Čl. I, § 165 navrhujeme doplniť nasledovné ods. 5 a 6 a nasledujúce odseky primerane : 

„(5) V prípade, že záväzné stanovisko dotknutého orgánu podľa ods. 5 písm. h) vylučuje dodatočné povolenie, vlastník stavby môže písomne prehlásiť, že napriek tomu žiada o povolenie nepovolenej stavby alebo nepovolenej zmeny stavby a bude znášať neobmedzenú zodpovednosť za škodu, v prípade akejkoľvek škody spôsobenej pri užívaní stavby alebo na stavbe samotnej súvisiacej so stanoviskom dotknutého orgánu. 

(6) Na základe písomného prehlásenia podľa ods. 5 vlastníka stavby môže stavebný úrad v prípade, že stavba priamo neznemožňuje, nesťažuje ani nad rozumnú mieru neobmedzuje činnosť dotknutého orgánu rozhodnúť o povolení stavby alebo zmeny stavby za nasledovných podmienok: 

a) vlastník stavby znáša neobmedzenú zodpovednosť za škodu, v prípade akejkoľvek škody spôsobenej pri užívaní stavby alebo na stavbe samotnej, súvisiacej so stanoviskom dotknutého orgánu, 

b) vlastník stavby nesmie vykonávať akékoľvek ďalšie stavebné úpravy na stavbe, 

c) vlastník stavby nesmie previesť vlastnícke právo k stavbe na inú osobu a po smrti alebo zániku vlastníka bude stavba odstránená ako nepovolená stavba.“ 

Zdôvodnenie: 
Pri rešpektovaní zásady zákazu retroaktivity spoločnosť POZAGAS a.s. nechce niesť akúkoľvek zodpovednosť za škodu spôsobenú v konkrétnych prípadoch vlastníkom nepovolených stavieb odstránením ich nepovolených stavieb, v prípade ak sú ochotní znášať všetky riziká spojené s umiestením ich nepovolenej stavby v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení. 
Spoločnosť POZAGAS a.s. chce v tomto špecifickom prípade dať takýmto vlastníkom možnosť voľby ohľadom svojho vlastníctva, pričom rešpektuje limitáciu tohto ustanovenia na existujúce nepovolené stavby a nemá žiadny záujem na vytváraní precedensov a narúšaní tvrdosti zákona do budúcnosti. 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
POZAGAS a.s. 
Čl I, § 118 ods. 5, písm. b) 
Čl I, § 118 ods. 5, písm. b) stanovuje nasledovné: 

Správny orgán je povinný zaoberať sa všetkými podaniami, návrhmi, pripomienkami a stanoviskami uplatnenými v konaní. Nemusí prihliadnuť 
... 
b) na návrhy, pripomienky a námietky účastníkov, zúčastnených osôb a dotknutých orgánov, ktorých vyhovením by došlo k rozporu so zákonom, s územnoplánovacou dokumentáciou, so zastavovacími podmienkami alebo so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov, 
... 

Z citovaného ustanovenia nie je zrejmé, ako je ošetrená situácia, keď platná územnoplánovacia dokumentácia, zastavovacie podmienky resp. záverečné stanovisko orgánu posudzovania vplyvov sú sami v rozpore so zákonom. V záujme predídenia možných sporov pri využití tohto ustanovenia správnym orgánom v praxi navrhujeme buď doplniť, že tieto podklady musia sami byť zákonné resp. vyznačenú časť ustanovenia za slovom „zákonom,“ vypustiť. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 105 ods. 5 písm. a) 
Čl. I, § 105 ods. 5 písm. a) navrhujeme doplniť nasledovne: 

„Priestupku sa dopustí stavebník, ktorý 
a) uskutočňuje svojpomocou stavbu alebo zmenu stavby v chránenom území alebo v ochrannom pásme alebo v bezpečnostnom pásme bez rozhodnutia stavebného úradu, alebo na pozemku, ktorý je vylúčený zo zastavania, alebo na pozemku, ktorý nie je stavebný pozemkom, najmä na poľnohospodárskej pôde alebo na lesnom pozemku, ...“ 

Zdôvodnenie: 
Navrhované doplnenie má zabezpečiť primeranú sankciu za nedovolenú činnosť aj v bezpečnostnom pásme, ktoré má z pohľadu energetickej legislatívy obdobný špeciálny režim ako ochranné pásmo (§ 80 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z.z.). 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
POZAGAS a.s. 
Čl. I, § 167 ods. 3  
Čl. I, § 167 ods. 3 je navrhnuté zrušenie Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj, v znení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 336/2001 Z.z. 

Uvedeným nariadením vlády je stavbám podzemných zásobníkov zemného plynu v oblasti Lábu priznaný štatút verejnoprospešných stavieb. Vzhľadom na túto skutočnosť požadujeme zabezpečiť zachovanie štatútu podzemných zásobníkov zemného plynu v oblasti Lábu ako verejnoprospešných stavieb. 
 
Z 
N 
V súčasnosti bol územný plán veľkého územného celku Bratislavského kraja nahradený územným plánom regiónu Bratislavský kraj a predmetné nariadenie vlády sR je nevykonateľné. Preto sa navrhuje na zrušenie. 
POZAGAS a.s. 
Čl. II 
Za čl. II návrhu je potrebné doplniť nový čl. III a nasledujúce čl. primerane prečíslovať. 

Znenie navrhovaného čl. III: 

„Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 26 ods. 3 sa bodka na konci textu nahrádza bodkočiarkou a nasledovným textom: „dobývací priestor sa dňom určenia stáva súčasťou záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie.“ 

2. V § 27 ods. 6 sa existujúci text nahrádza nasledovným znením: 
„(6) Rozhodnutie o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru je rozhodnutím o zmene využívania pozemkov 13) v rozsahu jeho vymedzenia na povrchu.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 13) znie: 
13) zákon č. ........../2014 Z.z. o územnom plánovaní, výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon). 

Zdôvodnenie k bodu 1: 
Doplnením textu sa zabezpečí, aby sa rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení dobývacieho priestoru vydané v čase po aktualizácii územného plánu obce stali automaticky jeho súčasťou bez potreby akýchkoľvek ďalších krokov, čím sa dosiahne aktuálnosť územného plánu obce v každom čase. 

Zdôvodnenie k bodu 2: 
Úpravu považujeme za potrebnú z dôvodu zachovania kontinuity so súčasnou právnou úpravou, podľa ktorej sa rozhodnutie o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru považuje za rozhodnutie o využití územia a na tento inštitút následne nadväzujú ďalšie oprávnenia, ktoré by nebolo možné uplatniť, ak by navrhovaná úprava nebola akceptovaná. Vzhľadom k tomu, že v návrhu stavebného zákona sa už pojem rozhodnutie o využití územia nepoužíva, ale je nahradený pojmom rozhodnutie o zmene využívania pozemkov, je potrebné tieto pojmy zosúladiť. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
POZAGAS a.s. 
Čl. XIV 
1. Za čl. XIV návrhu je potrebné doplniť nový čl. XV a nasledujúci čl. primerane prečíslovať. 

Znenie navrhovaného čl. XV: 

„Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 382/2013 Z.z. zákona č. 391/2012 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z. sa mení takto: 

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie: 

„25) § 12 ods. 3 zákona č. xxxx/2014 Z.z. o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)“. 

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie: 

„71) § 123, §124, § 128, § 129, § 136, § 144, § 151 zákona č. xxxx/2014 Z.z.“.“ 


Zdôvodnenie: 
Legislatívno-technická pripomienka. Navrhované doplnenie predstavuje zosúladenie existujúcej energetickej legislatívy s navrhovanou novou právnou úpravou. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
ZVJS 
K § 14 ods. 4 písm. b):  
V 14 ods. 4 písmene b) navrhujeme znenie: 
„b) stavby na účely ochrany pred požiarmi, najmä hasičské stanice, hasičské zbrojnice, garáže hasičskej techniky a sklady vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,“. 
Odôvodnenie: 
Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu. Terminológia vyplýva zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
ZVJS 
K § 14 ods. 4 písm. d):  
V § 14 ods. 4 písm. d) navrhujeme slová „požiarne nebezpečenstvo“ nahradiť slovami „zvýšené riziko vzniku požiaru alebo výbuchu“. 
Odôvodnenie: 
Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu. Ide o zosúladenie pojmu s § 14 ods. 5 písm. o) návrhu zákona. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
ZVJS 
K § 17 ods. 3 písm. d): 
V § 17 ods. 3 písmene d) navrhujeme znenie: 
„d) mať zriadený uzamykateľný vstup osôb a vjazd z verejnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na príjazd vozidiel záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, najmä hasičských vozidiel a vozidiel záchrannej zdravotníckej služby až k stavbe, ktorý musí byť trvalo bezbariérový; to neplatí, ak ide o líniovú stavbu,“ 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme priamo v zákone rozšíriť okruh vozidiel na vozidlá všetkých záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré sú uvedené v § 7 a nasl. zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. 
 
O 
A 
 
ZVJS 
K § 17 ods. 5 písm. d): 
V § 17 ods. 5 písm. d) návrhu zákona má právo vstupu na stavenisko s upovedomením stavbyvedúceho aj osoba oprávnená na výkon štátneho dozoru. Takouto osobou by mala byť aj osoba vykonávajúca požiarny dozor, štátny požiarny dozor podľa zákona č. 314/2001 Z. z. a osoba vykonávajúca inšpekciu práce podľa zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kvôli jednoznačnosti určenia, že za osobu oprávnenú na výkon štátneho dozoru sa považujú aj osoby uvedené v predchádzajúcej vete, navrhujeme uviesť do poznámky pod čiarou odkaz na príslušné zákony (zákon č. 314/2001 Z. z. a zákon č. 125/2006 Z. z.), resp. ich priamo doplniť do tohto ustanovenia návrhu zákona. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
ZVJS 
K 20 ods. 9: 
V § 20 ods. 9 písmenách c až e) navrhujeme znenie: 
„c) riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, 
d) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
e) technologický postup stavebných prác vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a“. 

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f). 
Odôvodnenie: 
K písmenu c): Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu. Terminológia vyplýva zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 
K písmenu d): Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu. Terminológia vyplýva z § 4 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
K písmenu e): Povinnosť vyplýva z § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
ZVJS 
K § 51 ods. 4 písm. k): 
V § 51 ods. 4 písm. k) sa za slovo „ochranné“ vkladá slovo „pracovné“. 
Odôvodnenie: 
Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu. Terminológia vyplýva z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. 
 
O 
A 
 
ZVJS 
K § 78 ods. 2 písm. b):  
V § 78 ods. 2 písmene b) navrhujeme znenie: 
„b) dbať, aby stavba nevykazovala nebezpečenstvo vzniku úrazu, požiaru alebo výbuchu, ako aj riziko vzniku a šírenia prenosných ochorení a zdraviu škodlivých faktorov,“. 
Odôvodnenie: 
Povinnosť vyplýva z ustanovení zákona č. zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
ZVJS 
K § 78 ods. 3 písm. e): 
V § 78 ods. 3 písmene e) navrhujeme slová „požiarnych a hygienických závad“ nahradiť za slová „vzniku úrazu alebo požiaru“. 
Odôvodnenie: 
Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu. Ide o zosúladenie pojmu s ustanoveniami zákona č. zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
O 
N 
Text je upravený inak. 
ZVJS 
K § 85 písm. b): 
V § 85 písmene b) navrhujeme znenie: 
„b) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie z dôvodu, že počas jej uskutočňovania bol zistený vážny neodstrániteľný konštrukčný nedostatok, pre ktorý nemožno uskutočniť stavbu,“. 
Odôvodnenie: 
Jedná sa o gramaticko-štylistickú úpravu. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
ZVJS 
K § 96 ods. 2 písm. c):  
V § 96 ods. 2 písmene c) navrhujeme na konci vypustiť tieto slová: „Slovenskej republiky“. 
Odôvodnenie: Názov „Zbor väzenskej a justičnej stráže“ je v súlade so zákonom č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže znení neskorších predpisov. 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
ZVJS 
K § 96 ods. 8: 
V § 96 ods. 8 navrhujeme znenie: 
„(8) Stavbami Zboru väzenskej a justičnej stráže sú stavby v správe, nájme alebo výpožičke Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ústavov na výkon väzby, ústavov na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených.“. 
Odôvodnenie: 
Stavbami Zboru väzenskej a justičnej stráže sú v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov stavby zriadené na pozemkoch vo vlastníctve štátu v správe Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, ústavov na výkon väzby, ústavov na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených (ďalej len „služobné úrady zboru“), ako aj stavby zriadené na iných pozemkoch, ku ktorým majú služobné úrady zboru vecné právo zapísané v katastri nehnuteľností alebo právo vyplývajúce z nájmu alebo výpožičky, slúžiace na zabezpečenie výkonu väzby a výkonu trestu odňatia slobody a na zabezpečenie plnenia ostatných úloh, ktoré plní Zbor väzenskej a justičnej stráže v rámci svojej pôsobnosti podľa § 2 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, ako aj na zabezpečenie starostlivosti o príslušníkov zboru a zamestnancov zboru (napríklad služobné byty a iné stavby na bývanie, nebytové priestory, stavby pre výrobu, skladovanie, dopravu, rozvod energií, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby a zariadenia pre civilnú obranu, stavby slúžiace na poskytovanie rekreácií a rehabilitácií). 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
ZVJS 
15. K § 105 ods. 9: 
V § 105 ods. 9 navrhujeme slová „závadný stav“ nahradiť slovom „nedostatky“. 
Odôvodnenie: 
Jedná sa o gramaticko-štylistickú úpravu v nadväznosti na pripomienku č. 1. 
 
O 
A 
 
ZVJS 
K § 107 ods. 10 písm. d): 
V § 107 ods. 10 písmene d) navrhujeme na konci slová „a hasičského zásahu“ nahradiť slovami „a zásahu ostatných záchranných zložiek integrovaného záchranného systému“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme rozšíriť okruh na všetky záchranné zložky integrovaného záchranného systému, ktoré sú uvedené v § 7 a nasl. zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. 
 
O 
A 
 
ZVJS 
K § 135 ods. 5 písm. b): 
V § 135 ods. 5 písmene b) navrhujeme slová „a príjazd hasičských vozidiel a vozidiel zdravotnej záchrannej služby k stavbe„ nahradiť slovami „a príjazd vozidiel záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, najmä hasičských vozidiel a vozidiel záchrannej zdravotníckej služby k stavbe“. 
Odôvodnenie: 
Navrhujeme priamo v zákone rozšíriť okruh vozidiel na vozidlá všetkých záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré sú uvedené v § 7 a nasl. zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov; zosúladenie terminológie s pripomienkou č. 4. k § 17 ods. 3 písm. d). 
 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
ZVJS 
K návrhu zákona všeobecne:  
K návrhu zákona všeobecne: 
a) navrhujeme slová „požiarna ochrana“ vo všetkých tvaroch v celom texte návrhu zákona nahradiť slovami „ochrana pred požiarmi“ v príslušnom tvare a slová „požiarna bezpečnosť“ vo všetkých tvaroch v celom texte návrhu zákona nahradiť slovami „protipožiarna bezpečnosť“ v príslušnom tvare, 
b) navrhujeme slovo „závad“ vo všetkých tvaroch v celom texte návrhu zákona nahradiť slovom „nedostatkov“ v príslušnom tvare. 
Odôvodnenie: 
K bodu a): Jedná sa o legislatívno-technickú úpravu. Terminológia vyplýva zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 
K bodu b): Jedná sa o gramaticko – štylistickú úpravu. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
ZVJS 
K § 23 ods. 1: 
V § 23 ods. 1 v druhej vete slovo „zachovanir“ nahradiť slovom „zachovanie“. 
Odôvodnenie: 
Jedná sa o gramaticko-štylistickú úpravu. 
 
O 
A 
 
ZVJS 
K § 25 ods. 4 písm. a): 
V § 25 ods. 4 písm. a) slovo „dokumentáciei“ nahradiť slovom „dokumentácie“. 
Odôvodnenie: 
Jedná sa o gramaticko-štylistickú úpravu. 
 
O 
A 
 
BSK 
§ 28 ods. (5) 
§ 28 ods. (5) „Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné poskytnúť orgánu územného plánovania údaje o území bezodkladne po ich získaní za úhradu nevyhnutných nákladov na ich vytvorenie, digitalizáciu, rozmnoženie a doručenie. Vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníci stavieb inžinierskych sietí sú povinní poskytnúť orgánu územného plánovania aj grafické vyhotovenie polohopisnej situácie dopravnej infraštruktúry a koridorov inžinierskych sietí.“ 

Zásadná Pripomienka: § 28 odsek (5) žiadame vypustiť. 
Odôvodnenie: Uvedený odsek je duplicitný a zmätočný. Povinnosť poskytnutia údajov o území bezodkladne orgánom územného plánovania je ukotvená v § 28 ods.4 a povinnosť poskytovať potrebné údaje z dokumentácie v § 2 ods.7. Povinnosť orgánov územného plánovania uhradiť finančné prostriedky za ich vytvorenie (nie je zrejmé čo je vytvorenie), digitalizáciu, rozmnoženie a doručenie majú nepredpokladateľný dopad na rozpočet orgánov územného plánovania. Uvedené finančné náklady majú znášať osoby uvedené v § 28 ods. 4.: 
a) orgány štátnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov plnia úlohy na ochranu verejných záujmov v území, 
b) vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníci inžinierskych sietí, vrátane grafického vyhotovenia polohopisnej situácie stavieb, 
c) iné osoby, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona alebo zo zmluvy s obstarávateľom, stavebné úrady. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BSK 
§ 44 ods. (3) 
§ 44 ods. (3) „Orgán územného plánovania predloží smernicu na obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie príslušným orgánom štátnej správy podľa § 89 alebo podľa § 92 na odsúhlasenie a oznámi verejnosti obstaranie zmien a doplnkov na webovom sídle a na úradnej tabuli.“ 

Zásadná Pripomienka: BSK žiada text v § 44 ods. 3 nahradiť textom: „Orgán územného plánovania smernicu na obstaranie zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie schváli“. Súvisiace § resp. odseky je potrebné upraviť. 
Odôvodnenie: Ide o zásah do originálnej kompetencie samosprávneho orgánu ( viď. aj odôvodnenie k § 89 písm. a) bod 4 ) a obstaranie zmien a doplnkov je procesne zdĺhavé, proces prerokovania zmien a doplnkov sa v porovnaní s teraz platnými predpismi strojnásobil, čo tiež nie je v súlade s deklarovaným cieľom prípravy nového stavebného zákona – zjednodušenie a sprehľadnenie celého procesu územného plánovania a stavebného poriadku ( Správa, Smernica, Z a D, viď proces prerokovania a schvaľovania ). Orgány štátnej správy ako aj odborné organizácie a verejnosť si v procese prerokovania návrhu zmien a doplnkov majú možnosť uplatniť svoje pripomienky v zmysle príslušných právnych predpisov a Ministerstvo ( resp. OÚ ) po ukončení procesu posudzuje návrh zmien a doplnkov pred jeho predložením na schválenie v zastupiteľstve samosprávnych krajov resp. obcí. Nie je teda možné schváliť zmeny a doplnky bez dodržania tohto postupu. 
 
Z 
A 
 
BSK 
§ 93 písm. h) 
§ 93 písm. h) „vyjadruje sa k návrhu zadania, konceptu a návrhu územného plánu obce z hľadiska súladu jeho obsahu s územným plánom regiónu,“ 

Zásadná Pripomienka: BSK žiada doplniť za slová „...návrhu územného plánu obce“ text: „a návrhu jeho zmien a doplnkov“ 
Odôvodnenie: Nie je jasné z akého dôvodu sa samosprávne kraje nevyjadrujú k zmenám a doplnkom územných plánov obcí (§ 93). Stanovisko dávajú len k novým územným plánom, pričom zmenami a doplnkami sa tieto územné plány menia. 
 
Z 
A 
 
BSK 
§ 89 písm. a)bod 4. 
§ 89 písm. a)bod 4. „vyjadruje sa v prerokovaní k správe o stave územného plánu regiónu, odsúhlasuje smernicu pre zmeny a doplnky územného plánu regiónu a vyjadruje sa k návrhu zmien a doplnkov územného plánu regiónu,“. 

Zásadná Pripomienka: BSK žiada vypustiť text „odsúhlasuje smernicu pre zmeny a doplnky územného plánu regiónu“ ( možno aj „ vyjadruje sa v prerokovaní k správe o stave ÚPN R“ ). 
Odôvodnenie: Samosprávne kraje, ako orgány územného plánovania, obstarávajú a schvaľujú územnoplánovaciu dokumentáciu regiónu ako aj jej zmeny a doplnky. Ide o originálnu kompetenciu samosprávnych orgánov (§ 4, ods. 1, písm. c, Zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov, v znení neskorších predpisov. Podľa nášho názoru ide o zásah do originálnej kompetencie samosprávy obstarať zmeny a doplnky územného plánu regiónu podľa svojich potrieb, orgán ÚP môže (podľa návrhu tohto §) vykonávať svoju samosprávnu funkciu AŽ PO ODSÚHLASENÍ orgánom štátnej správy (návrh zákona nerieši situáciu, ak obstarávanie ministerstvo neodsúhlasí). 
 
Z 
A 
 
BSK 
§ 92 ods. (1) písm. a) bod 2. a § 92 ods. (1) písm. a) bod 3.  
§ 92 ods. (1) písm. a) bod 2. „sa vyjadruje k správam o stave územného plánu obce a územného plánu zóny, odsúhlasuje smernicu pre zmeny a doplnky územného plánu obce a územného plánu zóny, a vyjadruje sa k návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce a územného plánu zóny,“ 
§ 92 ods. (1) písm. a) bod 3. „posudzuje zadanie a návrh územného plánu obce, územného plánu zóny a ich zmeny a doplnky a zadanie a návrh zastavovacieho plánu“. 

Zásadná Pripomienka: Doplniť z akého hľadiska sa „vyjadruje“, „odsúhlasuje“, „posudzuje“ – z hľadiska ich súladu s týmto zákonom a právnymi predpismi, ako pri bode 1. Aj v prípade ÚPD obcí ide o zásah do originálnej kompetencie samosprávy v súvislosti s obstarávaním Z a D ÚPN-O a postup obstarania Z a D je zdĺhavý. 
Odôvodnenie: Vyjadrenie, odsúhlasenie, posúdenie z hľadiska súladu s vyšším stupňom ÚPD by mal vykonávať ten orgán ÚP, ktorý túto ÚPD obstaral, (teda obec pre ÚPN-Z, zastavovací plán ,VÚC pre ÚPN-O). Ak by malo byť stanovisko k smernici na obstaranie Z a D, tak by ho mal dávať VÚC z hľadiska ÚPN-R a nie orgán štátnej správy – OÚ ( posúdi dodržanie legislatívneho postupu pred schválením Z a D). Aby nedochádzalo k dvojitému posudzovaniu súladu s dokumentáciou vyššieho stupňa. Návrh SZ nerieši postup v prípade protichodných posúdení súladu ÚPN-O, resp. jeho Z a D s ÚPN-R. Obdobne sa to týka miest a obcí pri posudzovaní ÚPN-Z, ich Z a D a zastavovacích plánov a ich Z a D. Možná kolízia s § 40 ods.4 ( „Obec dohodne návrh ÚPN-O aj s VÚC z hľadiska súladu s ÚPN-R“ ). 
 
Z 
A 
 
BSK 
„Oznam o materiáli na pripomienkové konanie“ 
„Oznam o materiáli na pripomienkové konanie“ 
Zásadná Pripomienka: v rozdeľovníku tohto Oznamu nie je uvedená SK8 (združenie samosprávnych krajov), bol tento návrh zákona predložený na pripomienkovanie SK8, resp. jednotlivým samosprávnym krajom? 

Odôvodnenie:Združenie SK8 by malo byť oslovované v rámci legislatívneho procesu, obzvlášť ak sa obsah navrhovaného zákona týka originálnych i prenesených pôsobností VÚC. 
 
Z 
A 
 
BSK 
§ 31 ods. (4) a § 48 ods. (1) 
§ 31 ods. (4) „Návrh funkčného využitia územia obce obsahuje územia s určením prevládajúceho funkčného využívania, najmä obytné územie, územie občianskeho vybavenia, zmiešané územie, výrobné územie, rekreačné územie a kúpeľné územie. Ak ide o obec, na ktorej území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, vymedzí sa obytné územie pre tieto skupiny obyvateľov.“ 

§ 48 ods. (1) „Vlastnícke právo k pozemku a vlastnícke právo k stavbe možno vo verejnom záujme podľa územnoplánovacej dokumentácie obmedziť zriadením vecného bremena alebo vyvlastniť z dôvodu.“ 
§ 48 ods. (1) písm. d) „zabezpečenia riešenia bývania v obci, na ktorej území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, na vymedzenom obytnom území pre marginalizované skupiny obyvateľstva podľa § 31 ods. 4.“ 

Zásadná Pripomienka: BSK žiada v § 31 ods. (4) vypustiť text „Ak ide o obec ... marginalizovaných .... obyvateľov.“ a v § 48 ods. (1) vypustiť písm. d). 
Odôvodnenie: vyčleňovanie akýchkoľvek „skupín“ obyvateľstva považujeme za diskriminačné, nie v súlade so základnými ľudskými právami, Ústavou SR (Čl 12). Dosiahnutie želateľného spolužitia všetkých obyvateľov by malo byť zabezpečované dôsledným uplatňovaním ustanovení aj teraz platného stavebného zákona, legislatívy v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva a hygieny, školstva, ako aj aktivitami zástupcov samospráv obcí pre vytváranie pracovných príležitostí pre svojich obyvateľov. 
 
Z 
N 
Rozpor ani po rozporovom konaní nebol odstránený. Ide o riešenie odsúhlasené s OBSE.  
BSK 
„C. Doložka vybraných vplyvov“ 
„C. Doložka vybraných vplyvov“ 

Zásadná Pripomienka: BSK žiada opätovne spracovať predpokladané vplyvy na rozpočty orgánov ÚP (najmä samosprávnych - obce a VÚC), vplývajúce z návrhu nového SZ (obstarávanie ÚPD a povinnosti obstarávať a neustále aktualizovať ÚTP!!!) 
Odôvodnenie: Predpokladaný výpočet ceny za spracovanie ÚPN-O je oveľa nižší ako výpočet podľa cenníka UNIKA. Z uvedeného vyplýva, že z fondu na podporu ÚP bude poskytovaná finančná pomoc (dotácie) len niektorým obciam, a to len na obstaranie ÚPD, s dotáciami na obstaranie ÚTP (zavádzané novým stavebným zákonom ako povinné pre obce a VÚC, ktoré majú nahradiť spracovávanie Prieskumov a rozborov) sa pri výpočte finančných dopadov nového stavebného zákona nepočíta. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BSK 
§ 2 ods. (1) „Orgány verejnej moci  
§ 2 ods. (1) „Orgány verejnej moci pri plnení svojich zákonných úloh sú povinné rešpektovať priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia podľa územnoplánovacej dokumentácie, dbať o vyvážený udržateľný územný rozvoj v záujme územnej súdržnosti, sociálnej súdržnosti, šetrného využívania prírodných zdrojov a iných daností územia a o ochranu prírodného dedičstva a kultúrneho dedičstva. Odvetvové koncepcie ústredných orgánov štátnej správy, programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja a koncepcie rozvoja územnej samosprávy musia byť v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou.“ 

Zásadná Pripomienka: Doplniť definíciu, resp. odkaz na príslušnú legislatívu, ktorá definuje orgány verejnej moci. 
Odôvodnenie: ÚPD predstavuje, najmä jej záväzná časť dohodu, zmluvu o využívaní územia medzi všetkými aktérmi územnoplánovacieho procesu, je dôležité aby bolo zrejmé o ktoré subjekty ide a aké majú právomoci v tomto procese. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BSK 
zákonu 
Zásadná Pripomienka: V zákone je potrebné jasne definovať právomoci: 
Odôvodnenie: V zmysle § 40 ods. 4 Obec dohodne návrh územného plánu obce aj s vyšším územným celkom z hľadiska súladu s územným plánom regiónu. K súladu sa vyjadruje VÚC v zmysle § 93 písm. h). 
V zmysle § 42 ods. 2 Príslušný orgán štátnej správy okrem iného tiež posúdi návrh ÚPD či je v súlade s hierarchicky vyššou územnoplánovacou dokumentáciou. Aký bude postup v prípade protichodných vyjadrení z hľadiska súladu? 
 
Z 
A 
 
BSK 
„B. Dôvodová správa – B. Osobitná časť“, 
„B. Dôvodová správa – B. Osobitná časť“ 
K § 5 ods. (2), K § 6 ods. (2) 
Zásadná Pripomienka: V § 5 Územnoplánovacia dokumentácia, ods. (2) a § 6 Územnoplánovacie podklady, ods. (2) bolo v pôvodnom znení týchto odsekov uvedené, že „schválená ÚPD je verejnou listinou“ a „obstarané ÚPP sú verejnými listinami“– prečo bola táto veta vypustená? Potrebné uviesť dôvody vypustenia v Dôvodovej správe,(B. Osobitná časť) príp. v predkladacej správe; 
K § 92. 
Zásadná Pripomienka: samotný § 92 má len odseky (1) a (2) – opraviť a doplniť odôvodnenie podľa zákona; 
K § 161. 
Zásadná Pripomienka: samotný § 161 nemá odseky – opraviť a doplniť odôvodnenie podľa zákona; 
K § 163 
Zásadná Pripomienka: samotný § 163 má len 19 odsekov, nie 21 – opraviť a doplniť odôvodnenie podľa zákona; 
K § 164 
Zásadná Pripomienka: predstavuje odôvodnenie § 165 zákona, odôvodnenie § 164 chýba – opraviť a doplniť odôvodnenie podľa zákona; 
K § 165 
Zásadná Pripomienka: predstavuje odôvodnenie § 166 zákona – opraviť a doplniť odôvodnenie podľa zákona; 
K § 166 
Zásadná Pripomienka: predstavuje odôvodnenie § 167 zákona – opraviť a doplniť odôvodnenie podľa zákona. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BSK 
zákonu 
Zásadná Pripomienka: V súvislosti s prípravou nového stavebného zákona zdôrazňujeme aj potrebu tvorby jednotnej metodiky pre spracovanie ÚPD, ktorej výsledkom by boli územné plány čitateľné a jasné nielen pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť. 
Odôvodnenie: Nie je potrebné. 
 
Z 
A 
 
BSK 
zákonu, obsah a štruktúra vykonávacích vyhlášok 
Zásadná Pripomienka: Obsah a štruktúra vykonávacích vyhlášok – žiadame účasť zástupcov VÚC pri návrhu §-znenia vykonávacích vyhlášok, najmä k časti ÚPN regiónu (jeho obsah a rozsah), spoločne so spracovateľmi týchto dokumentácií. 
Odôvodnenie: Je potrebná širšia odborná komunikácia o príprave vyhlášok a metodík spracovávaných súčasne so zákonom, potreba širšej informovanosti a možnosti pripomienkovania. 
 
Z 
A 
 
BSK 
zákonu 
Zásadná Pripomienka: BSK žiada zachovať štruktúru obsahu nového SZ podľa súčasne platného SZ a chronologicky zoradiť časti v novom SZ aby na seba nadväzovali. 
Odôvodnenie: návrh nového SZ je neprehľadný, miešajú sa ustanovenia týkajúce sa územnoplánovacieho procesu a procesu umiestňovania a povoľovania stavieb, nie sú dostatočne vložené odkazy na súvisiace zákony, Smernice EU a Nariadenia EP, odvoláva sa napr. na neschválené zákony. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BSK 
§ 44 ods. (6) 
§ 44 ods. (6) „Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie možno obstarať len raz ročne; to neplatí, ak ide o obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce na základe záverečného stanoviska orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu dopravnej infraštruktúry, ak právnická osoba, ktorá vyvolala potrebu zmien a doplnkov uhradila náklady na ich obstaranie. Ak obec neobstará zmeny a doplnky územného plánu obce na zosúladenie územného plánu obce so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov k výberu variantu dopravnej infraštruktúry s úhradou nákladov na ich obstaranie, stavba dopravnej infraštruktúry sa umiestni v súlade so záverečným stanoviskom orgánu posudzovania vplyvov.“ 

Zásadná Pripomienka: žiadame vypustiť § 44 ods. (6), ostatné ustanovenia prečíslovať. 
Odôvodnenie: BSK nesúhlasí s obstaraním ZaD ÚPD len raz ročne a nesúhlasí s umiestňovaním stavieb v rozpore s ÚPD, (rozpor so základnými zásadami a cieľmi územného plánovania, aj samotného stavebného zákona; závery posudzovania vplyvov majú len odporúčací charakter). 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BSK 
§ 5 ods. (8) 
§ 5 ods. (8) „Technická infraštruktúra je technické vybavenie územia, ktorým sú najmä rozvodné siete elektrickej energie, plynu a tepla, verejné vodovody, sieť verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, elektronické komunikačné siete, ropovody, skládky odpadu a zariadenia na nakladanie s odpadom, ochranné hrádze protipovodňovej ochrany, závlahové a odvodňovacie zariadenia. 

Zásadná Pripomienka: Doplniť za slovo „...ropovody“ text „a produktovody“. 
Odôvodnenie: Pre procesy územného plánovania aj stavebného poriadku sú nevyhnutné aj informácie o trasách a zariadeniach produktovodov v záujme dosiahnutia cieľov územného plánovania...(§ 3 návrhu SZ) 
 
Z 
A 
 
BSK 
§ 5 ods. (7) 
§ 5 ods. (7) „Dopravná infraštruktúra je dopravné vybavenie územia, ktorým sú cestná infraštruktúra, železničná infraštruktúra, mestské dráhy, letecká infraštruktúra, prístavy a vodné cesty a prepojovacie body medzi sieťami rôznych druhov dopravy. 

Zásadná Pripomienka: Doplniť „cyklistická doprava“ (+ potrebná úprava v cestnom zákone). 
Odôvodnenie: Cyklistická doprava je samostatný druh dopravy. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BSK 
§ 2 ods. (6) 
§ 2 ods. (6) „Vlastníci stavieb inžinierskych sietí sú povinní viesť v aktuálnom stave dokumentáciu, ktorá obsahuje presnú priestorovú polohu umiestnenia inžinierskych sietí vrátane výškového a hĺbkového umiestnenia a vymedzenie ich ochranných pásiem. .“ 

Zásadná Pripomienka: Doplniť za slovo „...ochranných“ text „a bezpečnostných“. 
Odôvodnenie: Pre procesy územného plánovania aj stavebného poriadku sú nevyhnutné aj informácie o bezpečnostných pásmach objektov a vedení technickej infraštruktúry v záujme dosiahnutia cieľov územného plánovania...(§...) ako aj v súlade so základnými právami a povinnosťami obyvateľov 
 
Z 
A 
 
BSK 
§ 2 ods. (7) 
§ 2 ods. (7) „Na žiadosť orgánov verejnej správy, ktoré plnia úlohy v územnom plánovaní podľa tohto zákona, (ďalej len „orgán územného plánovania“) a projektantov stavieb, ich zmien a zmien vo využívaní pozemkov (ďalej len „projektant“) sú vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníci stavieb inžinierskych sietí povinní poskytnúť potrebné údaje z dokumentácie podľa odsekov 5 a 6 a spolupracovať pri navrhovaní možných miest pripojenia, navrhovať technické podmienky pripojenia a ochrany vedení, konštrukcií a vytyčovacích bodov.“ 

Zásadná Pripomienka: Doplniť za text „...povinní poskytnúť potrebné údaje z dokumentácie podľa odsekov 5 a 6“ text „bezodplatne. 
Odôvodnenie: doplnenie je žiaduce, aby bolo jednoznačne definované, že vlastníci týchto stavieb nemôžu požadovať od orgánov ÚP a projektantov neúmerné poplatky za poskytnutie uvedených podkladov ( napr. za spracovanie a digitalizáciu projektovej dokumentácie týchto stavieb, ktoré by ich vlastníci mali riešiť z vlastných rozpočtov, prípadne by mohol byť na to vytvorený finančný fond, nástroj zo strany štátu, v rámci podpory budovania Informačného systému o územnom plánovaní a výstavbe (ktorý je definovaný v § 22 návrhu SZ), náklady na prevádzku takéhoto fondu pripočítať v doložke finančných vplyvov návrhu SZ. 
 
Z 
A 
 
BSK 
§ 2 ods. (2) „Orgány verejnej správy  
§ 2 ods. (2) „Orgány verejnej správy sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou a zastavovacími podmienkami pri rešpektovaní zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, koordinovať územné prejavy odvetvových a prierezových zámerov a ochranu prírodných hodnôt a kultúrnych hodnôt územia.“ 

Zásadná Pripomienka: Doplniť definíciu orgánov verejnej správy, ktoré sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti,...., resp. odkaz na príslušnú legislatívu, ktorá ich definuje. 
Odôvodnenie: „Orgány verejnej správy“ je všeobecný pojem. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
SVSR pre rómske komunity 
k § 35 ods. 1 
V § 35 ods. 1 sa na konci pripája veta: „dotknutými orgánmi podľa povahy veci sú aj iné orgány, v ktorých pôsobnosti je plnenie úloh verejného záujmu“. Príslušnú úpravu odporúčam zapracovať aj do znenia § 111 navrhovanej právnej úpravy. 

Odôvodnenie: Rovnako ako súlad verejného záujmu pri UPD (tak aj pri povoľovaní stavieb je aj v pôsobnosti iných orgánov, ktoré svoju legitimitu chrániť záujmy v osobitných oblastiach nemajú ustanovenú v osobitných právnych predpisov, ale napríklad im táto skutočnosť vyplýva z ustanovených úloh v rozhodnutiach vlády, napríklad v oblasti implementácií záväzkov z medzinárodných dohovorov. Táto pripomienka je uplatňovaná aj v rámci pôsobnosti splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity a jeho úloh vyplývajúcich zo štatútu. Uvedený návrh reaguje na odporúčania medzinárodných organizácií v rámci medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, a požiadaviek na korekciu rozhodnutí samosprávnych orgánov, nielen pri výkone prenesenej štátnej správy, za účelom ochrany základných ľudských práv príslušníkov (marginalizovaných) rómskych komunít. 
 
O 
N 
Postavenie dotknutého orgánu vyplýva z osobitného predpisu. 
SVSR pre rómske komunity 
k procesnej časti návrhu zákona 
Do procesnej časti navrhovanej právnej úpravy odporúčam zavedenie dočasného vyrovnávacieho opatrenia, podľa ktorého v procese dodatočného povoľovania stavieb do roku 2026, stavebné úrady a dotknuté orgány poskytujú stavebníkom – príslušníkom rómskych komunít/ marginalizovaných rómskych komunít, príslušnú administratívnu a technickú podporu a pomoc. 

Odôvodnenie: Pripomienku som uplatňoval pri príprave predkladaného návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu a táto je v zhode aj s požiadavkou OBSE. 
Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 
 
Z 
ČA 
Prechodné ustanovenia návrhu zákona vytvárajú dostatočný časový priestor pre zabezpečenie predpokladov na vytvorenie primeraných životných podmienok sociálne znevýhodnených osôb, prevažne z marginalizovaných rómskych osád, vrátane poskytnutia potrebných dotácií. 
SVSR pre rómske komunity 
k návrhu celého zákona 
Navrhované dočasné opatrenia odporúčam upraviť tak, aby sa vzťahovali aj na obydlia – stavby jednotlivcov, príslušníkov rómskej národnostnej menšiny, v stave rovnakej odkázanosti v akom sú príslušníci marginalizovaných rómskych komunít, nepochádzajúcich z marginalizovaných koncentrácií, pretože pri nútenom usídľovaní Rómov v minulosti nedochádzalo v každom jednom prípade k vytváraní koncentrácií/marginalizovaných koncentrácií/ marginalizovaných rómskych komunít. 

Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám z hľadiska konštrukcie ochrany základných práv v Ústave Slovenskej republiky a medzinárodnom právnom poriadku, na základe výstavbového princípu ochrany individuálnych práv, a rovnosti v právach pri konštrukcii vyrovnávacích opatrení, na základe rovnakých pomerov generujúcich ich uplatnenie. 
Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 
 
Z 
ČA 
Do návrhu zákona zapracované ustanovenia na osobitnú ochranu práv užívateľov stavieb, ktoré v čase rozhodovania slúžia ako obydlie na základe zmluvy alebo iného oprávnenia; v konaní je potrebné preukázať uspokojivé zabezpečenie vhodnej náhrady za stratu obydlia. 
SVSR pre rómske komunity 
§ 165 ods. 4 
Odporúčam preskúmať možnosti úpravy a zvážiť úpravu zjednodušenia podmienok dodatočného povolenia stavby, vo forme inštitútu dočasného vyrovnávacieho opatrenia tak, aby boli materiálne, právne a technicky zrealizovatelné pre stavebníkov rómskej národnosti. 

Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám v súlade so stanoviskom OBSE a svojich predchádzajúcich návrhov uplatnených pri tvorbe predkladanej právnej úpravy. Dočasné vyrovnávacie opatrenia je možno nastaviť súčasne ako nástroj postupnej revitalizácie sídelných častí. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. Uvedenou pripomienkou sledujem reálnu vykonateľnosť cieľov právnych nástrojov dodatočného povoľovania stavieb. 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
SVSR pre rómske komunity 
§ 165 ods. 1 
V § 165 ods. 1 slová „30. júna 2016“ žiadam nahradiť slovami „do 30. decembra 2026“. 
Odôvodnenie: Predkladaná pripomienka má za cieľ nielen ochranu práva na bývanie príslušníkov rómskych komunít/marginalizovaných rómskych komunít, ale vychádza aj z predpokladaných ekonomických a administratívnych možností Slovenskej republiky v rámci realizácie dodatočného povoľovania stavieb, osobitne prihliadajúc k podmienke § 165 ods.4 navrhovanej právnej úpravy. 
Navrhovaná právna úprava, v pôvodne navrhovanom krátkom období, v konečnom dôsledku nedosiahne ani zamýšľaný účinok, môže mať za následok destabilizáciu verejného poriadku a bezpečnostnej situácie, nevyrieši problematiku výstavby nelegálnych obydlí ani ich výstavby na cudzích pozemkoch, pretože štát v pôvodne navrhovanom krátkom období nebude mať pripravené alternatívne riešenia, ani vytvorené dostatočné rozpočtové prostriedky na ich financovanie, zakladá teda podmienky k nárastu vnútornej migrácie, k budovaniu nových obydlí, prípadne k tendenciám návratu ku kočovnému spôsobu života. Súčasne môže zakladať emigračné aktivity. Z tohto dôvodu je odôvodnená aj možnosť predpokladu, že súčasne budú uvedené ustanovenia § 165 ods. 1 v prepojení aj na podmienky § 165 ods. 4 navrhovanej úpravy v budúcnosti kvalifikované a označené za diskriminačné, a to aj z hľadiska štatistického postihu stavebníkov, pretože zrejme v najväčšom množstve budú postihovať stavebníkov – príslušníkov rómskych komunít/marginalizovaných rómskych komunít. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
SVSR pre rómske komunity 
§ 163 ods. 3 
V § 163 ods. 3 žiadam zapracovať zásadu v pododseku b) alebo v samostatnom pododseku c), podľa ktorej všetky konania o odstránení stavieb, ustanovených v § 70 ods. 5 stavebný úrad zastaví [ napríklad výnimka v pododseku b) „to sa nevzťahuje na stavby uvedené v § 70 ods. 5“] 

Odôvodnenie: Uvedený návrh predkladám s cieľom zabezpečenia základného práva na bývanie rómskych komunít/ marginalizovaných rómskych komunít, v súlade s predchádzajúcimi pripomienkami a stanoviskom OBSE. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
SVSR pre rómske komunity 
k § 77 ods. 1 písm. d) 
Žiadam v osobitnom ustanovení , pri stavbách nepodliehajúcich kolaudácií, zvážiť možnosť skrátenia uvedenej 20 ročnej lehoty, ktoré by spĺňalo právne podmienky dočasného vyrovnávacieho opatrenia podľa § 8a ods. 1 písm. c) zákona č. 365/2004 Z. z. zameraného na príslušníkov rómskych komunít. 
Odôvodnenie: Uvedená pripomienka sa predkladá sa s poukazom na regulačnú pôsobnosť a časovú účinnosť (čl. 68) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS aj s prihliadnutím na problematiku dodatočného povoľovania stavieb v súlade s dôvodmi a stanoviskom OBSE, vzhľadom ku skutočnosti alternatívnej pripomienky k § 70 ods. 5 v konečnom znení návrhu právnej úpravy. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
SVSR pre rómske komunity 
§ 70 ods. 5 
V § 70 ods. 5 žiadam ustanoviť vo forme dočasného vyrovnávacieho opatrenia (§ 8a ods. 1 písm. c) zákona č. 365/2004 Z. z.) v prospech rómskych komunít/marginalizovaných rómskych komunít časovú hranicu od účinnosti navrhovanej právnej úpravy, alternatívne od roku 2004, právnej fikcie, pri ktorej stavby postavené bez stavebného povolenia, alebo ohlásenia sa nebudú považovať za nepovolené. 

Odôvodnenie: Uvedenú pripomienku predkladám v súlade s právnym vývojom na území Slovenskej republiky. Z hľadiska zabezpečenia záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, zabezpečenia základných práv Rómov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov ako aj z Ústavy Slovenskej republiky, a rovnako aj z hľadiska príslušných legislatívnych a nelegislatívnych aktov Európskej únie a vlády Slovenskej republiky upozorňujeme na následný stav. 
Slovenská republika, ako nástupnícky štát ČSSR – ČSFR, nesie zodpovednosť za stav bývania Rómov aj na základe prijatia zákona č. 74/1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb, zakladajúci uplatnenie trestnoprávnych represívnych nástrojov (bez ohľadu na predchádzajúce normy z obdobia do roku 1945, ktoré mali rovnako represívnu povahu). Vytváranie nových sídiel, prípadne rozširovanie existujúcich, historicky siahajúcich do obdobia pred vznikom prvej československej republiky, bolo teda dôsledkom realizácie administratívnej činnosti štátnych a samosprávnych orgánov. Uvedený zákon zrušila Slovenská republika až zákonom č. 346/2004 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon č. 74/1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb v znení zákona č. 175/1990 Zb. Z tohto hľadiska je teda dôvodné prijatie časových vyrovnávacích opatrení, právnych nástrojov, zabezpečujúcich reparáciu práv Rómov na bývanie, vzhľadom na skutočnosť, že tento proces núteného usídľovania Rómov sa nezrealizoval v súlade s právnym poriadkom, a predstavoval tak ako zásah do základných práv Rómov, tak aj do základných práv ostatných obyvateľov. Predmetné osídľovanie sa uskutočňovalo často nútenou formou, v rozpore s normami upravujúcimi vlastnícke vzťahy, výstavbu, a záviselo od spôsobu procesov a prístupov tak ako orgánov samosprávy, tak aj orgánov bezpečnosti. Proti týmto formám nemali k dispozícií právne nástroje obrany tak ako Rómovia, tak aj ostatní občania, vrátane občanov, ktorým boli protiprávne odobraté majetky a prevedené do správy štátu. 
Uvedenú pripomienku predkladám aj v súlade s judikatúrou súdov o časovom oslabovaní práva vlastníka pozemku na odstránenie stavby, na rozdiel od oprávnenia štátu na odstránenie nedovolenej stavby, ktoré sa časom neoslabuje. V tomto rozsahu je teda právo štátu na odstránenie nepovolenej stavby, a ustanovenie osobitnej časovej lehoty vo výhradnej pôsobnosti štátu. 
Príslušné ustanovenie novo navrhovanej právnej úpravy odporúčam realizovať za zváženia potreby prípadnej príslušnej moderácie § 135c ods. 1 OZ. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
SVSR pre rómske komunity 
k celému návrhu zákona 
Akceptujem zapracovanie mnohých návrhov uplatnených v procese prípravy návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu vo vzťahu k riešeniu základného práva na bývanie príslušníkov Rómskej národnostnej menšiny. V rozsahu v návrhu predpisu doposiaľ nezapracovaných predložených návrhov odporúčam v rozsahu regulačnej pôsobnosti navrhovanej právnej úpravy preskúmať zapracovanie a zohľadnenie hlavných a dodatočných odporúčaní Stanoviska OSCE/ODIHR (strana 5 a 6 prekladu) k niektorým ustanoveniam návrhu zákona o územnom plánovaní a výstavbe Slovenskej republiky vo vzťahu k realizácií práva príslušníkov rómskej národnostnej menšiny na bývanie. Ďalej preskúmať rovnakú možnosť zapracovania osobitných všeobecných pripomienok, osobitne pripomienky č.28,29,30,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,48,62,63,65,66,67,68,69,70,71,75,77,78,79, 81,82, 86, 87, 90, 91, a to aj v rozsahu moderácie iných všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich právne vzťahy identifikované v týchto odporúčaniach. 

Odôvodnenie: Odôvodnenosť predkladanej pripomienky vychádza z kapitoly IV uvedeného stanoviska. Uvedenú pripomienku považujem za zásadnú a predkladám ju v rámci svojej pôsobnosti. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
BBSK 
§ 122 - Posudzovanie návrhu na začatie konania 
§ 122 - Posudzovanie návrhu na začatie konania - v ods. 1 a ods. 2 písm. a) navrhujeme doplniť spojenie: „prípadne ÚPN regiónu“ (v zmysle §30 ods. 3 d)) 
Odôvodnenie: 
V zmysle základných ustanovení pre ÚP, uvedených v §23 - základná úloha orgánov ÚP, doplniť VÚC v územných konaniach a ÚPN regiónu ako podklad na posúdenie návrhu na začatie územného konania o umiestnení stavieb a zmene funkčného využitia územia pre 

Záverom žiadame účasť zástupcov z VÚC pri návrhu §§ znenia vykonávacích vyhlášok (metodík), najmä k časti ÚPN regiónu (jeho obsah a rozsah. 
 
Z 
N 
navrhovaná úprava je dostatočná 
BBSK 
K § 96 - Špeciálne stavebné úrady  
V § 96 - Špeciálne stavebné úrady - navrhujeme vložiť nový odsek v znení: Špeciálne stavebné orgány návrh na začatie konania vo veciach umiestňovania alebo povoľovania stavieb zamietnu, ak nie je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä regulatívmi alebo zastavovacími podmienkami.“ Pričom doterajšie ods. 6 až 10 sa prečíslujú podľa poradia. 
Odôvodnenie: 
Návrh korešponduje so znením § 2 ods. 1 návrhu zákona, podľa ktorého orgány verejnej správy sú povinné umiestňovať výstavbu a povoľovať činnosti, ktoré majú vplyv na územie, len v súlade s ÚPD. 
Navrhovaný postup je rovnaký ako pri postupe všeobecných stavebných úradov (obcí) podľa § 123 ods. 4, resp. § 128 ods. 4 návrhu zákona (opäť zamietnutie návrhu), resp. obdobný postup – podľa § 134 písm. a) návrhu zákona (zastavenie konania). 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
BBSK 
K § 37 ods. 1 a 2 - Zadanie 
V § 37 - Zadanie - v ods. 1 z navrhovaného znenia nie je jasné, kto „analýzu“ spracuje. Upozorňujeme, že v záujme kvalitne spracovanej územnoplánovacej dokumentácie je potrebné vychádzať z územnotechnických podkladov, ale taktiež doplniť ich o reálne poznatky z územia zistené v teréne, zo strategických dokumentov, ktoré sú vo vzťahu k riešenému územiu...) Taktiež nie je jasná etapa spracovania problémového výkresu a odborné vyhodnotenie najzávažnejšie stretov záujmov v území. Preto odporúčame ponechať samostatne etapu prieskumov a rozborov, ktoré musí spracovateľ pred zadaním urobiť. A v ods. 2 navrhujeme vypustiť poslednú vetu: „Grafickou prílohou zadania je problémový výkres.“ 
Odôvodnenie: 
Problémový výkres je výstupom analýzy uvedenej v ods. 1 a znázorňuje konkrétne strety záujmov v území. Problémový výkres nie je potrebné prerokovávať ako súčasť zadania, najmä ak zadanie má iné úlohy, a to napr. stanovenie cieľov a požiadaviek riešenia.. . 
 
Z 
A 
 
BBSK 
K § 35 ods. 1 a 2 - Prerokovanie s dotknutými orgánmi 
§ 35 - Prerokovanie s dotknutými orgánmi - nevrhujeme do názvu tohto paragrafu doplniť slovné spojenie: „štátnej správy“ a v ods. 1 za slovami: „...územnoplánovacej dokumentácie“ doplniť slovné spojenie: „primerane k stupňu ÚPD a riešeného územia“..., pričom súčasne v ods. 1 navrhujme vypustiť slovné spojenie: „správcov sietí“, ktorí nie sú orgánmi štátnej správy; a v ods. 2 za slová: „návrhu územnoplánovacej dokumentácie“ navrhujeme doplniť „a jej zmien a doplnkov“. 
Odôvodnenie: 
Uvedený § upravuje len prerokovanie s dotknutými orgánmi štátnej správy. Neupravuje spôsob prerokovania s ostatnými dotknutými orgánmi, napr. orgánmi územnej samosprávy, správcami sietí... 
Doplnenie „primerane k stupňu ÚPD a riešeného územia“ vychádza zo špecifík územia a rozdielneho rozsahu a obsahu riešenia jednotlivých ÚPD. 
 
Z 
A 
 
BBSK 
K § 31 ods. 3 - Územný plán obcí 
V § 31 - Územný plán obcí - navrhujeme v ods. 3 doplniť: "písm. j) vymedzenie plôch pre stavby vo verejnom záujme“ s doplnením odvolania na osobitný zákon o vyvlastňovaní 
Odôvodnenie: 
Základné ustanovenia v územnom pláne v § 23 ods. 1 je vo verejnom záujme usmerňovať územný rozvoj, 
§ 23 ods. 2 úlohami orgánov územného plánovania písm. l) – určovanie verejného záujmu 
§ 33 zastavovací plán ods. 3 f) – vymedzenie pozemkov určených na stavby vo VZ 
§ 47 predkupné právo ods. 1 – na pozemky určené v schválenom ÚPN Z a zastavovacom pláne na stavbu vo verejnom záujme 
§48 vyvlastňovacie dôvody ods. 1... vo verejnom záujme podľa ÚPD z dôvodu 
a) umiestnenia a uskutočnenia stavby vo verejnom záujme – doplniť odvolanie 
na osobitný zákon o vyvlastňovaní 
 
Z 
A 
 
BBSK 
K § 31 ods. 4 - Územný plán obcí  
V § 31 - Územný plán obcí - navrhujeme v ods. 4 definovať slovné spojenei „koncentrácia marginalizovaných skupín“ a vypustiť slovo „urbanistická“, 
Odôvodnenie: 
Nie je jasný pojem „koncentrácia marginalizovaných skupín“ nie je definovaný a pojem „urbanistický“ používame v spojení s rozvojom mestských sídiel (miest a obcí), koncentrované marginalizované (rómske) skupiny sú zriedkavo v zastavanom území miest/obcí, väčšinou sú lokalizované na okraji mesta/ obce, alebo sú segregované. 
 
Z 
N 
Na rozporovom konaní 13. 1. 2015 nebol rozpor dohodnutý. Predkladá sa s rozporom.  
BBSK 
K § 30 ods. 3 a 4 - Územný plán regiónu 
V § 30 - Územný plán regiónu - navrhujeme v ods. 3 doplniť: "písm. h) a racionálne využívanie prírodných zdrojov a nerastného bohatstva,“ a "písm. i) určenie stavieb vo verejnom záujme“ s doplnením odvolania na osobitný zákon o vyvlastňovaní; a v ods. 4 navrhujeme doplniť slovné spojenie: „a vzájomnú nadväznosť väzieb na susediace regióny príp. štáty“ 
Odôvodnenie: 
Doplnením ods. 5 ide o dôslednejšie sledovanie regulovania rozvoja územia a prepojenie investícií celoštátneho a regionálneho významu. Doplnenie „racionálneho“ využívania prírodných zdrojov je rovnako formulované aj v §31 pre územný plán obcí. 
 
Z 
A 
 
BBSK 
K § 5 - Územnoplánovacia dokumentácia 
§ 5 Územnoplánovacia dokumentácia 
Za ods. 3 vložiť nový ods.4 „Územnoplánovacia dokumentácia je záväzným podkladom pre využívanie územia a umiestňovania stavieb v konaniach stavebných a špeciálnych stavebných úradov, uskutočňovaných podľa tohto zákona a osobitných zákonov“, následné ods. prečíslovať sa odstavce prečíslujú a to 4 až 8 na 5 až 9. 
Odôvodnenie: 
V prípade, že nie je spracovaná podrobnejšia ÚPD (územný plán zóny, zastavací plán), vždy je potrebné záväzne vychádzať z existujúcej schválenej ÚPD v riešenom území územný plán obcí a regiónu), doplnenie súvisí s §2 ods.2. a je v súlade s § 2 ods.1 návrhu stavebného zákona (ďalej SZ) a to, orgány verejnej moci pri plnení svojich zákonných úloh sú povinné rešpektovať priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia podľa územnoplánovacích dokumentácií umiestňovať výstavbu. 
 
Z 
A 
 
BBSK 
K § 29 ods. 2 - Koncepcia územného rozvoja Slovenska 
V § 29 Koncepcia územného rozvoja Slovenska - ods. 2 písm. e) navrhujeme doplniť nvé písmeno: "písm. e) určenie stavieb vo verejnom záujme“, 
s doplnením odvolania na osobitný zákon o vyvlastňovaní 
Odôvodnenie: 
Doplnením ods. 2 e) ide o dôslednejšie sledovanie regulovania rozvoja územia, najmä ak ide o vymedzenie územia na umiestnenie nových investícií a rozvojových plôch celoštátneho 
a regionálneho významu 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BBSK 
K § 5 ods. 6 - Územnoplánovacia dokumentácia: 
V § 5 ods. 6 (po presunutí ods.7) doplniť: 
„Regulatív má charakter zákazov, obmedzení alebo podporujúcich faktorov vo vzťahu 
k priestorovému usporiadaniu a funkčnému využívaniu územia. Regulatív tým určuje prípustnú, obmedzenú a zakázanú činnosť alebo funkciu v území.“ 
Odôvodnenie: 
Doplnenie vychádza zo súčasne platného znenia SZ (§139 a) stavebného zákona), presnejšie stanovuje obsah regulatívov. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BBSK 
K § 28 ods. 2 písm. a) a b) - Územnotechnické podklady 
V § 28 - Územnotechnické podklady - ods. 2 a), b) – navrhujeme vypustiť slovné spojenei : „okrem Koncepcie územného rozvoja Slovenska“ 
Odôvodnenie: 
Zosúladenie s §89 a) 2 - Ministerstvo obstaráva ÚTP, ktoré sú podkladom pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska a ministerstvo je tiež orgánom územného plánovania. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BBSK 
K § 42 ods. 4 - Schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie 
V § 42 - Schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie - navrhujeme v ods. 4 v oboch vetách za slová „prerokovania konceptu“ doplniť slovné spojenie: „a vypracovania súborného stanoviska“. 
Odôvodnenie: 
Doplnenie vychádza z etapy vyhodnotenia pripomienok, dohodnutia s orgánmi štátnej správy a záverečného formulovania súborného stanoviska, ktorý môže výrazne ovplyvniť posun v časovom harmonograme. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BBSK 
K § 42 ods. 8 - Schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie 
V § 42 ods. 8 navrhujeme doplniť: „Registračný list bude „bezodkladne“ vložený do registra územného plánovania“. 
Odôvodnenie: 
Je potrebné eliminovať príp. možnosti oneskorenia nadobudnutia účinnosti ÚPD z dôvodu oneskoreného vloženia registračného listu do registra. 
Súčasne upozorňujeme, že znenie uvedeného ods. je v priamom rozpore s §8, ods. 9 zákona 302/2001 Z.z. v platnom znení (účinnosť VZN). 
 
Z 
A 
 
BBSK 
K § 44 - Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie 
V § 44 - Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie - Žiadame vypustiť povinnosť obstarávateľa odsúhlasiť smernicu pre zmeny a doplnky Ministerstvom, resp. okresným úradom. 
Odôvodnenie: 
Pokladáme za dostačujúce oznámiť spracovanie smernice Ministerstvu, resp. Okresným úradom pred schválením v zastupiteľstve, vzhľadom na to, že smernica musí byť spracovaná v súlade so schváleným zadaním ÚPD a v súlade s vyšším stupňom územnoplánovacej dokumentácie. Vyššie uvedené orgány štátnej správy budú mať možnosť overiť uvedený súlad v procese preskúmania návrhu ÚPD. 

 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BBSK 
§ 98 ods. 1 - Osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov v orgánoch územného plánovania 
V § 98 ods. 1 - Osobitný kvalifikačný predpoklad zamestnancov v orgánoch územného plánovania - navrhujeme doplniť do písm. c) slovné spojenei: „vyhodnocujú podklady (ÚPP a iných)“ a do písm. f) doplniť slovné spojenie: „stanoviská k ÚPD nižších stupňov“ a do písm. g) doplniť slovné spojenie: „obstarávanie ÚPP a ÚPD“. 
Odôvodnenie: 
Doplnenie vychádza z obsahu povinností orgánu ÚP a obstarania ÚPP a ÚPD a následné napĺňanie a realizáciu záväznosti ÚPD a hodnotenie územných dopadov pri umiestňovaní činností do územia. 
§23 ods.4 f) sledujú napĺňanie a realizáciu záväznosti ÚPD a hodnotenie územných dopadov pri umiestňovaní činností do územia, písm. h) - sledujú ekologickú stabilitu územia a únosnosť zaťaženia územia (ako?), 
§34 orgán ÚP je povinný obstarať ÚPD a sledovať jej aktuálnosť, včas pripraviť správu o stave ÚPD..., 
§36 ods.1 – prípravné práce zabezpečuje orgán ÚP v spolupráci s dotknutými orgánmi štátnej správy..., 
ods.2 c) – vyhodnotenie podkladov(ÚPP a iných) 
 
Z 
A 
 
BBSK 
K § 93 - Vyšší územný celok 
§ 93 - Vyšší územný celok - navrhujeme doplniť písm. j) v znení: vyjadruje sa k správe o stave ÚPN obcí a ÚPN zón a k smernici pre ich Zmeny a doplnky a v konaniach podľa §30 ods.3d) a podľa §109 ods.1). 
Odôvodnenie: 
V ÚPN regiónu podľa §30 ods.3 d) ide o vymedzenie územia na umiestnenie nových investícií a rozvojových plôch celoštátneho a regionálneho významu, 
podľa §109 ods.1 - účastníci majú v konaní procesné práva a povinnosti v rozsahu nevyhnutnom na uplatnenie svojich práv a zákonom chránených záujmov alebo na plnenie uložených povinností, ak môžu byť priamo dotknuté rozhodnutím vo veci 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BBSK 
K § 89 - Ministerstvo 
V § 89 - Ministerstvo - navrhujeme doplniť bod 12. v znení: poskytuje územnoplánovaciu informáciu, a bod 13. v znení: zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov. 
Odôvodnenie: 
Doplnenie ÚPI je vo vzťahu ku KURS aj metodickým usmerneniam. Doplnenie odbornej prípravy zamestnancov orgánov ÚP - nie všetci zamestnanci budú odborne spôsobilé osoby (v zmysle §25 a ich odbornej prípravy uvedené v § 89 ods.9 a musia vykonávať odbornú prácu orgánu ÚP (viď. § 98), potrebné 2 roky praxe uvedené v §98 ods. 3)a), alebo 3-5 rokov praxe uvedené v § 97 ods. 1c). 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 13. 1. 2015. 
BBSK 
K § 46 - Územnoplánovacia informácia  
V § 46 - Územnoplánovacia informácia - navrhujeme doplniť nový ods. 5 – na UPI sa nevzťahujú všeobecné predpisy o slobodnom prístupe k informáciám (podľa zákona 211/2000 Z.z. ) 
Odôvodnenie: 
§ 22 informačný systém (registre ÚP) 
Informácia vychádza zo schválenej ÚPD, ktorá je zverejnená v „registroch informačného systému ÚP“ a web stránkach samospráv, teda je verejne prístupná. Stavebný zákon určuje povinné zverejňovanie v procese prípravy a prerokovania ÚPN (verejne prerokovávané ÚPD) a ÚPD je povinne zverejnená v IS, aby nadobudla platnosť. 
§108 ods.2d) – všeobecná úprava správneho konania sa nevzťahuje na ÚPI. 
 
Z 
A 
 
BBSK 
K § 44 - Zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie 
V § 44 v ods. 3 a 4 navrhujeme slová „na odsúhlasenie“ a „po odsúhlasení“ nahradiť slovnými spojeniami „na vyjadrenie“ 
a „po vyjadrení“. 
Odôvodnenie: 
Odsúhlasuje iba orgán ÚP, ktorý je kompetentný obstarať a schváliť príslušnú ÚPD. 
§43 ods. 4 – OÚP požiada o vyjadrenie k správe o stave ÚPD .. . 
Z 
A 
 
IUR 
§ 44 ods. 6 
Pripomienka: V § 44 ods. 6 sa za slová „k výberu variantu dopravnej infraštruktúry“ dopĺňajú slová „k územnému plánu zóny alebo zastavovaciemu plánu“. 
Odôvodnenie: Vzhľadom na podrobnosť územného plánu alebo zastavovacieho plánu nie je dôvod, prečo by aktualizácia tejto územnoplánovacej dokumentácie, navyše pokiaľ sú hradené náklady na ich obstaranie. 
Z 
N 
K zastavovaciemu plánu sa neobstarávajú zmeny a doplnky. Stanovenie možnosti obstarania zmien a doplnkov raz ročne slúži k tomu, aby sa k ním pristupovalo komplexne. 
IUR 
§ 8 ods. 2 písm. e) 
Pripomienka: V § 8 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a podzemných“. 
Odôvodnenie: Definície zastavanej plochy, resp. indexu 
zastavenej plochy sú to kľúčové pojmy, prostredníctvom ktorých územné plány 
definujú využiteľnosť územia miest a obcí. Pri plánovaní mesta je dôležité 
uvažovať akú časť z pozemku "zaberú" stavby nad terénom (index zastavenej 
plochy). Z tohto dôvodu napríklad aj aktuálne platný územný plán mesta Bratislavy (ZaD 02) definuje zastavanú plochu ako pôdorysný priemet všetkých nadzemných podlaží. V praxi je tak možné budovať pod terénom napríklad podzemné garáže, ktoré presahujú obrysy nadzemných stavieb (z dôvodu požadovanej kapacity, ale aj potreby dodržať potrebné polomery a šírky komunikácie v garážach). 
Priamym dopadom návrhu pre prax by tak bola nutnosť (v porovnaní so súčasnosťou pri zachovaní rovnakej kapacity) budovať podzemné 
garáže vo viacerých podlažiach pod sebou, čo by malo významný dopad na 
nárast celkovej ceny novej výstavby ale aj možnosti výstavby, pričom budovanie parkovacích miest je v niektorých prípadoch zásadné . Problémom by bol aj praktický rozpor definície zo stavebného zákona a z územného plánu obcí. Takto prijatá definícia by priniesla právnu neistotu, komplikácie pri konaniach, ale určite nie odstránenie administratívnej 
záťaže, alebo poriadok. Vzhľadom na účel používania pojmu zastavaná plocha navrhujeme, aby išlo o priemet všetkých nadzemných podlaží, t.j. aby sa nezapočítavali podlažia, ktoré voľný priestor nezaberajú. 
 
Z 
A 
 
IUR 
§ 27 ods. 4 
Pripomienka: V § 27 ods. 4 sa vkladá druhá veta, ktorá znie: 
„Územnoplánovaciu štúdiu môže obstarať na vlastné náklady aj iná osoba ako orgán územného plánovania ak jej spracovaním poverí spracovateľa.“ 
Odôvodnenie: Je žiaduce, aby územnoplánovaciu štúdiu mohli odborne obstarať aj iné osoby ako len orgán územného plánovania, ktoré nie sú zviazané podmienkami verejného obstarávania, ktoré sa pri najnižšej cene negatívne odzrkadľuj na kvalite a odbornosti spracovaných štúdií, nehovoriac o nežiaducej deformácií cien v odbore. 
Získanie územnoplánovacej štúdie od inej osoby, ktorá jej spracovaním poverila kvalifikovanú a autorizovanú osobu nemá žiaden negatívny vplyv na územné plánovanie práve naopak. 
 
Z 
N 
Ide o koncepčný prístup obstarávania. Dohodnute na rozporovom konaní 19. 1. 2015. 
IUR 
§ 35 ods. 2 
Pripomienka: V § 35 ods. 2 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie „Ak v prerokúvaní územnoplánovacej dokumentácie dotknuté orgány štátnej správy nepodajú stanovisko v určenej lehote, má sa za to, že k pripomienkovanému návrhu nemajú pripomienky.“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa opatrenie, aby nečinnosť dotknutých orgánov nemohla byť na ujmu procesu prípravy územnoplánovacej dokumentácie. 
Z 
A 
 
IUR 
§ 33 ods. 6 
Pripomienka: V § 33 ods. 6 sa slová „obstaráva vždy“ nahrádzajú slovami „môže obstarať“. 
Odôvodnenie: Povinnosť zastavovacieho plánu nie je adekvátna a je neodôvodnená. Navyše z návrhu nie je zrejmé, čo v prípade ak zastavovací plán nebude prijatý, keďže ide o všeobecne záväzný právny predpis, čo nemôže byť na ujmu vlastníkov nehnuteľností, prípadne stavebníka. Navyše ide o inštitút, kedy zastavovacím plánom by bolo možné „ochromiť“ na 8 rokov (aj viac) nakladanie s majetkom stavať v súlade s územným plánom obce/zóny, čo je obmedzením základného práva, bez náhrady a bez nevyhnutného dôvodu alebo ochranu oprávnených záujmov. 
Inak navrhujeme zastavovací plán ako inštitút úplne vypustiť z návrhu zákona alebo prijatie zastavovacieho plánu podmieniť správnym konaním. 
 
Z 
N 
Zastavovací plán sa má spracovať v prípadoch, ak ide o jeden zámer pre realizáciu výstavby obytného alebo zmiešaného územia väčších rozmerov, ktoré má zaručiť, aby nedochádzalo k neustálym zmenám vydaných územných rozhodnutí pre takéto územia. V prípade, že by sa pripomienke vyhovelo, v praxi by to znamenalo, že zastavovacie plány by sa vôbec neobstarávali, postupovalo by sa v podstate tak ako dnes, cez územné rozhodnutie. 
K Dohode nedosšlo ani na rokovaní na úrovni štátneho tajomníka 19. 1. 2015. 
IUR 
§ 31 ods. 4 
Pripomienka: V § 31 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta „Ak ide o obec, na ktorej území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, vymedzí sa obytné územie pre tieto skupiny obyvateľov.“. 
Odôvodnenie: Navrhujeme nevytvárať a nefixovať „getá“ v území, postačuje ak sa predmetné územia (urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov) definujú ako funkcia bývanie. Pri inom bývaní nie je limitované kto, resp. aké skupiny obyvateľov tam môžu bývať. Návrh zároveň nesie riziko v definícii „urbanistickej koncentrácie marginalizovaných skupín obyvateľov“ – naplnením tejto definície a jej vymedzením by sa mohli domáhať napr. aj traja v okolí bývajúci iní štátni príslušníci, čo zrejme nie je cieľom návrhu zákona. 
O 
N 
Ide o dohodu s OBSE. 
IUR 
§ 75 
Pripomienka: § 75 sa vypúšťa. 
Ostatné paragrafy sa primerane prečíslujú. 
Odôvodnenie: Ide o neprípustnú duplicitu úpravy právnych vzťahov (navyše súkromnoprávnych); práva autorov sú dostatočne chránené autorským zákonom. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 72 ods. 3 
Pripomienka: V § 72 odsek 3 znie: 
„(3) S prípravnými prácami možno začať ihneď po doručení stavebného súhlasu alebo stavebného povolenia, ktorým sa uskutočňovanie stavby povoľuje. 
Odôvodnenie: Z hľadiska procesov výstavby sa navrhuje aby v prípadoch, kedy je stavba povolená mohli prípravné práce začať ihneď po doručení súhlasu alebo povolenia. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 70 ods. 5 
Pripomienka: V § 70 odsek 5 sa slová „pred 1. septembrom 1997“ nahrádzajú slovami „pred 1. januárom 1990.“ 
Odôvodnenie: Z návrhu zákona a ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, prečo navrhol predkladateľ práve 1.september 1997 ako termín do ktorého budú považované aj nepovolené stavby za legálne. Navrhujeme úpravu, ktorá sa bude viazať napríklad na zmenu zriadenia. Tiež upozorňujeme na skutočnosť, že takáto úprava zlegalizuje aj neželané stavby, napríklad aj rómske osady – pričom z dôvodovej správy nevyplýva, že by toto malo byť primárnym cieľom. Tiež nie je zrejmé aký bude ďalší formálny postup tejto zákonnej fikcie legalizácie stavieb, budú napríklad stavebné úrady vydávať potvrdenia, že ide o povolenú stavbu? 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
IUR 
§ 70 ods. 3 
Pripomienka: V § 70 ods. 3 sa za slová „vydanie stavebného súhlasu“ vkladajú slová „ak takéto predčasné uskutočňovanie stavby je uskutočňované za podmienok, ktoré by neumožnili vydať stavebné povolenie alebo stavebný súhlas aj keby sa nezačali uskutočňovať predčasne.“ 
Odôvodnenie: Navrhuje sa pri predčasnom uskutočňovaní stavby možnosť v prípade, ak nie je dotknutý žiadny súkromný alebo verejný záujem realizovať resp. pokračovať v stavebnom konaní s cieľom povolenia stavby. Návrh odôvodňujeme, že v praxi vzniknú rôzne dôvody, pre ktoré stavebník začne uskutočňovať stavbu, nedotkne sa nikoho práv a možno posúdiť, že bolo spravodlivé, že stavbu začal uskutočňovať. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 32 ods. 4 
Pripomienka: V § 32 ods. 4 sa za slová „územného plánu zóny“ vkladajú slová „a návrh zadania územného plánu zóny“. 
Odôvodnenie: Účelom je urýchlenie obstarávania územného plánu zóny tým, že spolu s návrhom na obstaranie bude predložený už návrh zadania.  
Z 
N 
Proces obstarávanie územného plánu zóny, vrátene zadanie je úlohou obce a nie osoby, ktorá dáva podnet na obstaranie.  
IUR 
§ 34 ods. 5 
Pripomienka: V § 34 sa vypúšťa odsek 5. 
Odôvodnenie: Je neprípustné, aby taký zásah do práv vlastníka nehnuteľnosti, aký predstavuje stavebná uzávera bol prijatý bez toho aby účastníkom takéhoto konania musel byť dotknutý vlastník pozemku. V prípade, ak predkladateľ má záujem na úprave inštitútu stavebnej uzávery, táto by mala byť nariadená v riadnom konaní rozhodnutím. 
Z 
A 
 
IUR 
Pripomienky k odstráneniu neprimeraného zásahu do práv vlastníkov  
Zákon umožňuje vylúčiť dočasne alebo trvalo pozemok zo zastavania zakreslením v územnoplánovacej dokumentácii. Obstarávanie dokumentácie však neprebieha v správnom konaní, vlastník pozemku nemá primerané procesné práva namietať voči tomu, že jeho pozemok je vylúčený zo zastavania. Zásadne nesúhlasíme, aby pozemok vylúčený zo zastavania bol určený výlučne územnoplánovacou dokumentáciu a hlavne konaním/postupom prijímania územnoplánovacej dokumentácie. Vlastník takéhoto pozemku na jednej strane nemá primerané procesné práva namietať vylúčenie pozemku zo zastavania, na druhej strane takýto sporný obsah územnoplánovacej dokumentácie bude so sebou prinášať riziko ďalších súdnych konaní, v dôsledku čoho otázna ostáva platnosť a záväznosť takejto územnoplánovacej dokumentácie. Je nevyhnutné, aby bol pozemok vylúčený zo zastavania v riadnom správnom konaní, a následne môže byť zavedený aj do územnoplánovacej dokumentácie. Návrh zákona tiež znemožňuje napr. umiestniť meracie zariadenie v takomto území, čo je nežiaduce. Pripomienka je zásadná. 

Požadujeme posilnenie procesných práv dotknutých osôb v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie. Dotknutými osobami sú vlastníci pozemkov a stavieb v území riešenom územnoplánovacou dokumentáciou, ktorých práva a právom chránené záujmy majú byť priamo dotknuté územnoplánovacou dokumentáciou, najmä regulatívmi neprípustného využívania pozemkov, určením pozemkov na asanáciu a revitalizáciu, vylúčením pozemkov zo zastavania, stavbami vo verejnom záujme, zariadeniami štátnej pozorovacej siete, ktorou sa zisťuje stav životného prostredia, stavbami dopravnej infraštruktúry alebo inžinierskej siete. Dotknuté fyzické a právnické osoby by mali mať záruky ochrany svojich práv a ak orgán územného plánovania nevyhovie námietke dotknutej osoby, ktorá sa bude dotýkať jeho vlastníckych práv, táto musí mať možnosť nápravy voči postupu v procese obstarávania územnoplánovacej dokumentácie (napr. o námietke sa bude vydávať rozhodnutie, voči ktorému bude prípustný opravný prostriedok alebo inak). 
Návrh zákona predpokladá, že územné konanie (ako v európskom kontexte neštandardný nástroj) nahradí zastavovací plán. Vzájomná zameniteľnosť však nie je možná, keďže v územnom konaní/rozhodnutí ide o návrhové konanie na základe návrhu vlastníka (oprávnenej osoby). V prípade navrhovaného postupu prípravy a schvaľovania zastavovacieho plánu ide o direktívny akt orgánu územného plánovania vypracovaného vo verejnom obstarávaní de facto na základe najlacnejšej ponuky bez možnosti ovplyvnenia tohto procesu vlastníkmi nehnuteľností. Veľkým rizikom je neexistencia žiadnych vzorových zastavovacích plánov a hĺbky riešenia dotknutého územia nad rámec napr. územného plánu zóny. Inštitút zastavovacieho plánu preto navrhujeme vypustiť ako taký, inak vypustiť podmienku jeho povinného obstarávania, umožniť jeho obstaranie aj na základe iného podnetu alebo návrhu, zrušiť obmedzenie doby platnosti a zabezpečiť dostatočnú ochranu práv vlastníkov pred neprimeranou a nedôvodnou reguláciou umiestňovania stavieb. 
Za zásadný problém návrhu zákona považujeme riešenie stavebnej uzávery a pozemku vylúčeného zo zastavania – nie je zrejmé, či tieto inštitúty na seba nadväzujú a aký majú vzťah. O stavebnej uzávere by malo byť rozhodnuté v riadnom konaní, aby dotknutí vlastníci mali nástroje na ochranu svojich práv, aby nedošlo k zneužívaniu inštitútu stavebnej uzávery na bezdôvodné zamedzenie výstavby na neproblematickom území, inak navrhujeme jej obmedzenie na maximálnu dobu jeden rok a za primeranú náhradu. Inštitút predkupného práva žiadame vypustiť, keďže stavba vo verejnom záujme je vyvlastňovacím dôvodom. V prípade ponechania tohto inštitútu je nevyhnutné posilnenie práva vlastníka; pri takejto úprave by sa mohlo stať napr. že sa vlastník vôbec nedozvie o uplatnenom predkupnom práve. Pripomienky sú zásadné. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté pripomienky sú zapracované do ustanovení.  
IUR 
§ 31  
Pripomienka: (1) V § 31 sa za § 11 vkladá nový § 12, ktorý znie: 
„(12) Obec môže územný plán obce obstarávať aj na podnet inej osoby. Rozsah a spôsob spoluúčasti na úhrade nákladov na obstaranie a spracovanie územného plánu obce a návrh zadania územného plánu obce sú súčasťou zmluvy obce s tým, ktorého podnet prijala.“ 
Odôvodenenie: Navrhuje sa explicitne doplniť aj v prípade územného plánu obce možnosť jeho obstarania na podnet inej osoby obdobne ako je tomu pri územnom pláne zóny. 
Z 
ČA 
Obstaranie územného plánu obce je povinnosťou obce, nespracúva sa na podnet. Riešenie úhrady za obstaranie je riešené samostatne.  
IUR 
§ 8 ods. 1 a 2 
Pripomienka: Upozorňujeme, že z návrhu zákona, ani dôvodovej správy nie je zrejmé, akým spôsobom sa budú určovať záväzné zastavovacie podmienky podľa navrhnutých regulatívov s ohľadom na navrhovanú zmenu formy územnoplánovacej dokumentácie pri zastavovacom pláne najmä s ohľadom na prípustné a možno vhodnejšie variantné riešenia, ktoré nebude možné realizovať napr. pri podmienke „vyznačenie prípustného pripojenia stavby na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete s uvedením bilančných požiadaviek na kapacity“. Žiadame preto zjednodušenie a jasnejšie nastavenie zastavovacích podmienok, určením jedného pevne stanoveného regulatívu - IPP nadzemných podlaží; tie podzemné sú ku nim servisné ako garážové, skladové, technické, prípadne iné funkčné využitie. K tomuto kvantitatívnemu regulatívu by sa mohol pridať priestorový - odstup stavebnej čiary od ulice, prípadne maximálna výška budovy a funkčný regulatív vymenovaním v území neprípustných funkcií.  
Z 
ČA 
Vzhľadom na rôzne funkčné územia a rôzne podmienky je potrebné máť rôzne zastavovacie podmienky. Upresnené vo vykonávacích vyhláškach. 
IUR 
§ 28 ods. 3 prvá veta 
Pripomienka: V § 28 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: Územnotechnické podklady môže obstarať na vlastné náklady aj iná osoba ako orgán územného plánovania.“ 
Odôvodnenie: Je žiaduce, aby územnotechnické podklady mohli obstarať aj iné osoby ako len orgán územného plánovania najmä v prípade ak orgán územného plánovania nebude disponovať potrebnými kapacitami. 
Z 
N 
Ide o povinnosť orgánov územného plánovania, ktorým ostatné osoby poskytujú účelovo informácie, ktoré nemôžu byť poskytované tretím osobám. 
IUR 
§ 26 ods. 3  
Pripomienka: V § 26 ods. 3 sa na konci vkladá čiarka a písmeno g), ktoré znie: 
„g) spolupracovať s osobou na návrh ktorej sa spracúvajú územnoplánovacie podklady alebo územnoplánovacia dokumentácia.“. 
Odôvodnenie: V nadväznosti na taxatívny výpočet povinností spracovateľa je vhodné doplniť tieto povinnosti o povinnú súčinnosť s navrhovateľom na spracovanie územnoplánovacích podkladov alebo územnoplánovacej dokumentácie. 
Z 
N 
Spracovateľ má povinnosti voči obstarávateľovi.  
IUR 
§ 23 ods. 2 písm. e) 
Pripomienka: V § 23 ods. 2 písmeno e) sa vypúšťajú slová „estetických požiadaviek“ 
Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť pojem „estetické požiadavky“ – ide o subjektívnu kategóriu, pričom pokiaľ zákon nebude definovať objektívne kritéria nie je možné zabezpečiť, aby na základe uvedeného oprávnenia nebolo nedôvodne zasahované do oprávnených práv stavebníkov napríklad určením farby fasády. 
Z 
A 
 
IUR 
§ 37 ods. 6 
Pripomienka: V § 37 ods. 6 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: Ak sa v určenej lehote verejnosť nevyjadrí, má sa za to, že k zadaniu nemá pripomienky. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa opatrenie, aby nečinnosť dotknutých subjektov nemohla byť na ujmu procesu prípravy územnoplánovacej dokumentácie. 
Z 
A 
 
IUR 
§ 36 ods. 5 
Pripomienka: V § 36 ods. 5 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie „Ak dotknuté orgány štátnej správy, dotknuté orgány územnej samosprávy, vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry alebo vlastníci inžinierskych sietí v určenej lehote nepodajú podnety alebo návrhy, má sa za to, že k oznámeniu o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie nemajú pripomienky. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa opatrenie, aby nečinnosť dotknutých subjektov nemohla byť na ujmu procesu prípravy územnoplánovacej dokumentácie. 
Z 
ČA 
Zákon neustanovuje, že by obstarávateľ územného plánu musel čakať na podnety oslovených subjektov. 
IUR 
K čl. XV Účinnosť 
Pripomienka: Trváme na prerušení procesu prípravy stavebného zákona a spojenia ho s nastávajúcom transpozíciou smernice č. 2014/52/EÚ s cieľom zlúčenia príslušných konaní tak, aby nedochádzalo k duplicite celej administratívy. 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
IUR 
Čl. XIII bod 1 
Pripomienka: V Čl. XIII bod 1 § 140a znie 
„§ 140a 
Dotknutý orgán 
Orgán Policajného zboru je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitného predpisu71b), ak sa toto konanie týka územnoplánovacej dokumentácie a projektovej dokumentácie stavieb, ktoré majú vplyv na úpravu a riadenie cestnej premávky; ak ide o diaľnicu alebo rýchlostnú cestu, dotknutým orgánom je ministerstvo vnútra.“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 71b znie: 
„71b) zákona č. .../2014 Z. z. “. 

Odôvodnenie: Navrhuje sa obsahové zladenie s § 111 stavebného zákona. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
IUR 
K Čl. VI 
Pripomienka: Navrhujeme zaviesť tzv. urýchľovacie poplatky (napr. vo výške 3-násobku príp. 5-násobku riadneho poplatku) za konanie. 
Odôvodnenie: Už v súčasnosti platia lehoty na vydanie rozhodnutia podľa správneho poriadku. Stavebné úrady ich však nerešpektovali. Urýchľovací poplatok by garantoval konanie v stanovenej lehote, inak by bol poplatok vrátený. 
O 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
IUR 
K doložke vplyvov: 
Z návrhu doložky vyplýva pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pričom odôvodnenie sa opiera najmä o zavedenie zastavovacieho plánu, ktorý paradoxne podnikateľské prostredie vníma viac negatívne. Upozorňujeme, že len nastavenie prechodných ustanovení môže spôsobiť finančné, ale najmä časové straty, keďže stavebné úrady budú môcť požadovať doplnenie návrhu podkladmi/potvrdeniami/záväznými stanoviskami podľa nového zákona, čo v niektorých prípadoch, môže znamenať aj niekoľkoročnú stratu. Žiadame preto zreálnenie doložky vplyvov tak, aby zohľadnili dopad na podnikateľské prostredie.  
O 
A 
 
IUR 
K dôvodovej správe: 
Upozorňujeme, že dôvodová správa – osobitná časť nekorešponduje k viacerým ustanoveniam návrhu zákona. Žiadame preto zladenie odôvodnení s návrhom zákona a zároveň precizovanie jednotlivých odôvodnení, ktoré napomôžu jeho aplikácií v praxi. Zároveň žiadame odstránenie nepresností tvrdení, ktoré nie sú založené na analýzach, prípadne verifikovateľných dátach. Napríklad v odôvodnení k čl. I § 2 žiadame vypustiť slová „najmä investori a dodávatelia stavieb sa bránia financovať a umiestňovať umelecké diela v stavbe.” Uvedené tvrdenie sa nezakladá na žiadnej analýze a nedá sa paušalizovať na všetkých investorov. V skutočnosti je situácia práve opačná a v súčasnosti sa do umeleckých diel či už na verejných priestranstvách alebo v budovách súkromné prostriedky investujú v nemalej miere. Skutočnosť, že orgány verejnej moci od roku 1989 nevytvorili žiaden zdroj/nástroj financovania alebo podpory umeleckých diel pri investičnej činnosti, nie je možné dávať za vinu súkromnému sektoru. 
O 
A 
 
IUR 
Pripomienky ku konaniu, ktoré odstraňujú prieťahy v konaní 
Závažným nedostatkom v súčasnosti je nepredvídateľnosť konaní a rôzne postupy stavebných úradov, čo sa pri novom zákone ešte prehĺbi. Navrhujeme preto doplniť ustanovenie, ktoré bude zabezpečovať metodické usmerňovanie stavebníkov. Tiež žiadame odstrániť úpravu, ktorá by umožnila bez dôvodu odstavenie stavby až na 7 dní, čo by mohlo spôsobiť nemalé náklady, škody a poškodenie zamestnancov pracujúcich na stavbe. Návrh zákona (§ 65) nejednoznačne upravuje možnosť umiestňovania stavieb v prípade neexistencie územnoplánovacej dokumentácie, žiadame preto jednoznačne uviesť, že táto absencia nemôže byť na ujmu vlastníkov pozemkov/stavieb a uskutočňovanie stavieb je možné na základe územno-plánovacej dokumentácie. Navrhujeme tiež precizovanie úpravy tak, aby záväzné stanoviská boli vydávané v súlade so zákonom a na základe zákona, čo absentuje v súčasnosti a tým dochádza k predlžovaniu celého konania alebo nedôvodnému upieraniu práv. Návrh zákona umožňuje zamietnuť návrh, ktorý je zákonný a nezasahuje do žiadnych práv, resp. prípadne by navrhovateľ priamo odmietol požiadavku, ktorá by bola v rozpore so zákonom. Navrhujeme preto takú úpravu, aby iba v prípade, že návrh bude v rozpore s právami chránenými zákonom bolo možné návrh stavebníka zamietnuť. 
Navrhované prechodné ustanovenie by spôsobilo, že niekoľko rokov pripravovaná dokumentácia by bola vrátená stavebným úradom s tým, že požaduje novú podľa nového stavebného zákona a to aj v prípadoch, kedy by sa vecne nič nemenilo stavebník by však musel nanovo začať žiadať všetky záväzné stanoviská a podklady , čo je absolútne neprijateľné a predĺžilo by to zbytočne všetky konania, ktoré by sa právoplatne neukončili do 31.12.2014. Pripomienky sú zásadné. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
IUR 
Všeobecne 
Návrh nového stavebného zákona má ambíciu odstrániť nedostatky doterajšej úpravy a zároveň vniesť nové inštitúty, ktoré budú najmä racionalizovať konania, a to presadením a zvýšením odbornosti a profesionality a precizovaní postupov stavebných úradov. 
Návrh zákona však nezavádza žiadne progresívne riešenia alebo zmenu v rozhodovacích procesoch. 
Všetky opatrenia, ktoré smerujú k racionalizácii konaní možno hodnotiť pozitívne, avšak v nadväznosti na súčasnú prax uvádzame, že pokiaľ návrh zákona nebude explicitne určovať rozsah oprávnení, kompetencií a zodpovednosti za rozhodovanie vrátane kolektívnych orgánov samosprávy a zároveň nebude aplikácia zákona sprevádzaná dôsledným metodickým usmerňovaním a dôslednou kontrolou postupu jednotlivých stavebných úradov a príslušných subjektov z hľadiska dodržiavania zákonnosti, prijatie novej právnej úpravy nenaplní očakávania predkladateľa ale spôsobí zmätok v rozhodovacej praxi. 
Primárne uvádzame, že veľkým problémom v praxi je svojvôľa stavebných úradov zakrývaná správnou úvahou. Uvedené je dôsledkom potlačenia odborného prístupu vrátane administratívno-právnej zodpovednosti na úkor politického rozhodovania. 
Negatívom návrhu zákona je práve posilňovanie politického rozhodovania, znižovanie predvídateľnosti aplikácie práva a právnej istoty, čo je dôsledkom predražovania investícií, sťažovanie ohodnotenia efektivity vynaložených prostriedkov, znižovanie záujmu o rozvoj a výstavbu ale aj nevhodná výstavba a nerešpektovanie práv a právom chránených záujmov vlastníkov ako aj verejných záujmov. 
Pokiaľ návrh zákona nerieši vyššie uvedené problémy zmenou exekutívy (prenesením výkonu právomoci na orgány štátnej správy) alebo nenavrhuje náhradné riešenie napr. formou predkladania podkladov v stavebnom konaní oprávnenou autorizovanou osobou, ktorá by garantovala jej súlad so zákonom ako aj oprávnenými záujmami dotknutých osôb (ako je tomu napr. v Rakúsku), bude nevyhnutné pre naplnenie ambícií predkladateľa, aby akákoľvek možnosť zneužitia konaní bola vylúčená a v tomto kontexte aby boli precizované jednotlivé ustanovenia. 
Zároveň vzhľadom na zmenu úpravy podmienok posudzovania vplyvov na životné prostredie zásadne trváme na zosúladení postupov prípravy tohto návrhu stavebného zákona s transpozíciou novej smernice, ktorá musí byť pripravená v najbližšom období a na zlúčení konaní podľa stavebného zákona s konaním o posudzovaní vplyvov. 

Návrh zákona podľa navrhovateľa mení pozíciu územného plánovania - to by sa malo stať nástrojom ekonomického rozhodovania sa príslušných obcí. Praktickým dôsledkom obmedzenia dohľadu nad územným plánovaním však môže byť používanie územného plánovania ako politického nástroja, bez právnej zodpovednosti tých, ktorí rozhodujú o územnoplánovacej dokumentácii. V prípade, ak nebude proces územného plánovania dôsledne rešpektovať práva vlastníkov, resp. tieto práva nebudú obmedzované len postupmi, v ktorých sa dá reálne domôcť svojho práva, prípadne za náhradu, môže to viesť k diskriminácii vlastníkov v území a k nedôvodnému obmedzeniu ekonomického využívania majetku. Najmä v malých obciach existuje vysoké riziko neoprávneného obmedzovania aktuálne „nepohodlného“ suseda bez akejkoľvek možnosti nápravy stavu. Zásadne preto trváme na úprave všetkých inštitútov, ktorými sa zasahuje priamo do práv vlastníkov nehnuteľností (vylúčenie pozemku zo zastavania, stavebná uzávera, predkupné právo), aby o obmedzení týchto práv bolo rozhodované výlučne v riadnom konaní rozhodnutím s uplatnením všetkých opravných prostriedkov a nie iba politicky obecnými zastupiteľstvami. 

Problematické je aj vypustenie inštitútu dodatočného povolenia. Upozorňujme na skutočnosť, že návrh zákona sa nedostatočne vysporiadal aj s možnosťou „nepovolenej“ výstavby z dôvodu mimoriadnej udalosti. Návrh zákona nepostihuje a ani nemôže postihnúť všetky okolnosti, v praxi tak napríklad môže nastať situácia, kedy vlastník sa v snahe zachrániť svoju nehnuteľnosť rozhodne uskutočniť stavebné činnosti, ktoré podliehajú súhlasu (povoleniu) v dobrej viere, že ide o odstránenie mimoriadnej udalosti napríklad v súvislosti s povodňou, čo však v prípade, ak napríklad poisťovňa dodatočne neuzná, že išlo o takúto udalosť a ani stavebný úrad. Právne nebude existovať iná možnosť, len danú „stavbu“ odstrániť lebo nebude za žiadnych okolností možné zmeniť jej štatút „nepovolenej stavby“, a to napriek tomu, že nebude v rozpore so žiadnym právom chráneným záujmom. Takéto direktívne riešenie nie je znakom právneho štátu ale skôr policajného štátu a v mene „odstránenia korupcie“ obetuje elementárnu ochranu práv ľudí. Navrhujeme aby predkladateľ ponechal tento inštitút aspoň v najviac rizikových konaniach ľudí a tiež v prípadoch investičných projektov, ktoré prinášajú zamestnanosť a budú v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou. Pokiaľ nedôjde k odstráneniu prieťahov a svojvôle v konaní a nebude možné korektne a v reálnom čase plánovať výstavbu, tak pri investičných projektoch bude vypustenie tohto inštitútu znamenať aj presun investícií do iných krajín, ktoré buď vedia garantovať proces inžinieringu alebo umožňujú ex post legalizáciu stavby. Pripomienka je zásadná. 
Z návrhu zákona a ani z dôvodovej správy nie je tiež zrejmé, prečo je práve 1. september 1997 termín do ktorého budú považované aj nepovolené stavby za legálne. Tiež upozorňujeme na skutočnosť, že takáto úprava zlegalizuje aj neželané stavby, napríklad aj rómske osady – pričom z dôvodovej správy nevyplýva, že by toto malo byť primárnym cieľom. Tiež nie je zrejmé aký bude ďalší formálny postup tejto zákonnej fikcie legalizácie stavieb, budú napríklad stavebné úrady vydávať potvrdenia, že ide o povolenú stavbu? 
 
Z 
A 
 
IUR 
§ 165 
Pripomienka: V Čl. I § 165 odsek 8 znie: 
„(8) Dočasná stavba sa nepovažuje za nepovolenú, ak nebolo rozhodnuté o predĺžení času trvania pre nečinnosť stavebného úradu, hoci vlastník stavby podal žiadosť o predĺženie času trvania pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu.“ 
Odôvodnenie: Keďže k nepovolenej stavbe mohlo dôjsť podľa doterajších predpisov aj nečinnosťou stavebných úradov, navrhuje sa v prechodných ustanoveniach riešenie takýchto nepovolených stavieb. Uvedené platí aj pre dočasné stavby, ktoré sú predmetom konania, ktoré sa dokončia podľa doterajších predpisov. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 165 ods. 1 
Pripomienka: V § 165 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta. 
Odôvodnenie: Ide o neprimeranú diskrimináciu, keď ostatní vlastníci nepovolenej stavby sa budú musieť vysporiadať s tým, že nemusia mať územný plán obce alebo ten neumožňuje na danom území umiestnenie stavby. Zároveň návrh nerieši „legalizáciu“ nelegálnych rómskych osád, keďže tie nebudú spĺňať požiadavky na výstavbu v navrhovaných horizontoch a nebude možné ich na základe predloženého návrhu legalizovať. 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
IUR 
§ 163 ods. 3 
Pripomienka: § 163 ods. 3 znie: 
„(3) Konania začaté podľa doterajších predpisov sa dokončia podľa doterajších predpisov. Ak vlastník stavby požiadal o predĺženie času trvania stavby pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dočasná stavba sa nepovažuje za nepovolenú, ak pre nečinnosť stavebného úradu nebolo rozhodnuté o predĺžení času trvania, hoci vlastník stavby podal žiadosť o predĺženie času trvania, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia stavebného úradu.“ 
Odôvodnenie: Precizuje sa prechodné ustanovenie tak, aby nevzniklo riziko nekonania stavebných úradov. Keďže k nepovolenej stavbe mohlo dôjsť podľa doterajších predpisov aj nečinnosťou stavebných úradov, navrhuje sa v prechodných ustanoveniach riešenie takýchto nepovolených stavieb. Zároveň sa navrhuje vypustiť ustanovenie týkajúce sa stavebnej uzávery. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
IUR 
§ 161 
Pripomienka: § 161 sa vypúšťa. 
Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť ustanovenie o verejnom obstarávaní pre nadbytočnosť a neurčitý vzťah k zákonu o verejnom obstarávaní. Zároveň upozorňujeme na odlišnú úpravu v dôvodovej správe. 
O 
A 
 
IUR 
§ 160 ods. 3 
Pripomienka: V § 160 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie: 
„(4) Oprávnenie vyplývajúce zo záväzkového vzťahu stavebník v konaní podľa tohto zákona môže preukázať aj zmluvou, uzavretou pred účinnosťou tohto zákona, ak podľa doterajších predpisov preukazovala vzťah stavebníka k pozemku či k stavbe.“ 
Odôvodnenie: Navrhuje sa riešiť situácia s ohľadom na platný právny stav. Cieľom je zachovanie právnej istoty stavebníkov, ktorí si podľa zákona č. 50/1976 Zb. obstarali zmluvné právne tituly na uskutočnenie stavby (často za nemalé prostriedky), a nebudú mať právne nástroje na donútenie protistrany, aby dodatočne formálne overil pravosť zmluvy. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 159 ods. 4 
Pripomienka: § 159 odsek 4 sa vypúšťa. 
Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie je nadbytočné a nad ústavnoprávny rámec zasahuje do kompetencií napríklad obce s nakladaním s vlastnými finančnými prostriedkami. AK má štát záujem na tom aby sám investoval do umeleckých diel z investičných prostriedkov môže vláda SR prijať stratégiu takejto podpory a uznesením zaviazať štátne orgány k takýmto investíciám. 
O 
N 
Odsúhlasené s MK SR. 
IUR 
§ 155 ods. 6 
Pripomienka: V § 155 ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. c) a zmenu nemožno zo stavebnotechnických dôvodov odstrániť,“. 
Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie odseku 6 je spôsobilé aspoň čiastočne odstrániť následky nezvratnosti štatútu nepovolenej stavby, pričom táto nemusí byť v rozpore so žiadnymi záujmami. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 155 ods. 5 
Pripomienka: V § 155 ods. 5 sa slová „ktorá vyžaduje stavebné povolenie alebo stavebný súhlas“ nahrádzajú slovami „ktorá by si vyžiadala stavebné povolenie“. Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie odseku 6 je spôsobilé aspoň čiastočne odstrániť následky nezvratnosti štatútu nepovolenej stavby, pričom táto nemusí byť v rozpore so žiadnymi záujmami. 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
IUR 
§ 153 ods. 6  
Pripomienka: V § 153 ods. 6 prvá veta znie „Stavebný úrad nepovolí odstrániť stavbu ak jej odstránenie stavby je v rozpore so záväznými stanoviskami dotknutých orgánov alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi zasahuje do vlastníckych práv a práv z vecného bremena účastníkov konania, inak odstránenie stavby povolí. 

Odôvodnenie:V konaní nie je možné preukázať, že nejaký priamy vplyv na práva iných osôb alebo na životné prostredie neexistuje. Naopak, v konaní sa má preukazovať, že takýto vplyv existuje a že odstránením stavby by došlo k zásahu. 
Ďalej v zmysle všeobecných ustanovení platí, že záväzné stanovisko dáva odpoveď na to, či odstránenie stavby je v súlade so záujmom na ochrane životného prostredia (t.j. stavebný úrad nezisťuje sám, či má odstránenie stavby priamy vplyv na životné prostredie). Navyše regulatívy UPD určujú maximálnu prípustnosť zástavby, t.j. vlastníkovi stavby nemožno vnútiť, aby stavbu udržiaval len z toho dôvodu, že existujúca stavba je v súlade so zastavovacími podmienkami. 
 
Z 
N 
Text je upravený inak. 
IUR 
§ 153 ods.2 
Pripomienka: V § 153 odsek 2 sa vypúšťa druhá veta. 
Odôvodnenie: Z návrhu nie je zrejmé, čo sa myslí verejnosťou v blízkosti stavby a akým spôsobom by uvedenú skutočnosť stavebný úrad splnil. Navyše platia všeobecné ustanovenia účastníkoch v konaní, základná zásada podľa § 3 ods. 5 je preto dodržaná. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 149 ods. 1 
Pripomienka: V § 149 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v začatom kolaudačnom konaní“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa rozšírenie možnosti požiadať o predčasné užívanie stavby aj pred kolaudačným konaním, ktoré nemá/nemusí mať faktický vplyv z hľadiska podmienok pre predčasné užívanie stavby. 
Z 
A 
 
IUR 
§ 147 ods. 3 písm. f) a g) 
Pripomienka: V § 147 ods. 3 písm. f) znie: 
„f) stavba je pripojená na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu, ak v okolí stavby je verejný vodovod a verejná kanalizácia s dostatočnou kapacitou, a aby odpadové vody zo stavby vypúšťané do verejnej kanalizácie boli v súlade s miestnym kanalizačným poriadkom; to neplatí, ak ide o zariadenia a vedenia elektronických komunikačných sietí a zariadenia a stavby, ktoré na svoju prevádzku nevyžadujú vodu,“ 
g) stavba je prístupná z verejnej komunikácie; to neplatí, ak ide o zariadenia a vedenia inžinierskych sietí v teréne a o zariadenia a stavby, ktorých prevádzka nevyžaduje prístup z verejnej komunikácie 
Odôvodnenie: Navrhuje sa zosúladenie so všeobecne technickými požiadavkami na navrhovanie stavieb podľa § 64 písm. e) a písm. b). 
 
O 
A 
 
IUR 
§ 147 ods. 2 
Pripomienka:V § 147 ods. 2 sa slová „inak na ne nemusí prihliadať“ nahrádzajú slovami „inak sa na ne neprihliada.“ 
Odôvodnenie: Navrhuje sa precizovanie právnej úpravy, aby účastníci konania a dotknuté orgány vzniesli námietky včas a umelo nepredlžovali konanie, zároveň tým nie je dotknutá kompetencia stavebného úradu rozhodnúť na základe dôkazov, ktoré v príslušnom konaní bude mať. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 144 ods. 6 
Pripomienka: V § 144 ods. 6 sa pripája na konci veta, ktorá znie „Ak stavebný úrad nevydá stavebný súhlas do 15 dní odo dňa, keď je ohlásenie úplné, má sa za to, že stavebný súhlas vydal a navrhovateľovi je povinný overiť projekt ohlasovanej stavby alebo jej zmeny alebo situácie umiestnenia zariadenia na požiadanie navrhovateľa“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa precizovanie úpravy, ktorá zabezpečí plynulosť konania a opatrenie proti nečinnosti v konaní. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 144 ods. 5 
Pripomienka: V § 144 ods. 5 sa za slová „stavebný úrad vyzve ohlasovateľa“ vkladajú slová „pri prijatí ohlásenia inak v lehote do troch dní od doručenia ohlásenia“. Odôvodnenie: Navrhuje sa precizovanie úpravy, ktorá zabezpečí plynulosť konania a opatrenie proti nečinnosti v konaní. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 144 ods. 4 
Pripomienka: V § 144 odsek 4 vypustiť. 
Odôvodnenie: Architektonické dielo je dostatočne chránené autorským zákonom. Architektonickým dielom je každá stavba – navrhované ustanovenie je nadbytočné a nedôvodné vo verejnoprávnej úprave.  
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
IUR 
§ 143 ods. 7 
V § 143 ods. 7 sa slová „práv a oprávnených záujmov účastníkov, môže stavebný úrad schváliť“ nahrádzajú slovami „vlastníckych práv a práv z vecného bremena účastníkov stavebný úrad schváli“. 
Odôvodnenie: V procese výstavby pravidelne dochádza k nepodstatným odchýlkam od projektu pre stavebné povolenie. Takéto nepodstatné odchýlky by nemali podliehať konaniu o povolenie zmeny stavby pred dokončením vôbec – ale takisto by nemalo byť na zvážení stavebného úradu, či zmenu povolí len zápisom do stavebného denníka alebo bude trvať na riadnom konaní o povolenie zmeny stavby pred dokončením. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 138 písm. d) 
Pripomienka: § 138 písm. d) sa slová „a s prijatými stanoviskami a vyjadreniami účastníkov a zúčastnených osôb“ nahrádzajú slovami „alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi zasahuje do práv a právom chránených záujmov účastníkov konania týmto zákonom alebo osobitnými predpismi.“ 
Odôvodnenie: Navrhuje sa precizovanie právnej úpravy, keďže v procese prepracovania projektu stavby sa môže prísť napríklad na to, že prijaté stanovisko alebo vyjadrenie účastníka konania nechráni žiadne právo alebo oprávnený záujem prípadne je dokonca v rozpore so záväzným stanoviskom alebo zákonnými požiadavkami. Na základe návrhu zákona by takáto žiadosť musela byť zamietnutá a to napriek skutočnosti, že by bola zákonná a práve by neobsahovala prípadný rozpor. Zároveň tím nie sú dotknuté žiadne práva účastníkov konania, keďže v prípade nezapracovania oprávnenej požiadavky účastníka konania má tento právo domôcť sa ho v konaní samotnom. 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
IUR 
§ 135 ods. 2  
Pripomienka: V § 135 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „v lehote podľa § 119. 
Odôvodnenie: Navrhujeme precizovanie úpravy, ktorá zabezpečí plynulosť konania. 
Z 
N 
Text je upravený inak. 
IUR 
§ 129 ods. 1 
Pripomienka: V § 129 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ak sa podstatne zmenila územnoplánovacia dokumentácia, najmä regulatívy alebo zastavovacie podmienky alebo iný rozhodujúci podklad použitý na rozhodnutie, alebo sa podstatne zmenili podmienky v území“. 
Odôvodnenie: Navrhovateľ by mal mať možnosť navrhnúť zrušenie alebo zmenu z akéhokoľvek dôvodu. Niet dôvodu na to, aby stavebný úrad bránil vlastníkovi pozemku podať návrh na zrušenie/zmenu rozhodnutia, ktoré nepotrebuje, príp. mu bráni v inom užívaní územia. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 128 ods. 4 písm. d) 
Pripomienka: V § 128 ods. 4 písmeno d) znie: 
„f) v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi zasahuje do vlastníckeho práva vlastníkov susedných pozemkov a susedných stavieb.“ 
Odôvodnenie: Spresnenie formulácie a podpora kritéria legality. Podstatou konaní podľa stavebného zákona je riešenie konfliktu medzi právami stavebníka a jeho susedov, preto by pri zamietnutí rozhodnutia malo byť preukázané, že navrhovaný stavebný zámer zasahuje do práv suseda nad mieru prípustnú v zmysle platných predpisov. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 125 ods. 1 
Pripomienka: V § 125 ods. 1 za sa písmeno j) vkladá čiarka a dopĺňa písmeno k), ktoré znie 
„k) na dočasné alebo trvalé vylúčenie pozemku zo zastavania alebo zriadenie stavebnej uzávery“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava v prípade dočasného alebo trvalého vylúčenia pozemku z zastavania alebo zriadenia stavebnej uzávery. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
IUR 
§ 124 ods. 3 
Pripomienka: § 124 odsek 3 sa vypúšťa. 
Odôvodnenie: Ak sa zmenili zastavovacie podmienky, je to dôvod na zamietnutie žiadosti o stavebné povolenie. Ak bolo UR vydané v rozpore so zákonom, je to dôvod na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania (§ 65 správneho poriadku) 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 124 ods. 1  
Pripomienka: V § 124 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ak sa zásadným spôsobom zmenili regulatívy alebo zastavovacie podmienky podľa územnoplánovacej dokumentácie alebo iný rozhodujúci podklad rozhodnutia, alebo sa podstatne zmenili podmienky v území“. 
Odôvodnenie: Navrhovateľ by mal mať možnosť navrhnúť zrušenie alebo zmenu z akéhokoľvek dôvodu. Niet dôvodu na to, aby stavebný úrad bránil vlastníkovi pozemku podať návrh na zrušenie/zmenu rozhodnutia, ktoré nepotrebuje, príp. mu bráni v inom užívaní územia. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 123 ods. 8 
Pripomienka: V § 123 ods. 8 sa pripája druhá veta, ktorá znie „Stavebný úrad spojí konanie o umiestnenie stavby so stavebným konaním vždy ak o to navrhovateľ požiada.“ 
Odôvodnenie: Navrhuje sa precizovanie konania stavebného úradu, ktoré môže zlepšiť a zrýchliť proces rozhodovania. 
Z 
N 
Text je upravený inak. 
IUR 
§ 123 ods. 4 písm. f) 
Pripomienka: V § 123 ods. 4 písmeno f) znie: 
„f) v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi zasahuje do vlastníckeho práva vlastníkov susedných pozemkov a susedných stavieb.“ 
Odôvodnenie: Spresnenie formulácie a podpora kritéria legality. Podstatou konaní podľa stavebného zákona je riešenie konfliktu medzi právami stavebníka a jeho susedov, preto by pri zamietnutí rozhodnutia malo byť preukázané, že navrhovaný stavebný zámer zasahuje do práv suseda nad mieru prípustnú v zmysle platných predpisov. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 122 ods. 4 
Pripomienka: V § 122 ods. 5 sa na konci pripája veta „Stavebný úrad môže prerušiť konanie z dôvodu vyhlásenia miestneho referenda len raz. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa precizovanie úpravy tak, aby inštitút miestneho referenda nemohol byť zneužitý na oddiaľovanie rozhodnutia vo veci. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 121 
Pripomienka: V § 121 sa dopĺňa odsek 5, ktorý znie: 
„(5) Stavebný úrad v lehote do 7 dní od podania návrhu vyzve navrhovateľa na jeho doplnenie v prípade, ak je neúplný.“ 
Odôvodnenie: Navrhujeme precizovanie úpravy, ktorá zabezpečí plynulosť konania. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 119 
Pripomienka: V 119 ods. 3 sa pripája druhá veta, ktorá znie „Správny orgán je však povinný rozhodnúť najneskôr v lehote 120 dní odo dňa začatia konania, inak sa uplatní opatrenie proti nečinnosti a navrhovateľ je oprávnený požiadať správny orgán, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o odvolaní, aby sám vo veci rozhodol, ktorý je povinný rozhodnúť v lehote podľa odseku 1.“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa opatrenie proti nečinnosti stavebných úradov v konaní. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 118 ods. 7 
Pripomienka: V § 118 ods. 7 sa na konci pripája veta „Správny orgán v odvolacom konaní preskúma napadnuté rozhodnutie výlučne v rozsahu dôvodov uvedených v odvolaní.“. 
Odôvodnenie: Nadriadený stavebný úrad musí v súčasnosti preskúmať celé napadnuté rozhodnutie vrátane postupu v konaní, ktorý predchádzal vydaniu rozhodnutia, čo značne predlžuje odvolacie konanie. Cieľom je urýchlenie odvolacieho konania. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 118 ods. 5 písm. c) 
Pripomienka: V § 118 ods. 5 písm. c) sa slová „verejné subjektívne práva a právom chránené záujmy“ nahrádzajú slovami „vlastnícke práva a práva z vecného bremena k pozemku alebo k stavbe“ 
Odôvodnenie: V súlade s odôvodnením podľa dôvodovej správy navrhujeme nahradiť právne neurčitý pojem „verejné subjektívne práva“ právami viazanými k užívaniu nehnuteľnosti. 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
IUR 
§ 118 ods. 5 
Pripomienka: V § 118 ods. 5 sa slová „Nemusí prihliadať“ nahrádzajú slovami „Neprihliada“. 
Odôvodnenie: V súlade s odôvodnením podľa dôvodovej správy navrhujeme precizovanie úpravy, ktorá zabezpečí plynulosť konania. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 116 ods. 6 
Pripomienka: V § 116 ods. 6 druhá veta znie „Veľkým počtom účastníkov sa rozumie počet presahujúci 30 účastníkov. 
Odôvodnenie: Doručovanie je v praxi jedným z najzložitejších úkonov, preto si aj prax vyžiadala, v prípadoch, kedy je už viac ako 15, 20 účastníkov doručovanie verejnou vyhláškou. Navrhujeme preto upraviť počet účastníkov na 30. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 115 ods. 6 
Pripomienka: V § 115 ods.6 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí, ak stavebný úrad nedodržal lehotu podľa odseku 1“. 
Odôvodnenie: Z návrhu ani dôvodovej správy nie je vôbec zrejmé akú súvislosť má podmienenie fikcie lehotou podľa odseku 1. 
Z 
A 
 
IUR 
§ 114 ods. 2 
Pripomienka: V § 114 ods. 2 sa slová „konanie preruší“ nahrádza slovami „je oprávnený urobiť si úsudok o námietke sám ako o predbežnej otázke v konaní alebo môže konanie prerušiť“. 
Odôvodnenie: Navrhujeme, aby sa preniesla zodpovednosť viac na tých účastníkov, ktorí tvrdia, že im patrí právo, ktoré vylučuje zastavanie pozemku či stavby. Pokiaľ ich právo je sporné, mali by sami iniciovať súdne konanie. 
O 
ČA 
Text je upravený inak - vypustený §. 
IUR 
§ 113  
Pripomienka: V Čl. I § 113 sa za ods. 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: 
„(7) Ak stavebný úrad nepostupuje pri odstraňovaní rozporov podľa 1 až 6, je navrhovateľ oprávnený podať sťažnosť podľa osobitného predpisu. 13)“ 
Poznámka pod čiarou k odkazu 13) znie: 
„13) zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení“. 
Ostatné poznámky pod čiarou sa primerane prečíslujú. 
Odôvodnenie:Navrhuje sa explicitne doplniť ďalší možný postup navrhovateľa v prípade nečinnosti konania stavebného úradu. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 113 ods. 3 
Pripomienka: V § 113 ods. 3 znie: 
„(3) Ak námietka účastníka smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad preruší konanie najviac na 30 dní a vyžiada záväzné stanovisko od orgánu, ktorý je nadriadený dotknutému orgánu v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy od stavebného úradu.“ 
Odôvodnenie: Navrhujeme precizovanie úpravy, ktorá zabezpečí plynulosť konania. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 113 ods. 1 
Pripomienka: V § 113 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie „Ak vznikol rozpor so záväzným stanoviskom obce, stavebný úrad požiada o vyriešenie rozporu príslušný okresný úrad v sídle kraja. 
Odôvodnenie: V prípade, že dotknutým orgánom je obec, ktorá vydáva záväzné stanovisko, nie je daný jej nadriadený orgán. Určenie nadriadeného orgánu v prípade obce si vyžaduje prax. 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
IUR 
§ 112 ods. 5  
Pripomienka: V Čl. I § 112 odseku 5 sa za slová „dotknutého orgánu“ vkladajú slová „podľa odseku 1“a za slová „neobsahuje odôvodnenie“ sa vkladajú slová „v rozsahu podľa odseku 1“ a dopĺňa sa druhá veta, ktorá znie „Ak má stavebnú úrad za to, že nie je viazaný obsahom záväzného stanoviska, môže vyzvať dotknutý orgán na vydanie nového záväzného stanoviska postupom podľa odseku 3 a 4; v takom prípade konanie neprerušuje.“ 
Odôvodnenie: Navrhuje sa pre stavebný úrad možnosť v prípade, ak má za to, že záväzné stanovisko je nezákonné, mal možnosť vyžiadať si opakovane stanovisko, pričom dotknutý orgán bude povinný vydať opakované záväzné stanovisko. 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
IUR 
§ 112 ods. 4 
Pripomienka: V § 112 odsek 4 znie sa za slová „sledovaných záujmov súhlasí“ vkladajú slová „a stavebný úrad je povinný pokračovať ďalej v konaní.“ 
Odôvodnenie: V súčasnosti stavebné úrady nerešpektujú platnú zákonnú fikciu a v prípade nečinnosti dotknutého orgánu nekonajú, čím sa neoprávnene nadlžuje stavebné konanie a vznikajú prieťahy v konaní. Navrhované ustanovenie zavádza lepšiu disciplínu v konaní. 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
IUR 
§ 112 ods. 3 
Pripomienka: V § 112 ods. 3 sa za slová „môže lehotu primerane predĺžiť.“ vkladajú slová „najviac však o 15 dní.“ a na konci sa pripája veta „Dotknutý orgán je povinný vydať záväzné stanovisko bezplatne podľa tohto ustanovenia aj v prípade, ak o záväzné stanovisko požiada dotknutý orgán stavebník.“ 
Odôvodnenie: Účelom úpravy je zrýchlenie konania. 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
IUR 
§ 112 ods. 2 
Pripomienky: V § 112 ods. 2 sa za slová „vydal záväzné stanovisko“ vkladajú slová „a táto zmena ustanovenia mení podstatne okolnosti za ktorých bolo predmetné záväzné stanovisko vydané“. 
Odôvodnenie: Dotknutý orgán by mal byť viazaný záväzným stanoviskom v každom prípade, okrem prípadu, keď došlo k zmene, ktorá sa priamo dotýka navrhovanej stavby. V praxi sa vyskytli prípady, kedy z dôvodu zmeny ÚPD nesúvisiacej priamo so stavbou, zanikla platnosť záväzného stanoviska. Navrhovanou úpravou sa odstráni nadbytočná administratíva. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
IUR 
§ 112 ods. 1  
Pripomienka: V Čl. I § 112 ods. 1 sa na konci prvej vety vkladá čiarka a pripájajú slová „vrátane uvedenia príslušného ustanovenia právneho predpisu o ktoré sa vo svojom stanovisku opiera.“. 
Odôvodnenie: 
Navrhuje sa precizovanie úpravy tak, aby záväzné stanoviská boli vydávané v súlade so zákonom a na základe zákona, čo absentuje v súčasnosti a tým dochádza k predlžovaniu celého konania alebo nedôvodnému upieraniu práv. Záväzné stanovisko, tak v prípade ak bude napr. negatívne, bude musieť obsahovať konkrétne ustanovenie právneho predpisu s ktorým by súhlasné záväzné stanovisko bolo v rozpore a prečo. 
 
Z 
N 
Predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú a zrozumiteľnú. 
IUR 
§ 111 ods. 1 písm. b) 
Pripomienka: V Čl. I § 111 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo na správanie sa účastníkov cestnej premávky“. 

Odôvodnenie: Z návrhu zákona ani dôvodovej správy nie je zrejmé, čo správanie sa účastníkov cestnej premávky je, ide o neurčitý pojem, ktorý je neprípustný v prípade ak záväzné stanovisko nie je minimálne rozhodovaním v správnom konaní. Zároveň navrhujeme zladenie s čl. XIII. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 108 ods. 5 
Pripomienka: V § 108 sa vypúšťa odsek 5. 
Odôvodnenie: Ustanovenie je v konflikte s § 116 ods. 1, preto ho navrhujeme vypustiť. 
O 
N 
Predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú a zrozumiteľnú. 
IUR 
§ 95 ods. 2 a 3 
Pripomienka: V Čl. I § 95 odseky 2 a 3 sa vypúšťajú. 
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na úpravu § 95 ods. 1 písm. a). 
O 
N 
Predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú a zrozumiteľnú. 
IUR 
§ 95 ods. 1 písm. a) 
Pripomienka: V Čl. I § 95 ods. 1 písmeno a) znie: „a) okresný úrad“. 
Odôvodnenie: Za jeden z najväčších problémov v súčasnosti je skutočnosť, že stavebné úrady sú na obciach. Navrhuje sa, aby stavebným úradom bol štátny orgán, u ktorého je väčšia záruka rýchlosti, zákonnosti a správnosti konaní. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 94 ods.1 písm. b) bod 4 
Pripomienka: V Čl. I v § 94 ods. 1 písm. b) 4. bode sa pripájajú slová „v konaniach podľa tohto zákona, ak je obec dotknutým orgánom podľa § 111 ods. 1 písm. f)“. 
Odôvodnenie: Z návrhu zákona ani z dôvodovej správy nie je zrejmé aké záväzné stanoviská – k čomu a za akých okolností pôjde. Navrhované znenie umožňuje obciam vydávať akékoľvek záväzné stanoviská, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú stavebným úradom. Uvedené môže byť v rozpore s princípom právnej istoty obsiahnutej v čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, či v rozpore s predvídateľnosťou práva. V prípade ak obec bude oprávnená vydávať záväzné stanoviská, bude nevyhnutné ich špecifikovať vrátane podmienok, za ktorých bude môcť byť toto stanovisko pre stavebníka pozitívne. 
Z 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
IUR 
§ 92 ods. 2 
Pripomienka: V § 92 nový odsek 2 znie: 
„(2) Okresný úrad v sídle kraja, ktorý by bol inak oprávnený rozhodnúť o odvolaní, sám vo veci rozhodne, pokiaľ stavebný úrad príslušný na rozhodnutie nerozhodol v lehote ustanovenej týmto zákonom (§ 119) alebo prenesie pôsobnosť príslušného stavebného úradu na iný stavebný úrad v sídle jeho kraja.“ 
Odôvodnenie: Z návrhu zákona a ani z dôvodovej správy, ktorá nekorešponduje s návrhom zákona samotným nie je zrejmý dôvod navrhovanej úpravy. Zároveň v nadväznosti na potrebu profesionalizácie a prenesenia spätného prenesenia výkonu stavebných úradov na orgány štátnej správy nie je možné súhlasiť s prenesením pôsobnosti okresného úradu na mesto. 
Zároveň sa navrhuje opatrenie proti nečinnosti. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
IUR 
§ 89 písm. b) 
Pripomienka: V § 89 písm. b) sa dopĺňa nový bod 7, ktorý znie: 
„7. Poskytuje odbornú pomoc stavebníkom a vydáva a zverejňuje metodické usmernenia,“. 
Body 7 až 14 sa označujú ako body 8 ž 15. 
Odôvodnenie: S ohľadom na povahu stavebného zákona a rôznorodú prax je nevyhnutné, aby mal stavebník možnosť dostať sa k metodickému usmerneniu skôr ako až v odvolacom procese. Návrh zjednotí postupy a zrýchli konanie a tiež odstráni zbytočné odvolacie konania. 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
IUR 
§ 86  
Pripomienka: V § 86 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie: 
„(4) Ustanovenia odseku 1 až 3 sa uplatnia aj v prípade umiestnenia stavby významnej investície v súlade s územnoplánovacími podmienkami.“ 
Odôvodnenie: Navrhuje sa rozšírenie možností začatia uskutočňovania stavby, ktorá je vo verejnom záujme a ktorá je v súlade s územnoplánovacími podmienkami. 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
IUR 
§ 70 ods. 1 
Pripomienka V § 70 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo stavebný súhlas“. 
Odôvodnenie: Vypustenie inštitútu dodatočného povolenia pre všetky stavby aj tie, ktoré vyžadujú stavebný súhlas považujeme za nevhodné. Upozorňujme na skutočnosť, že návrh zákona sa nedostatočne vysporiadal aj s možnosťou „nepovolenej“ výstavby z dôvodu mimoriadnej udalosti. Návrh zákona nepostihuje a ani nemôže postihnúť všetky okolnosti prípadu v praxi tak napríklad môže nastať situácia, kedy vlastník sa v snahe zachrániť svoju nehnuteľnosť rozhodne uskutočniť stavebné činnosti, ktoré podliehajú súhlasu (povoleniu) v dobrej viere, že ide o odstránenie mimoriadnej udalosti napríklad v súvislosti s povodňou, ak napríklad poisťovňa dodatočne neuzná, že išlo o takúto udalosť a ani stavebný úrad. Právne nebude existovať iná možnosť ako danú „stavbu“ odstrániť lebo nebude za žiadnych okolností možné zmeniť jej štatút „nepovolenej stavby“, a to napriek tomu, že nebude v rozpore so žiadnym právom chráneným záujmom.  
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 69 
Pripomienka: V Čl. I § 69 sa dopĺňa odsek 3, ktorý znie: 
„(3) Stavebný súhlas je opatrením, proti ktorému možno použiť protest prokurátora.“. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa s ohľadom na § 108 ods. 2 riešiť situácia, kedy stavebník nesúhlasí s nevydaním stavebného súhlasu, keďže stavebný súhlas sa nebude vydávať v správnom konaní. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IUR 
§ 69 ods. 2 písm. b) a c) 
Odporúčame zvážiť upravenie formulácií s ohľadom na definíciu zmeny dokončenej stavby v § 15 ods. 3 a 4. 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
IUR 
§ 67 
Pripomienka: V § 67 sa dopĺňa odsek 4, ktorý znie: 
„(4) Stavebný úrad na požiadanie usmerní v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, či pre realizáciu konkrétnej činnosti je potrebný stavebný súhlas alebo stavebné povolenie.“ 

Odôvodnenie: Navrhuje sa doplniť usmerňovacia činnosť stavebných úradov pre lepšiu aplikáciu stavebného zákona. 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
IUR 
§ 67 ods. 3 písm. b) 
Pripomienka: § 67 ods. 3 písm. b) sa za slová „krátkodobé umiestnenie“ vkladajú slová „konštrukcie alebo“. 
Odôvodnenie: Ide o precizovanie právnej úpravy vzhľadom na ostatné výnimky, aby povoľovaciemu konaniu nepodliehali rôzne dočasné konštrukcie, ktoré súvisia s realizáciou stavby ale realizáciou rôznych podujatí. 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
IUR 
§ 65  
Pripomienka: V § 65 sa za slová „územného plánu zóny“ pripájajú slová „alebo existujúcimi územnoplánovacími podkladmi.“ 
Odôvodnenie: Navrhujú sa doplniť podmienky umiestňovania stavieb aj o územnoplánovacie podklady pre prípady, ak nie je schválený územný plán obce alebo územný plán zóny. 
Z 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
IUR 
§ 51 ods. 6 
Pripomienka: V § 51 ods. 6 sa slová „piatich pracovných dní“ nahrádzajú slovami „15 pracovných dní“. 
Odôvodnenie: Navrhujeme primerane predĺžiť lehotu. 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
IUR 
§ 51 ods. 4 písm. h) 
Pripomienka: V § 51 ods. 4 písmeno h) znie: 
„h) oznámiť alebo zabezpečiť oznámenie jednotlivých fáz uskutočňovania stavby a termín kontrolnej prehliadky stavebnému úradu podľa podmienok stavebného povolenia a vyčkať s pokračovaním uskutočňovania časti stavby, ktorá má byť predmetom prehliadky na kontrolnú prehliadku; to neplatí, ak stavebný úrad oznámil, že sa kontrolnej prehliadky nezúčastní, alebo ak je nečinný viac ako tri pracovné dni,“. 
Odôvodnenie: Prerušenie uskutočňovanie stavby, najmä tej, na ktorej je niekoľko desiatok zamestnancov len z dôvodu nečinnosti alebo zaneprázdnenosti stavebného úradu je nákladná záležitosť a neprimeraná požiadavka na stavebníka. Navrhuje sa preto mechanizmus, kedy stavebný úrad môže realizovať prehliadku a jej uskutočnenie neohrozí proces výstavby. 
Z 
A 
 
IUR 
§ 21 ods. 4 
Pripomienka: V § 21 ods. 4 sa slová „odseku 2 písm. a) až c) a písm. g)“ nahrádzajú slovami „odseku 2 písm. a) a b) a písm. g)“. 
Odôvodnenie: Uschovávanie kópie stavebných denníkov stavebnými úradmi je nadbytočné a neprimerane zaťažujúce stavebné úrady, ktoré vyhotovovanie kópie budú navyše požadovať od stavebníka, pričom v niektorých prípadoch môže ísť aj rozsiahle dokumenty. V prípade ak predmetom úschovy majú byť len zápisnice z kontrolných prehliadok a tieto úrad už neuchováva zo svojej úradnej činnosti tak ako tomu je v súlade s dôvodovou správou navrhujeme aby stavebný denník bol presunutý do písmena d). 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
IUR 
§ 18 ods. 1 
Pripomienka: V § 18 ods. 1 sa za slová „Stavebný denník je“ vkladajú slová „listinným alebo elektronickým“. 
Odôvodnenie: Navrhované doplnenie jednoznačne upravuje, že stavebný denník môže byť vedený aj elektronicky v súlade so splnomocňovacím ustanovením v § 159.  
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
IUR 
§ 17 ods. 5 písm. e) 
Pripomienka: V nadväznosti na pomenovanie nového typu dozoru – environmentálneho dozoru – žiadame o doplnenie alebo úpravu rozsahu alebo podmienok výkonu dozoru, resp. osoby, ktorá je oprávnená takýto dozor realizovať. V prípade ak ide o výkon činnosti/aktivity stavebníka (nad rámec zákonných povinností) žiadame o doplnenie dôvodovej správy. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
IUR 
§ 14 ods. 7 
Pripomienka: V § 14 ods. 7 sa za slovo „všetkých“ dopĺňa slovo „nadzemných“. 
Odôvodnenie: Navrhovaná úprava definície umožní efektívnejšie využívanie stavebných pozemkov (napr. pri umiestnení podzemných garáží presahujúcich pod zemou pôdorys nadzemných podlaží) a nemá negatívny vplyv na podmienky výstavby. 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
IUR 
§ 8 ods. 2 písm. g) 
Pripomienka: V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g). 
Odôvodnenie: Z návrhu zákona ani dôvodovej správy nie je zrejmé, čo je index priepustnosti zastavaných plôch, navyše nie je zrejmé ako sa bude vypočítavať, navyše zastavaná plocha nemá žiadnu priepustnosť vody do podložia. 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
IUR 
§ 7 ods. 6 
Pripomienka: V § 7 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „písm. a)“. 
Odôvodnenie: Nie je zrejmé, prečo by ochranné múry, prípadne meracie zariadenia nemohli byť umiestnené v záplavovom území, prípadne v chránenom území, keď veľakrát sú tam páve žiaduce. Uvedené je navyše v rozpore so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v platnom znení, najmä § 20 ods. a povoleným činnostiam v inundačnom území.  
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
IUR 
§ 7 ods. 5 
V § 7 ods. 5 znie: 
„ (5) Za stavebný pozemok nemožno určiť pozemok, ktorý je rozhodnutím o zmene využívania pozemku alebo rozhodnutím podľa osobitného predpisu dočasne alebo trvalo vylúčený zo zastavania a v územnoplánovacej dokumentácii sa nachádza vo vyznačenom území z dôvodu 
a) hrozby negatívnych prírodných vplyvov, najmä, v území geologickej nestability svahov a v území ohrozenom pádom skál alebo lavín, 
b) že ide o pozemok v záplavovom území, alebo 
c) potreby ochrany chráneného územia a ochrany pamiatkového fondu alebo prírodného dedičstva.“ 
Odôvodnenie: Obstarávanie UPD neprebieha v správnom konaní, vlastník pozemku nemá primerané procesné práva namietať voči tomu, že jeho pozemok je vylúčený zo zastavania. Neprimeraným spôsobom tak dochádza k obmedzeniu ústavou chráneného práva a to bez primeranej náhrady a bez preukázania verejného záujmu. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
IUR 
§ 86 ods. 1 
Pripomienka: V § 86 ods. 1 sa za slová „alebo inej mimoriadnej udalosti“ vkladajú slová „alebo udalosti pri ktorej je ohrozený život alebo majetok (ďalej len „mimoriadna udalosť“) a“. 
Odôvodnenie: S ohľadom na ultimátne nastavenie nemožnosti dodatočného povolenia stavby, ktorá sa začala uskutočňovať pred právoplatným stavebným povolením alebo doručením stavebného súhlasu, navrhuje sa doplnenie udalostí, kedy v prípade ohrozenia života a majetku je možné uplatniť navrhované úľavy len pri mimoriadnej udalosti. V zákone nie je možné postihnúť všetky okolnosti za ktorých je nevyhnutné uskutočniť dočasnú stavbu, zmenu stavby alebo vykonať neodkladné terénne úpravy, búracie práce alebo zabezpečovacie stavebné práce na stavbe v záujme záchrany života alebo majetku; ide napríklad o prípady, kedy poisťovňa dodatočne neuzná, že vznikla škoda v dôsledku mimoriadnej udalosti a pod. 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
IUR 
§ 47 
Pripomienka: § 47 sa vypúšťa. 
Ostatné paragrafy sa primerane prečíslujú. 
Odôvodnenie: Navrhovaný inštitút považujeme za neprimeraný zásah do vlastníckych práv. Nielenže obmedzuje vlastníka využívať pozemok umiestnením stavby, ale aj pri jeho ďalšom nakladaní. Navyše je neprípustné aby lehota na prijatie návrhu trvala 6 mesiacov a o existencii predkupného práva by nebol vlastník ani informovaný. Umiestnenie stavby vo verejnom záujme je vyvlastňovacím dôvodom, pričom zároveň nič nebráni obci aby sa s vlastníkom pozemku dohodla na jeho dokúpení, ak bude mať o predaj vlastník pozemku záujem. 
Z 
A 
 
IUR 
§ 37 ods. 10 
Pripomienka: Orgán územného plánovania schválené zadanie do 15 dní odo dňa schválenia zverejní na 30 dní na webovom sídle a na úradnej tabuli. V § 37 ods. 10 sa slová „na 30 dní na webovom sídle a na úradnej tabuli“ nahrádzajú slovami „na webovom sídle a na 30 dní na úradnej tabuli.“ 

Odôvodnenie: Z návrhu nie je zrejmé, prečo by zverejnenie návrhu zadania na webovom sídle malo byť obmedzené na 30 dní. 
O 
A 
 
IUR 
§ 38 ods. 5 
Pripomienka: V § 38 ods. 5 sa dopĺňa tretia veta, ktorá znie: Ak sa v určenej lehote verejnosť nevyjadrí, má sa za to, že ku konceptu nemá pripomienky. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa opatrenie, aby nečinnosť dotknutých subjektov nemohla byť na ujmu procesu prípravy územnoplánovacej dokumentácie. 
Z 
A 
 
IUR 
§ 40 ods. 6 
Pripomienka: V § 40 ods. 6 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: Ak v určenej lehote verejnosť neuplatní pripomienky, má sa za to, že k návrhu územnoplánovacej dokumentácie nemá pripomienky. 
Odôvodnenie: Navrhuje sa opatrenie na plynulosť procesu prípravy a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie. 
Z 
A 
 
IUR 
§ 48 ods. 1 písm. d) 
Pripomienka: Navrhovaný dôvod vyvlastnenia pozemku alebo stavby za účelom zabezpečenia riešenia bývania v obci, na ktorej území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, na vymedzenom obytnom území pre marginalizované skupiny obyvateľstva podľa § 31 ods. 4, považujeme za diskriminačné a neprimerané opatrenie na riešenie otázky rómskych osád. Uvedený návrh tiež vykazuje možný rozpor s ústavou garantovaným princípom rovnosti pred zákonom a ide o nedôvodnú pozitívnu diskrimináciu. 
O 
N 
Riešenie odsúhlasené so zástupcami OBSE. 
IUR 
§ 7 ods. 3 
Pripomienka: V § 7 sa na konci vkladá bodkočiarka a slová „zastavané územie je súvisle zastavané územie obce a územie určené na zastavanie územnoplánovacou dokumentáciou alebo rozhodnutím stavebného úradu.“ 
Odôvodnenie: Návrh zákona používa pojem zastavané územie, jeho definícia však chýba. Jej doplnenie je žiaduce aj z dôvodu rôzneho výkladu v praxi a vytvárania ad hoc definícií v osobitných právnych predpisoch (napr. „cestný zákon“), ktoré nie sú kompatibilné so zápisom v katastri nehnuteľnosti. 
O 
ČA 
Po dohode s MPRV SR a UGKK SR je v návrhu zákona zadefinované územie určené na zastavanie.  
IUR 
§ 2 ods. 1 posledná veta 
Návrh pripomienky: V § 2 ods. 1 sa vypúšťa poslednú vetu. 
Odôvodnenie: Z návrhu zákona ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, čo sa myslí odvetvovými koncepciami. Možno vychádzať z predikcie, že ide o stredno alebo dlhodobý strategický materiál, pričom rozvoj nezávisí a nemôže závisieť od platnej územnoplánovacej dokumentácie, tá sa práve na základe vyvolaných potrieb spoločnosti upravuje a mení v súlade s rozvojovými koncepciami. 
O 
ČA 
Text sa nevypúšťa. Vysvetlenie je doplnené do dôvodovej správy.  
IUR 
§ 8 ods. 2 písm. i) 
Pripomienka: V § 8 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „a fasády“. 
Odôvodnenie: Určenie fasády považujeme za neprimeraný zásah do práv vlastníka pozemku, prípadne navrhovateľa. 
O 
A 
 
IUR 
§ 7 ods. 2  
Pripomienka: V § 7 ods. 2 sa vypúšťa za slovom veľkosťou čiarka a slovo „druhom“. 
Odôvodnenie: Návrh zákona ani dôvodová správa neurčuje, čo sa myslí druhom pozemku. Ak má ísť o totožnú kategóriu ako druh pozemku zapísaný v katastri nehnuteľnosti nebolo by možné vytvárať stavebné pozemky. 
Druh pozemku sa v katastri nehnuteľností určuje na základe jeho využitia, nie naopak. 
 
O 
A 
 
IUR 
§ 23 ods. 2 písm. l) 
Pripomienka: V § 23 ods. 2 sa vypúšťa písmeno l). 
Odôvodnenie: Z návrhu zákona ani v z dôvodovej správy nie je zrejmé čo sa pod uvedeným ustanovením myslí, pričom je vylúčené, aby orgány územného plánovania určovali verejný záujem v danom území. 
O 
N 
Určovanie verejného záujmu vždy patrilo a aj návrh zákona to povrdzuje, medzi hlavné úlohy orgánov územného plánovania, aby sa mohli realizovať stavby vo verejnom záujme.  
IUR 
§ 33 ods.8 
Pripomienka: V § 33 sa vypúšťa odsek 8. 
Odôvodnenie: Zastavovací plán ako súčasť územnoplánovacej dokumentácie sa pravidelne musí preskúmavať a aktualizovať. Z návrhu zákona ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, prečo je obmedzená jeho platnosť.  
O 
A 
 
IUR 
§ 98 ods. 3 písm. a) 
Pripomienka: V § 98 ods. 3 písm. a) sa za slová „architektúru, krajinné plánovanie“ vkladajú slová „alebo právnické“. 
Odôvodnenie: Z hľadiska aplikácie zákona je žiaduce aby aj tieto osoby mali (mohli mať) aj právnické vzdelanie. 
O 
N 
Právnické vzdelanie nie je charakteristické pre študijné odbory typické pre žiadateľov o odbornú spôsobilosť. Navyše ide o príkladné vymenovanie.  
IUR 
§ 94 ods. 1 písm. a) bod 10. 
Pripomienka: § 94 ods. 1 písm. a) bod 10 sa vypúšťa.ä 
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka v nadväznosti na pripomienku k stavebnej uzávere - § 34 ods. 8. 
O 
A 
 
IUR 
§ 27 ods. 5 
Pripomienka: V § 27 ods. 5 sa na konci vety pripájajú slová „alebo od prijatia územnoplánovacej štúdie od inej osoby.“ 
Odôvodnenie: Technická úprava súvisiaca s návrhom k § 27 ods. 4. 
 
O 
N 
Územnoplánovaciu štúdiu môže obstarať iba orgán územného plánovania.  
SKA 
§ 10 Budova ods.(5) 
V ods. (5) pred slovo „podlaží“ vložiť slovo „nadzemných“. 
Odôvodnenie: Určenie hlavnej funkcie by malo byť dané prevažujúcou funkciou nadzemných podlaží, nie napr. priestormi garáží v spodnej stavbe. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
SKA 
§ 9 Stavba ods.(9) 
Pred ods. (9) vložiť nový odsek v znení: 
„(9) Zmenou účelu stavby, alebo zmenou spôsobu užívania stavby sa rozumie taká zmena účelu, alebo zmena spôsobu užívania stavby, ktorá vyžaduje preradenie stavby v členení podľa účelu a spôsobu užívania, uvedeného v § 10 Budova, alebo v § 12 Inžinierske stavby.“ 
Ods. (9) prečíslovať na ods. (10). 
Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa sleduje zosúladenie s § 10 a § 12 návrhu zákona. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
SKA 
§ 14 Kategorizácia stavieb ods.(2) písm. i) 
Znenie ods. (2) písm. i) nahradiť textom: 
i) oplotenie do výšky 1,5 m, 
Odôvodnenie: Pri výške oplotenia 2 m, najmä v prípade murovaných, monolitických alebo prefabrikovaných konštrukcií, je zvýšené riziko z hľadiska dlhodobej stability, ochrany zdravia osôb a majetku. Výška oplotenia nad úrovňou bežného horizontu očí dospelého človeka, tj. 1,5 m a vyššie predstavuje taktiež nadmerný zásah do vnímania verejného priestoru a zníženú kvalitu orientácie. 

 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
SKA 
§ 14 Kategorizácia stavieb ods.(2) písm. f) 
V ods. (2) písm. f) výraz „30 m2“ nahradiť výrazom „25 m2“. 
Odôvodnenie: Nie je známy žiadny relevantný dôvod pre odlišné priestorové vymedzenie drobných poľnohospodárskych stavieb oproti ostatným druhom jednoduchých stavieb. 

 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
SKA 
§ 14 Kategorizácia stavieb ods.(2) písm. g) 
V ods. (2) písm. g) výraz „3 m“ nahradiť výrazom „5 m“. 
Odôvodnenie: Potreba systémového zjednotenia priestorového vymedzenia drobných stavieb, ktoré majú charakter budov malého rozsahu s doplnkovou funkciou k hlavnej stavbe, alebo prevádzke 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
SKA 
§ 14 Kategorizácia stavieb ods.(1) 
V ods. (1) slovo „ostatné“ nahradiť slovom „všeobecné“ a primerane upraviť v ďalšom texte. 
Odôvodnenie: Predmetná kategória stavieb predstavuje dominantnú zložku stavebného fondu. Tento fakt by sa mal primerane vyjadriť aj v jej názve. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SKA 
§ 13 Reklamné stavby ods.(1) 
V ods. (1) za slová „ustanovenia o“ doplniť slovo „umiestňovaní.“ 
Odôvodnenie: Konanie o umiestnení reklamnej stavby predchádza nasledujúcim konaniam a je pre ne určujúce. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematikaje upravená iným spôsobom. 
SKA 
§ 13 Reklamné stavby ods.(4) 
Ods. (4) vypustiť. 
Odôvodnenie: Reklamné plochy sa vyskytujú aj v iných rovinách ako zvislých, napr. na prestrešeniach terás, veľkorozmerných slnečníkoch, strešných plochách, svahoch, pochôdznych alebo pohľadových horizontálnych plochách a pod. 

 
O 
A 
 
SKA 
§ 12 Inžinierske stavby ods.(1) 
V ods. (1) písm. c) nahradiť slovo „komplexné“ slovom „technologické“ a primerane upraviť v ďalšom texte. 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je odstránenie terminologickej nejednoznačnosti. Výraz „komplexný“ v spojení s priemyselnými stavbami sa môže zamieňať s priemyselnými a viacúčelovými budovami a areálmi tzv. ľahkej výroby, služieb, skladov, logistických centier a pod. v zónach i zastavaných územiach, ktoré sú na tieto účely definované v príslušnej územnoplánovacej dokumentácii. Termín „komplexný“ nie je možné automaticky spájať so stavbami, uvedenými v ods. (4), písm. a) - e). 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SKA 
§ 12 Inžinierske stavby ods.(7) 
V ods. (7) odstrániť text nasledujúci za slovom „patria“. 
Odôvodnenie: Ide o nadbytočnú súčasť ustanovenia s nevhodným použitím dvojitej negácie. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
SKA 
§ 10 Budova ods.(6) 
V ods. (6) spojenie „najviac tri byty“ nahradiť spojením „najviac dva byty“. 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je zosúladenie s Klasifikáciou stavieb, vyhlásenou opatrením Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z.z. Klasifikácia stavieb rozoznáva jednobytové budovy, dvojbytové budovy, troj- a viacbytové budovy a ostatné budovy na bývanie. Keďže troj- a viacbytové budovy sú v ďalej nedelenej spoločnej skupine klasifikácie, rodinné domy môžu mať najviac 2 samostatné bytové jednotky. Navrhovanou úpravou sa zároveň vylúči v súčasnosti sa vyskytujúca špekulatívna prax výstavby bytových domov ako radových rodinných domov, alebo dvojdomov so sekciami s 3 bytmi v zónach, určených na zástavbu rodinnými domami. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
SKA 
§ 11 Podlažie ods.(6) 
V ods. (6) odstrániť slovo „zastrešených“. 
Odôvodnenie: Účelom úpravy je odstránenie technicky nesprávneho a zmätočného označenia. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
SKA 
§ 14 Kategorizácia stavieb ods.(2) 
V ods. (2) za písm. i) vložiť nové písmeno znenia: 
„j) exteriérové bazény a vodné plochy pri rodinných domoch s plochou nepresahujúcou 25 m2 a hĺbkou do 1,5 m,“ 
Písmená j) – m) posunúť na k) – n). 
Odôvodnenie: Exteriérové vodné plochy, najmä bazény, sú frekventovaným typologickým druhom s dosahmi na prostredie, pričom doterajšia právna úprava ich v kategorizácii nezakotvila. Považujeme za potrebné začleniť ich do systematiky kategórií stavieb. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
SKA 
§ 16 Udržiavacie práce 
Za ods. (2) vložiť nový odsek (3) so znením: 
„(3) Udržiavacími prácami sa rozumie aj prispôsobenie vnútorných priestorov bytu, alebo nebytového priestoru novým požiadavkám jeho užívania dispozičnými a prevádzkovými úpravami bez zásahu do nosnej konštrukcie a vonkajšieho vzhľadu, najmä vzhľadu hlavných tvaroslovných architektonických prvkov. Môže zahŕňať aj opravu a výmenu vnútorných rozvodov, spotrebičov, systému vykurovania a ohrevu teplej vody, vrátane ich napojenia na spoločné rozvody stavby, ak stavba nemá ústredné vykurovanie a ohrev teplej vody.“ 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
SKA 
§ 20 Projektová dokumentácia ods.(5) 
Znenie ods. (5) nahradiť nasledovným textom: 
Projektovú dokumentáciu umiestnenia stavby tvorí projekt umiestnenia stavby a dokladová časť, potrebná na účely konania o umiestnení stavby. Projekt umiestnenia stavby je textové a grafické vyjadrenie zásadného urbanistického a hmotovo-priestorového riešenia stavby, ktoré vyjadruje požiadavky stavebníka a navrhuje zastavovacie podmienky, ak nie sú určené územným, alebo zastavovacím plánom. Skladá sa z textovej a grafickej časti. Textovou časťou je správa, ktorá obsahuje základné údaje o stavbe, stavebníkovi, generálnom projektantovi a ostatných projektantoch, charakteristiku územia, urbanistické riešenie, najmä začlenenie stavby do prostredia, architektonické riešenie, najmä hmotovo-priestorové, dispozično-prevádzkové a architektonicko-kompozičné riešenie stavby, základné konštrukčné, technologické a protipožiarne riešenie, nároky a riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry, riešenie sídelnej a krajinnej zelene, vplyv stavby na životné a pracovné prostredie. 
Grafickou časťou je spravidla situácia širších vzťahov, celková situácia na podklade katastrálnej mapy s vyznačením hraníc riešeného územia a umiestnenia stavby, vyhotovená v realizácii národného súradnicového systému, koordinačná situácia s vyznačením navrhovanej stavby a väzieb na okolie, vrátane napojenia na jestvujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru, schematické pôdorysy, rezy a pohľady navrhovanej stavby. 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je precíznejšia formulácia smerného obsahu projektovej dokumentácie v súlade s dobrou praxou tak, aby poskytovala dostatočný a jednoznačný podklad pre rozhodovanie stavebného úradu. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
SKA 
§ 20 Projektová dokumentácia ods.(6) 
Znenie ods. (6) nahradiť nasledovným textom: 
Projektovú dokumentáciu stavby tvorí projekt stavby a dokladová časť, potrebná na účely stavebného konania. Projekt stavby je textové a grafické vyjadrenie architektonického, stavebno-technického a technologického riešenia stavby. Projektom stavby sa rozumie aj projekt zmeny stavby na účely konania o zmene nedokončenej stavby alebo dokončenej stavby. Skladá sa z textovej a grafickej časti. Textovou časťou je sprievodná a súhrnná technická správa a technické správy jednotlivých častí projektu. Sprievodná správa obsahuje najmä identifikačné údaje stavby (názov, druh, miesto stavby s uvedením parcelných čísel stavebného pozemku a katastrálneho územia), údaje o stavebníkovi, generálnom projektantovi, ostatných projektantoch, statikovi a geodetovi stavby, základné funkcie, plošné a priestorové bilancie, kapacity médií, východiskové podklady, údaje o členení stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory, vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, predpokladané lehoty prípravy a zhotovenia stavby. Súhrnná technická správa obsahuje najmä charakteristiku územia a osadenie stavby do prostredia, urbanistické, architektonické a stavebno-konštrukčné riešenie stavby, údaje o technologickej časti stavby, ak ide o budovu, výpočet jej energetickej hospodárnosti, údaje o potrebe a objeme zemných prác, zabezpečení pred zemnou vlhkosťou, podzemnou vodou a ďalšími škodlivými vplyvmi, údaje o jestvujúcich stavbách na pozemku a o ochranných pásmach, riešenie kanalizácie a zabezpečenia vodou, údaje o teple a palivách, riešenie rozvodu elektrickej energie, vonkajšieho osvetlenia, slaboprúdových rozvodov, sídelnej a krajinnej zelene, zneškodňovania odpadov, rozsah a usporiadanie staveniska. Prílohami textovej časti sú v prípadoch, ak to vyžadujú osobitné predpisy, projekt protipožiarnej ochrany, riešenie civilnej ochrany, svetlotechnické a hlukové posúdenie stavby a jej vplyvov na okolie. 
Grafickou časťou je v prípade budovy primerane jej charakteru spravidla situácia širších vzťahov, celková situácia na podklade katastrálnej mapy s vyznačením hraníc riešeného územia a umiestnenia stavby, vytyčovací výkres stavby, vyhotovený v realizácii národného súradnicového systému, koordinačná situácia s vyznačením navrhovanej stavby a väzieb na okolie, vrátane napojenia na jestvujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru, výkresová dokumentácia jednotlivých objektov stavby (architektonicko-stavebné výkresy, napr. schematické pôdorysy, rezy a pohľady, konštrukčné výkresy, výkresy technológie) a prevádzkových súborov a situácia staveniska a organizácie výstavby. Grafickou časťou projektu inžinierskej stavby primerane jej charakteru sú pre technické objekty spravidla výkresy architektonického a stavebného riešenia technických objektov, pre líniové objekty spravidla pozdĺžne profily, vzorové a charakteristické priečne rezy, vytyčovacie výkresy. 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je precíznejšia formulácia smerného obsahu projektovej dokumentácie v súlade s dobrou praxou tak, aby poskytovala dostatočný a jednoznačný podklad pre rozhodovanie stavebného úradu. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
SKA 
§ 20 Projektová dokumentácia ods.(8) 
Znenie ods. (8) nahradiť nasledovným textom: 
Vykonávaciu projektovú dokumentáciu tvorí vykonávací projekt a jeho súčasti. Vykonávací projekt je podrobným textovým, grafickým a tabuľkovým rozpracovaním projektu stavby na účely zhotovenia stavby a jej kolaudáciu. Vypracúva sa v skladbe obdobnej projektu stavby. Vykonávacím projektom sa rozumie aj vykonávací projekt na uskutočnenie zmeny stavby. 

 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
SKA 
§ 20 Projektová dokumentácia ods.(9) 
Znenie ods. (9) nahradiť nasledovným textom: 
(9) Prílohami vykonávacej projektovej dokumentácie sú spravidla aj: 
a) výkazy výmer jednotlivých častí stavby, 
b) projekt organizácie výstavby, 
c) prevádzkový poriadok vyhradenej stavby, obsahujúci limity a pokyny na optimálnu prevádzku a údržbu stavby po dobu navrhovanej životnosti stavby, vrátane harmonogramu pravidelných kontrol statiky nosných konštrukcií a generálnych opráv. 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je upraviť zoznam príloh v súlade s dobrou praxou a potrebami zhotovenia stavby, pričom projekt požiarnej ochrany, potrebný na povolenie stavby, zostáva ako súčasť projektu stavby v zmysle ods. (7). 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
SKA 
§ 54 Oprávnenie na vyhradené činnosti vo výstavbe ods.(3) 
V ods. (3) vynechať písm. d) a e) bez náhrady. 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SKA 
§ 17 Stavenisko ods.(4) 
V ods. (4): 
vymeniť poradie textov písmen b) a c); 
za písmeno c) vložiť nové písmeno d) s nasledovným znením: 
„d) meno a priezvisko, názov, alebo obchodné meno generálneho projektanta a meno a priezvisko zodpovedného projektanta architektonicko-stavebnej časti projektovej dokumentácie,“ 
Písmená d) a e) zmeniť na e) a f). 
Odôvodnenie: Z hľadiska práv, povinností a zodpovednosti i vo vzťahu k verejnému záujmu je generálny projektant a zodpovedný projektant architektonicko-stavebnej časti popri stavebníkovi a zhotoviteľovi stavby jedným z hlavných účastníkov výstavby. Jeho uvádzanie v rámci označenia staveniska je bežné aj v ostatných krajinách Európskej únie. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená inak. 
SKA 
§ 55 Projektant ods.(6) písm. i) 
Znenie ods. (6) písm. i) nahradiť textom: 
„i) vypracovať vykonávací projekt podľa projektu stavby overeného stavebným úradom, alebo vypracovať stanovisko ku súladu základných priestorovo-tvarových, funkčných a konštrukčno-materiálových parametrov vykonávacieho projektu, vypracovaného iným projektantom, s overeným projektom stavby.“ 
 
Z 
A 
Druhá časť vety vypustená. 
SKA 
§ 14 Kategorizácia stavieb ods.(3) písm. c) 
Znenie ods. (3) písm. c) nahradiť textom: 
c) prízemné nebytové budovy, ktorých zastavaná plocha je najviac 100 m2 a výška 6 m a ich užívanie nie je určené na pobyt viac ako 30 osôb, 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
SKA 
§ 14 Kategorizácia stavieb ods.(3) písm. d) 
Znenie ods. (3) písm. d) nahradiť textom: 
d) garáže, ktorých podlažná plocha je najviac 100 m2 a majú najviac dve podlažia, 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
SKA 
§ 14 Kategorizácia stavieb ods.(3) písm. e) 
Znenie ods. (3) písm. e) nahradiť textom: 
e) podzemné budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 100 m2 a majú najviac jedno podzemné podlažie a ich užívanie nie je určené na pobyt osôb, 

Odôvodnenie úpravy § 14 ods. (3) písm. c), d) a e): Plošný rozsah 300 m2 predstavuje z hľadiska priestorových parametrov pomerne rozsiahlu stavbu so zvýšenou náročnosťou jej konštrukčného a technického riešenia a s možnými dopadmi na prostredie, ktoré je možné posúdiť len v riadnom povoľovacom konaní. Z toho dôvodu žiadame stanoviť plošný limit pre uvedené jednoduché stavby na 100 m2, prípadne najviac na 120 m2, a upraviť ich prípustný počet podlaží navrhovaným spôsobom,. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
SKA 
§ 14 Kategorizácia staviebods.(5) písm. i) 
V ods. (5) písm. i) nahradiť textom: 
i) výškové budovy s výškou presahujúcou 30 m. 
Odôvodnenie: Zjednotenie definície s princípom vyhradenej stavby podľa ods. (5) písm. g). 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
SKA 
§ 14 Kategorizácia stavieb ods.(6) 
V ods. (6) nahradiť slovo „ostatnými“ slovom „ všeobecnými“ (podľa § 14, ods. (1). 
Odôvodnenie: Ide o úpravu, navrhovanú v nadväznosti na úpravu § 14 ods. (1). 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
SKA 
§ 14 Kategorizácia stavieb ods.(7) 
V ods. (7) doplniť za slovo „všetkých“ slovo „nadzemných“. Zároveň vzhľadom na vecnú príslušnosť odporúčame presunúť odstavec medzi ustanovenia § 10 Budova, prípadne § 9 Stavba. 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je zosúladenie s definíciou zastavanej plochy podľa § 8 ods. (2) písm. c) návrhu zákona. 
 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
SKA 
§ 17 Stavenisko ods.(5) písm. b) 
V ods. (5) písm. b) za slovo „projektov“ doplniť slová „a osoby vykonávajúce autorský dozor“; 
Odôvodnenie: Osoby, vykonávajúce autorský dozor, či už ako zástupcovia generálneho projektanta, autora (autorov) architektonicko-stavebného riešenia, alebo projektanti čiastkových projektov, musia byť oprávnené vstupovať na stavenisko vzhľadom na uplatňovanie svojich práv, povinností a zodpovednosti pri realizácii stavby. 
 
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
SKA 
§ 18 Stavebný denník ods.(4) 
V ods. (4), písm. b) za slovo „projektov“ doplniť slová „a osoba oprávnená na výkon autorského dozoru“. 
Odôvodnenie: Osoby, vykonávajúce autorský dozor, či už ako zástupcovia generálneho projektanta, autora (autorov) architektonicko-stavebného riešenia, alebo projektanti čiastkových projektov, musia byť vzhľadom na uplatňovanie svojich práv, povinností a zodpovednosti pri realizácii stavby oprávnené vykonávať zápisy do stavebného denníka. 
 
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
SKA 
§ 20 Projektová dokumentácia ods.(10) 
V ods. (10) výraz „projekt stavby“ nahradiť výrazom „projekt“, výrazy „výkresy a popisy“ nahradiť výrazom „spravidla pôdorysy“. 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
SKA 
§ 20 Projektová dokumentácia ods.(11) 
V ods. (11) doplniť písm. d) v znení: 
„d) vyjadrenie generálneho projektanta alebo zodpovedného projektanta architektonicko-stavebnej časti o súlade základných priestorovo-tvarových, funkčných a konštrukčno-materiálových parametrov zhotovenej stavby s projektom stavby, alebo vykonávacím projektom, ak bol obstaraný.“ 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je poskytnúť stavebnému úradu kvalifikovaný podklad o súlade zhotovenej stavby s dokumentáciou, overenou stavebným úradom. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
SKA 
§ 21 Stavebná dokumentácia ods.(4) 
V ods. (4) „písm. a) až c) a písm. g)“ nahradiť „písm. a), b) a g)“. 
Odôvodnenie: Uschovávanie kópií stavebných denníkov stavebnými úradmi, tvoriacimi pri väčších stavbách rozsiahlu agendu, je nadbytočné a neprimerane zaťažujúce stavebníka potrebou vyhotovovať kópie a stavebný úrad priestorovými nárokmi. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
SKA 
§ 54 Oprávnenie na vyhradené činnosti vo výstavbe ods.(2) 
V ods. (2) písm. a) výraz „so zastavanou plochou viac ako 120 m2“ nahradiť výrazom „so zastavanou plochou viac ako 50 m2“.  
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
SKA 
§ 55 Projektantods.(6) písm. j) 
V znení ods. (6) písm. j) výraz „z dôvodu potreby zmeny vykonávacieho projektu, zmeny v technickom vybavení stavby alebo z dôvodu zámeny stavebných výrobkov alebo technických systémov budov“ nahradiť výrazom „z dôvodu požiadavky na zmenu vykonávacieho projektu, zmenu v technickom vybavení stavby alebo z dôvodu požiadavky na zámenu stavebných výrobkov alebo technických systémov budov “. 
O 
ČA 
text je upravený inak 
SKA 
§ 55 Projektant ods.(7) písm. a) 
V ods. (7) vložiť písm. a) znenia: 
a) zúčastňovať sa všetkých konaní podľa štvrtej časti, tretej hlavy zákona, v ktorých je prílohou návrhu na začatie konania projektová dokumentácia a kolaudačného konania stavby, ku ktorej vypracoval projekt stavby alebo vykonávací projekt. 
Ostatné písmená ods. (7) označiť ako b), c), d). 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je zosúladiť oprávnenia projektanta s ostatnými ustanoveniami zákona. 
 
O 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
SKA 
§ 55 Projektant ods.(7) písm. b) 
V ods. (7) písm. b) nahradiť výraz „autorský projektový dohľad“ za výraz „autorský dozor“. 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je zosúladiť terminológiu so Zákonom SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý definuje výkon „autorského dozoru“. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
SKA 
§ 57 Kontrolný statik ods.(3) 
V ods. (3) nahradiť výraz „autorský projektový dohľad“ za výraz „autorský dozor“. 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je zosúladiť terminológiu so Zákonom SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorý definuje výkon „autorského dozoru“. 

 
O 
ČA 
text je upravený inak 
SKA 
§ 109 Účastníci ods.(2) 
V ods. (2) doplniť „Projektant je prizvaný aj na kolaudačné konanie stavby, ku ktorej vypracoval projekt stavby alebo vykonávací projekt.“  
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
SKA 
§ 17 Stavenisko ods.(5) písm. h) 
V ods. (5) písm. h) vypustiť slová „koordinátor projektovej dokumentácie a“. 
Odôvodnenie: Odstránenie duplicity s ustanovením písm. b) (generálny projektant zodpovedá za koordináciu projektovej dokumentácie). 
 
O 
A 
 
SKA 
§ 54 Oprávnenie na vyhradené činnosti vo výstavbe ods.(5) 
Ods. (5) vynechať bez náhrady. Ods. (6) – (10) označiť ako (5) – (9). 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
SKA 
§ 54 Oprávnenie na vyhradené činnosti vo výstavbe ods.(9) 
Ods. (9) dať do súladu s § 14c Právnická osoba - zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
SKA 
§ 55 Projektant ods.(6) písm. a) 
V ods. (6) písm. a) za výraz „navrhnúť stavbu “ doplniť výraz „s vhodným architektonickým a urbanistickým riešením“. 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravná iným spôsobom. 
SKA 
§ 2 Všeobecné povinnosti ids.(4) 
V ods. (4) za slová „v takejto stavbe“ doplniť slová „alebo na súvisiacom verejnom priestranstve“. 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je zvýšiť estetickú kvalitu všetkých stavieb, teda aj stavieb verejných priestorov. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
SKA 
§ 14 Kategorizácia stavieb ods.(3) písm. a) 
Znenie ods. (3) písm. a) nahradiť textom: 
a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 100 m2 a ktoré majú najviac jedno nadzemné podlažie, jedno podzemné podlažie a podkrovie s výškou zvislých obvodových konštrukcií, ktoré nie sú štítovými stenami, najviac 1,3 m od úrovne podlahy podkrovia *), 
*) STN 73 4301 Budovy na bývanie 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
SKA 
§ 161 Verejné obstarávanie 
V znení § 161 doplniť ods. (2) so znením: 
„(2) Na výber najlepších a najefektívnejších riešení v oblasti architektúry, urbanizmu, stavebného inžinierstva a umeleckých diel do stavieb verejnej občianskej vybavenosti a významných stavieb dopravnej a technickej infraštruktúry, financovaných alebo čiastočne financovaných z verejného rozpočtu sa použije súťaž návrhov podľa všeobecných predpisov o verejnom obstarávaní.“ (Z) 
Odôvodnenie: Navrhovaná úprava je prevzatá z doterajšej verzie návrhu nového stavebného zákona a je v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Jej účelom je zaistiť výber projektanta podľa kvality návrhu a účelnosť a efektivitu vynakladania verejných zdrojov. 
 
Z 
ČA 
ustanovenie vypustené 
SKA 
§ 147 Kolaudačná obhliadka stavby ods.(3) 
V ods. (3) písm. b) nahradiť slová „ak bol použitý na uskutočňovanie stavby“ slovami „ak bol v zmysle § 136 ods. (4) písm. d) vypracovaný“. 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SKA 
§ 147 Kolaudačná obhliadka stavby ods.(2) písm. f) 
V ods. (2) písm. f) za slová „na verejný vodovod“ doplniť slová „alebo na zdroj pitnej vody, ak nie je v mieste verejný vodovod“. 
Odôvodnenie: Navrhovaná úprava reaguje na situácie v území, kde nie je verejný vodovod. 
 
O 
A 
 
SKA 
§ 147 Kolaudačná obhliadka stavby ods.(2) 
V ods. (2) slová „inak sa na ne nemusí prihliadnuť“ nahradiť slovami „inak sa na ne neprihliada“. 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SKA 
§ 146 Návrh na začatie kolaudačného konania ods.(2) 
V ods. (2) doplniť písm. g) v znení: 
„g) vyjadrenie projektanta ku súladu základných priestorovo-tvarových, funkčných a konštrukčno-materiálových parametrov stavby s projektom stavby, alebo vykonávacím projektom, ak bol v zmysle § 136 ods. (4) písm. d) vypracovaný.“ 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je poskytnúť stavebnému úradu kvalifikovaný podklad o súlade zhotovenej stavby s dokumentáciou, overenou stavebným úradom. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SKA 
§ 144 Ohlasovanie stavieb ods.(5) 
V ods. (5) vypustiť slová „alebo má iný nedostatok, pre ktorý nemožno posúdiť vhodnosť ohlasovanej stavby, stavebnej úpravy, alebo zariadenia“. 

V ods. (5) za slová „stavebný úrad vyzve navrhovateľa“ vložiť slová „pri prijatí ohlásenia, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia ohlásenia“. 
Odôvodnenie: Účelom je precizovanie úpravy, ktorá zabezpečí plynulosť konania, ako aj opatrenie voči nečinnosti v konaní. 

 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SKA 
§ 135 Podklad rozhodnutia ods.(1) 
V ods. (1) písm. e) vypustiť slová „a zainteresovanej verejnosti, ak nie je účastníkom“. 
O 
A 
 
SKA 
§ 133 Ústne pojednávanie ods.(4) 
V ods. (4) slovo „nemusí prihliadať“ nahradiť za slovo „nebude prihliadať“. 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SKA 
§ 131 Žiadosť o stavebné povolenie ods.(8) 
Doplniť ods. (8) v znení: 
„(8) Stavebný úrad na požiadanie usmerní v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, či pre realizáciu konkrétnej činnosti je potrebný stavebný súhlas, alebo stavebné povolenie.“ 
Odôvodnenie: Doplnenie usmerňovacej činnosti stavebného úradu smeruje k lepšej aplikácii stavebného zákona v praxi. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SKA 
§ 119 Lehota na rozhodnutie ods.(3) 
V ods. (3) vložiť na záver textu novú vetu so znením: 
„Správny orgán je však povinný rozhodnúť v lehote najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa začatia konania“. 
Odôvodnenie: Navrhovaná úprava je opatrením voči nečinnosti stavebných úradov v konaní. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
SKA 
§ 118 Dokazovanie ods.(7) 
Za ods. (7) vložiť nový ods. (8) so znením: 
„(8) Správny orgán v odvolacom konaní preskúmava napadnuté rozhodnutie výlučne v rozsahu dôvodov, uvedených v odvolaní.“ (Z) 
Odôvodnenie: Správny orgán v odvolacom konaní je v súčasnosti, aj v zmysle návrhu zákona, povinný preskúmavať celé napadnuté rozhodnutie, vrátane postupu v konaní, ktorý predchádzal vydaniu rozhodnutia. Takýto postup neúmerne predlžuje odvolacie konanie. Cieľom navrhovanej úpravy je urýchlenie odvolacieho konania. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SKA 
§ 118 Dokazovanie ods.(5) 
V ods. (5) slová „nemusí prihliadnuť“ nahradiť slovom „neprihliada“. 
Odôvodnenie: Účelom je precizovanie úpravy v súlade s výkladom podľa dôvodovej správy, ktoré zabezpečí plynulosť konania. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SKA 
§ 113 Odstraňovanie rozporov ods.(3) 
V ods. (3) doplniť ďalšiu vetu v znení: 
„Nadriadený orgán vydá záväzné stanovisko v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy od stavebného úradu“. 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je zabezpečenie plynulosti konania. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SKA 
§ 112 Záväzné stanovisko ods.(3) 
V ods. (3) za slová „môže lehotu primerane predĺžiť“ vložiť slová „najviac však o 30 dní“. 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je zrýchlenie konania. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
SKA 
§ 9 Stavba ods.(1) 
V ods. (1) za slová „časť stavby“ vložiť slová „zmena dokončenej alebo nedokončenej stavby a zmena účelu využívania stavby“. 
Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa sleduje zosúladenie s § 15 návrhu zákona. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SKA 
§ 33 Zastavovací plán ods.(5) 
V ods. (5) slová „sa obstaráva vždy“ nahradiť slovami „sa môže obstarať“. 
Odôvodnenie: Obligatórna povinnosť obstarať zastavovací plán je neadekvátna. 
 
Z 
N 
Dohonuté na rozporovom konaní 15. 12. 2014.  
SKA 
§ 26 Spracovateľ ods.(3) 
V ods. (3) písm. b) vypustiť slovo „najnovšie“ 
Odôvodnenie: Spracovateľ pracuje sa so všetkými, nielen najnovšími poznatkami. 
 
O 
A 
 
SKA 
§ 28 Územnotechnické podklady ods.(5) 
V ods. (5) opraviť odkaz na ods. (5) za ods. (4).  
O 
A 
 
SKA 
§ 27 Územnoplánovacia štúdia ods.(3) 
Znenie ods. (3) upraviť nasledovne: 
„(3) Územnoplánovacia štúdia krajiny je zameraná na tvorbu a ochranu krajiny; obstaráva sa ako návrh a overenie optimálneho priestorového usporiadania a funkčného využitia územia z hľadiska podmienok ochrany a využitia krajiny a prírodných zdrojov.“ 
 
O 
N 
Formulácia textu je dostatočná.  
SKA 
§ 26 Spracovateľ ods.(1) 
V ods. (1) slová „kategórii architekta“ nahradiť slovami „regulovanom povolaní architekta“. 
Odôvodnenie: Navrhovaná úprava dáva predmetnú formuláciu do súladu s platnými právnymi predpismi. 
 
O 
ČA 
Vypustený odsek. 
SKA 
§ 33 Zastavovací plán ods.(8) 
Ods. (8) vypustiť bez náhrady. 
Odôvodnenie: Zastavovací plán ako súčasť územnoplánovacej dokumentácie sa musí pravidelne preskúmavať a aktualizovať. Z návrhu zákona, ani z dôvodovej správy nie je zrejmé, prečo sa potom navrhuje obmedziť jeho platnosť. O platnosti zastavovacieho plánu by mala rozhodnúť obec podľa vývoja situácie v území. 
 
Z 
A 
 
SKA 
§ 31 Územný plán obce ods.(3) písm. a) 
V ods. (3) písm. a) upraviť text na: 
„prípustného, obmedzeného a zakázaného využitia územia,“ 
Odôvodnenie: Územný plán nie je o činnostiach v území, ale o funkčnom využití. 
 
O 
A 
 
SKA 
§ 31 Územný plán obce ods.(3) písm. d) 
V ods. (3) písm. d) doplniť „a vymedzenia priestorov pre verejné stavby“. 
O 
A 
 
SKA 
§ 31 Územný plán obce ods.(4) 
V ods. (4) spojenie „urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín“ nahradiť slovami „urbanisticky koncentrované marginalizované skupiny“. 

 
O 
N 
Ide o prevzatý termín. 
SKA 
§ 31 Územný plán obce ods.(7) 
V ods. (7) zrušiť slovo „nezastavané“. 
Odôvodnenie: Verejné priestranstvo, napr. námestie alebo park, je samo osebe stavbou a teda ide o zastavané územie inžinierskymi stavbami v zmysle §12 ods. (5). 
 
O 
A 
 
SKA 
§ 31 Územný plán obce ods.(8) 
V ods. (8) za datovaním „k 1. januáru 1990“ upraviť znenie na: 
„plochy po roku 1990 zastavané podľa územného plánu a plochy zastavateľné podľa územného plánu obce.“ 
Odôvodnenie: Od roku 1990 je v obciach veľa plôch zastavaných mimo týchto hraníc na základe neskorších územných plánov, pričom tieto plochy sú tiež už zastavané. 
 
O 
ČA 
Upravené znenie po dohode s MPRV SR a ÚGKK SR. 
SKA 
§ 32 Územný plán zóny ods.(2) 
V ods. (2) zrušiť spojenie „mestská časť“ a doplniť text na: 
„zónou sa rozumie ucelená funkčná alebo priestorová časť územia obce, mestská pamiatková rezervácia alebo mestská pamiatková zóna“. 
Odôvodnenie: Mestské časti v prípade miest Bratislava a Košice nie sú zónami, upresnenie definície podľa prevládajúceho funkčného a priestorového vymedzenia. 
 
O 
A 
 
SKA 
§ 32 Územný plán zóny ods.(3) 
V ods. (3) doplniť vetu: 
„Pre pamiatkovú rezerváciu a pamiatkovú zónu je obec povinná obstarať územný plán zóny.“ 
Odôvodnenie: Navrhovaná úprava smeruje k lepšej regulácii výstavby prostredníctvom územného plánu zóny a vychádza z dlhoročnej snahy odbornej obce o takúto úpravu. 
 
O 
N 
Ide o rozhodnutie obce a môže ísť o podnet orgánov pamiatkovej ochrany.  
SKA 
§ 32 Územný plán zóny ods.(5) písm. b) 
V ods. (5) písm. b) doplniť a upraviť na znenie: 
„umiestnenia stavieb prostredníctvom možnej zastavateľnej plochy na pozemku, stavebnej a uličnej čiary a neprekročiteľnej výšky stavieb.“ 
Odôvodnenie: v niektorých prípadoch voľnejších urbanistických koncepcií postačuje na pozemkoch takéto určenie umiestnenia stavby resp. kým stavebná čiara určuje polohu stavby smerom k verejnému priestoru, týmto ustanovením je regulovaná aj poloha stavby smerom do hĺbky pozemku. 
 
O 
ČA 
Ustanoveni umožňuje aj volnejšiu reguláciu. 
SKA 
§ 32 Územný plán zóny ods.(5) 
V ods. (5) doplniť nové písm. g) znenia: 
„g) vymedzenie pozemkov pre stavby vo verejnom záujme.“ 
Odôvodnenie: Myslí sa na verejnoprospešné stavby a na stavby pre potrebu obcí. 
 
O 
A 
 
SKA 
§ 33 Zastavovací plán ods.(3) 
V ods. (3) písm. e) a f) vypustiť výrazy „stavebných“, „stavebné“. 
O 
A 
 
SKA 
§ 33 Zastavovací plán ods.(6) 
V ods. (6) odporúčame vypustiť „územný plán zóny“ a doplniť na koniec prvej vety slová „po prerokovaní ich konceptu“. 
Odôvodnenie: všetky stupne územnoplánovacej dokumentácie musia byť v súlade, po prerokovaní konceptu vyššej územnoplánovacej dokumentácie sa eliminuje riziko rozporu medzi stupňami územnoplánovacej dokumentácie. Je otázkou, aký má zmysel súčasne obstarávať územný plán zóny a zastavovací plán, ktoré sú hmotnoprávne takmer totožné. 
 
O 
ČA 
Text je upravený.  
SKA 
§ 34 Základné ustanovenia pre obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie ods.(2) 
V ods.(2) písm. d) odporúčame za slovo „vypracovanie“ vložiť slová „a schválenie.“ 
Odôvodnenie: Odporúčame zvážiť možnosť schvaľovania súborného stanoviska. 
 
O 
ČA 
Ide o špecifický prípad (§ 39 ods. ). 
SKA 
§ 36 Prípravné práce ods.(4) 
V ods. (4) doplniť „najmenej 6 mesiacov pred začatím obstarávania a najmenej 30 dní“ 
O 
N 
Ide o kompetenciu orgánu územného plánovania, kedy splní požadované náležitosti.  
SKA 
§ 36 Prípravné práce ods.(5) 
V ods. (5) doplniť na koniec vety: „najmenej 6 mesiacov pred začiatkom obstarávania.“ 
Odôvodnenie: Je potrebné určiť primeranú lehotu, ktorú by mali dotknuté subjekty využiť na produktívnu prípravu. 
 
O 
N 
Ide o rozhodnutie orgánu územného plánovania.  
SKA 
§ 37 Zadanie ods.(1) 
Znenie ods.(1) upraviť nasledovne: 
„Orgán územného plánovania na základe územnotechnických podkladov a výsledku prípravných prác zabezpečí spracovanie analýzy zistených údajov o území a poznatkov o možnostiach vývoja územia a definovanie problémov územia formou textu a problémového výkresu s cieľom definovať strety záujmov v riešenom území; na ich základe zabezpečí spracovanie zadania.“ 
Odôvodnenie: Mnohé problémy je potrebné vyjadriť aj verbálne a nielen formou problémového výkresu, ktorý je územným priemetom problémov. 
 
O 
A 
 
SKA 
§ 38 Koncept ods.(3) 
V ods.(3) doplniť vetu nasledovného znenia: 
„Koncept zastavovacieho plánu prerokuje aj so všetkými ostatnými vlastníkmi nehnuteľností.“ 
Odôvodnenie: Účelom navrhovanej úpravy je zabezpečenie participácie všetkých konkrétne dotknutých vlastníkov. 
 
O 
N 
Koncept sa pri zastavovacoum pláne nemusí obstarať.  
SKA 
§ 38 Koncept ods.(9) 
V ods.(9) zmeniť znenie nasledovne: 
„Výsledkom prerokovania konceptu je výber jedného z variantov. Ak v dôsledku vyhodnotenia pripomienok je nevyhnutné spracovanie ďalšieho variantu, orgán územného plánovania postupuje podľa ods. 3 až 6.“ 
Odôvodnenie: Zmyslom variantného riešenia konceptu nie je priniesť na základe pripomienok návrh ako tretí (neprerokovaný) variant napr. ako kombináciu variantov, ale, po verifikácii jednotlivých variantov výber vhodnejšieho riešenia. Ak z prerokovania vzídu podnety na iné riešenie, je potrebné ho prerokovať rovnakým spôsobom. 

 
O 
ČA 
Ide o rozhodnutie orgánu územného plánovania.  
SKA 
§ 38 Koncept ods.(10) 
V ods. (10) doplniť na koniec vety znenie: „.ak pred zadaním bola na overenie urbanistickej koncepcie prerokovaná územnoplánovacia štúdia.“ 
Odôvodnenie: Je nevyhnutné, aby jestvoval krok, ktorý prinesie na prerokovanie a diskusiu urbanistickú koncepciu. Priamo návrh ÚPD bez takejto koncepcie je odborne neprijateľný. Tento postup kladie vysoké požiadavky na zadanie. 
 
O 
N 
Ide o súčasnú možnosť, ktorá sa neuplatňuje. 
SKA 
§ 39 Súborné stanovisko 
Doplniť nový ods. (4) v znení: 
„(4) Súborné stanovisko schvaľuje orgán územného plánovania.“ 
 
O 
ČA 
Ide o špecifickú situáciu.  
SKA 
§ 40 Návrh územnoplánovacej dokumentácie ods.(1) 
V ods. (1) prvú vetu zmeniť na znenie: „Návrh územnoplánovacej dokumentácie je návrhom funkčného a priestorového využitia územia v súlade so zadaním a výsledkom prerokovania konceptu územnoplánovacej dokumentácie.“ 
Odôvodnenie: Len súlad návrhu so zadaním nepostačuje, návrh musí byť v súlade aj s výsledkami prerokovávania konceptu ÚPD. 
 
O 
A 
 
SKA 
§ 40 Návrh územnoplánovacej dokumentácie ods.(2) 

V ods. (2) doplniť vetu: 
„Návrh zastavovacieho plánu prerokuje obec so všetkými vlastníkmi nehnuteľností.“ 
Odôvodnenie: Navrhuje sa s ohľadom na to, že návrhom sú dotknutí konkrétni vlastníci. 

 
O 
ČA 
Riešené pri zastavovacom pláne (§ 41). 
SKA 
§ 40 Návrh územnoplánovacej dokumentácie ods.(4) 
V ods. (4) výraz „obec“ na začiatku vety nahradiť za „orgán územného plánovania“. 
O 
A 
 
SKA 
§ 43 Aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie ods.(2) 
V ods. (2) považujeme za potrebné upresniť význam termínu „strategický regulatív“. 
O 
A 
 
SKA 
§ 46 Územnoplánovacia informácia 
Ustanovenie odporúčame zrušiť v celom rozsahu. 
Odôvodnenie: Zákon speje k zjednodušeniu a vyššej transparentnosti a všeobecnej zrozumiteľnosti a prístupnosti ÚPD. Z nesprávnych informácií aj v dobrej viere poskytnutých môžu vzniknúť pre obce závažné problémy. Ustanovenie zvýši administratívnu záťaž orgánov ÚP a obcí ako aj isté ekonomické náklady. 
 
O 
N 
Ide o informácie pre stavebníkov o podmienkach a možnosti výstavby.  
SKA 
§ 8 Zastavovacie podmienky ods.(3) 
V ods. (3) za výraz „určujú“ doplniť „územným plánom zóny,“. 
Odôvodnenie: Územný plán zóny určuje zastavovacie podmienky na pozemkoch. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní15. 12. 2014. 
SKA 
§ 7 Stavebný pozemok ods.(1) 
V ods. (1) upraviť znenie prvej vety nasledovne: 
„Stavebným pozemkom je pozemok, na ktorom územnoplánovacia dokumentácia umožňuje umiestniť stavbu alebo stavby.“ 
Odôvodnenie: Územnoplánovacia dokumentácia neurčuje, ale reguluje. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné, regulácia určuje.  
SKA 
§ 7 Stavebný pozemok ods.(2) 
V ods. (2) doplniť znenie vety na jej začiatku nasledovne: 
„Nezastavaný pozemok možno v územnoplánovacej dokumentácii určiť“ 
 
O 
N 
Navrhované znenie je jednoznačné vzhľadom na odsek 1. 
SKA 
§ 2 Všeobecné povinnosti ods.(1) 
V ods. (1) doplniť za spojenie „sociálnej súdržnosti“ spojenie „kvality životného prostredia, ekologickej stability,“ 
Odôvodnenie: Ekologická stabilita územia je základným predpokladom udržateľnosti, využitie územia má zásadný vplyv na kvalitu životného prostredia. 

 
O 
ČA 
Úprava textu. 
SKA 
§ 7 Stavebný pozemok ods.(6) 
V ods. (6) písm. a) za „vodné stavby“ doplniť „a zariadenia na hospodárenie so zrážkovými vodami,“ 
Odôvodnenie: V zmysle požiadaviek na zadržiavanie vody v území sa predpokladá nielen ochrana pred povodňami, ale celkový manažment zrážkových vôd s cieľom ich vsaku (infiltrácie) priamo v danej lokalite. Ide o komplexné opatrenia, od detenčných a retenčných nádrží, suchých poldrov, dažďové záhrady, vsakovacie terénne depresie a pod. 
 
O 
ČA 
Odsek bol vypustený. 
SKA 
§ 5 Územnoplánovacia dokumentácia ods.(4) 
Znenie ods. (4) upraviť nasledovne: 
„Územnoplánovacia dokumentácia po jej schválení a vyhlásení za záväznú v zmysle zákona o obecnom zriadení nie je predmetom autorského práva. Autorská ochrana v zmysle autorského zákona sa vzťahuje len na autorské tvorivé riešenia, najmä v oblasti urbanistickej a krajinnej koncepcie a kompozície prenesené do návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Na grafické dokumenty, ktoré sú súčasťou územnoplánovacej dokumentácie, sa vzťahuje autorská ochrana obdobne, ako na mapové diela.“ *) (Z) 
*) Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom 
Odôvodnenie: Samotná územnoplánovacia dokumentácia autorskú ochranu nepožíva, ale návrh usporiadania územia a forma spracovania ÚPD majú povahu autorského diela; dôležité je aby spracovateľ ÚPD tieto indikátory autorstva definoval. 
 
Z 
A 
 
SKA 
§ 8 Zastavovacie podmienky ods.(2) písm. a) 
V ods. (2) písm. a) doplniť na záver slová „ktorá určuje stavebnú čiaru ulice.“ (Z) 
Odôvodnenie: Je potrebné doplniť charakteristiku, ktorá odlíši stavebnú a uličnú čiaru. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 12. 2014.  
SKA 
§ 4 Priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia ods.(1) 
V ods. (1) prvú časť vety upraviť v nasledovnom znení: 
„Priestorovým usporiadaním sa rozumie účelná kompozícia a koordinácia jednotlivých funkčných a fyzických zložiek v území, v priestore a v čase, ktoré zodpovedajú verejnému záujmu a umožňuje bezkolíznu organizáciu a rozvoj územia“. 
Odôvodnenie: Usporiadaním územia sa popri funkčných, technických, environmentálnych a i. sledujú aj jeho estetické a kultúrne parametre. 

V ods. (1) výraz „organizáciu územia a vývoj celku“ nahradiť výrazom „organizáciu a rozvoj územia“. 
O 
ČA 
Úprava definície. 
SKA 
§ 8 Zastavovacie podmienky ods.(2) písm. b) 
V ods. (2) písm. b) výraz „polohu ortogonálneho priemetu obrysu všetkých podlaží stavby“ nahradiť výrazom „polohu stavby v jej styku s terénom“.  
Z 
N 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 12. 2014.  
SKA 
§ 7 Stavebný pozemok ods.(3) 
V ods. (3) znenie nasledovne: 
„Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov, je možné v územnoplánovacej dokumentácii určiť ako stavebný pozemok, ak sú splnené zákonné podmienky na jeho vyňatie z takéhoto fondu“. 
Odôvodnenie: Vloženie upresnenia „v územnoplánovacej dokumentácii“ je z dôvodu, aby sa nemyslelo, že takéto určenie je možné hocikedy a hocikým. 
 
O 
A 
 
SKA 
§ 8 Zastavovacie podmienky ods.(2) písm. g) 
Znenie ods. (2) písm. g) upraviť nasledovne: 
„g index priepustnosti pozemku a požiadavky na zadržiavanie vody,“ 
Odôvodnenie: Úprava smeruje k upresneniu požiadaviek na zadržiavanie vody v území. 
 
Z 
A 
 
SKA 
§ 8 Zastavovacie podmienky ods.(2) písm. c) 
Znenie ods. (2) písm. c) nahradiť textom: 
c) vymedzenie možnej zastavanej plochy na pozemku, ohraničujúcej plochu, v ktorej možno umiestniť stavbu v ortogonálnom priemete jej nadzemných podlaží s uvedením odstupových vzdialeností od susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb; možnú zastavanú plochu je možné určiť osobitne aj pre podzemnú časť stavby.  
Z 
A 
 
SKA 
§ 8 Zastavovacie podmienky ods.(2) písm. e) 
Znenie ods. (2) písm. e) nahradiť textom: 
e) určenie indexu zastavanej plochy pozemku ako pomeru pôdorysu nadzemnej časti stavby v styku s terénom k celkovej ploche pozemku; osobitne sa môže určiť aj index zastavanej plochy všetkých podlaží stavby ako pomeru obrysu pôdorysu nadzemných a podzemných častí stavby k celkovej ploche pozemku. 
Odôvodnenie: V kombinácii s vymedzením možnej zastavateľnej plochy pozemku (resp. určením neprekročiteľných hraníc stavby), kde sa uplatňuje ortogonálny priemet stavby, postačuje, že stavebná čiara určuje umiestnenie stavby na pozemku v styku s terénom. 
 
Z 
A 
 
SKA 
§ 8 Zastavovacie podmienky ods.(2) písm. i) 
Znenie ods. (2), písm. i) nahradiť textom: 
„i) určenie základných princípov a charakteristík architektonických prvkov, najmä typu strechy a fasády stavby vzhľadom na okolie stavby“. 
 
Z 
A 
 
SKA 
§ 5 Územnoplánovacia dokumentácia ods.(3) 
V ods. (3), písm. c) za slovo „obce doplniť slová „a mestskej časti“. 
O 
N 
Mestské časti nemajú postavenie obce.  
SKA 
§ 5 Územnoplánovacia dokumentácia ods.(5) 
V znení ods. (5) slovo „výstavby“ nahradiť slovom „stavieb“. 
Odôvodnenie: pojem výstavba predstavuje proces, pričom sa umiestňujú stavby. 
 
O 
N 
Nie vždy ide len o umiestňovanie stavieb. Má širší význam. 
SKA 
§ 5 Územnoplánovacia dokumentácia ods.(1) 
V ods. (1) za slovo „regulatívy“ doplniť slovo „kompozičného“. 
O 
N 
Kompozícia je súčasťou priestorového usporiadania.  
IEPD 
§ 142 (2) c )  
§ 142 (2) c ) stavebná dokumentácia, 
d) energetický certifikát, ak ide o budovu podliehajúcu energetickej certifikácii, 

Navrhujeme rozdeliť bod c) na dva (a preznačiť ďalšie body) a z nového bodu d) vypustiť „bytovú“ - požiadavka energetickej certifikácie sa týka aj nebytových budov. 
 
Z 
A 
 
IEPD 
§ 55 (6) c)  
§ 55 (6) c) navrhovať najnovšie konštrukčné riešenia nosných konštrukcií stavby, najlepšie dostupné technológie výstavby a progresívne stavebné výrobky v záujme dosiahnutia čo najlepšej energetickej hospodárnosti budov 7) v rozsahu, v akom je to technicky, funkčne a ekonomicky možné, 

Úprava formulácie. Požiadavky by sme mohli spĺňať, nie dosahovať – snahou však má byť najlepší možný výsledok, nielen povinné splnenie minimálnych kritérií. 
 
Z 
A 
 
IEPD 
§ 64  
§ 64 q) stavba určená na pobyt osôb mala v potrebnom rozsahu zabezpečený komfort vnútorného prostredia – tepelnú, svetelnú a akustickú pohodu, dostatočné vetranie a vylúčenie či minimalizáciu škodlivín vo vnútornom prostredí. 

Navrhujeme doplnenie bodu q) vyžadujúceho zabezpečenie potrebnej kvality a zdravotnej nezávadnosti vnútorného prostredia. 
 
Z 
ČA 
Úprava bude riešená vo vykonávacej vyhláške. 
IEPD 
§ 135 (3) h)  
§ 135 (3) h) projektová dokumentácia stavby obsahuje projektové energetické hodnotenie, ak ide o budovu, ktorá podlieha energetickej certifikácii, a či povoľovaná stavba spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, 

Doplnenie požiadavky na preskúmanie, či stavba spĺňa požiadavky zákona o energetickej hospodárnosti budov. 
 
Z 
N 
Náležitosti energetického certifikátu upravuje zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov, z tohto právneho predpisu má vyplývať povinnosť záverečného hodnotenia splnenia požiadaviek.  
IEPD 
§ 135 (5) 
§ 135 (5) h) jej energetická hospodárnosť podľa projektového energetického hodnotenia spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, ak ide o budovu, ktorá podlieha energetickej certifikácii. 

Navrhujeme doplnenie nového bodu h) odrážajúceho požiadavku na energetická hospodárnosť, ktorá musí byť kvôli jej vplyvu na prevádzkové náklady, z hľadiska ochrany životného prostredia a tiež z dôvodu zvyšovania energetickej bezpečnosti SR jednou z kľúčových požiadaviek. 
 
Z 
N 
Text je upravený tak, že dokumentácia musí spĺňať všeobecné technické požiadavky na výstavbu ako aj základné požiadavky na stavby, súčasťou ktorých je aj požiadavka na energetickú hospodárnosť budov. 
IEPD 
§ 16 (2) f) 
§ 16 (2) f) oprava okien a vstupných dverí, oprava a výmena schodiskových zábradlí, vnútorných dverí a iných nepodstatných stavebných prvkov, 
g) údržba a opravy technických systémov a ich súčastí, ak sa tým nemení miesto, spôsob a kapacita pripojenia stavby na inžinierske siete, nezhorší vplyv na okolie stavby ani neohrozí životné prostredie, 

Výmeny súčastí izolačného obalu budovy či TZB nie sú nepodstatné a mali by patriť do obnovy (viď pripomienku k § 15 (4) c)...). 

 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
IEPD 
§ 15 (4) c) 
§ 15 (4) c) obnova, ak sa obnovujú alebo menia technické alebo úžitkové parametre existujúcej stavby zásahom do jej konštrukcie alebo do jej technického vybavenia, najmä zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií a výmena či doplnenie technických systémov vykurovania, vetrania, klimatizácie, prípravy teplej vody a získavania energie z prostredia. 

Do obnovy patrí trebárs aj výmena okien, v TZB sa treba aj inými vecami než kúrením a klimatizáciou zaoberať (čoraz častejšie je využitie vetrania s rekuperáciou, na prípravu teplej vody treba neraz viac energie než na vykurovanie a požiadavka takmer nulových budov je spojená so získavaním energie z obnoviteľných zdrojov priamo v/na/pri budove, čo sa môže týkať aj obnovovaných budov). Výmenu okien a TZB potom navrhujeme vyňať z udržiavacích prác (§ 16 (2) f) g) ...), menia sa ňou technické parametre konštrukcie (a je tu vlastne duplicitne). 
 
O 
ČA 
Text je upravený inak. 
IEPD 
§ 14 (7)  
§ 14 (7) Zastavanou plochou stavby sa rozumie plocha ohraničená ortogonálnym priemetom vonkajšieho líca zvislých konštrukcií všetkých podlaží stavby do vodorovnej roviny. 

Ak sa izolačnými prímurovkami rozumie tepelná izolácia (kontaktný tepelnoizolačný systém), treba to napísať priamo – to nie je prímurovka. Ak to má byť múrik chrániaci hydroizoláciu (dnes už len výnimočne používaný), niet dôvodu nechávať tam túto výnimku – aj ten múrik „zastaval“ časť pozemku. 
 
O 
N 
Text je upravený inak. 
IEPD 
§ 19 (3) 
§ 19 (3) Susednou stavbou sa na účely tohto zákona rozumie stavba na susednom pozemku a stavba na inom pozemku, ak jej užívanie je alebo môže byť ovplyvnené prevádzkou navrhovanej stavby. 

V čase schvaľovania novej stavby jej vplyv ešte neexistuje a nie vždy je možné ho vopred presne určiť. Aj nepriame vplyvy (napríklad ovplyvnenie dostupnosti slnečného žiarenia či dopravného zaťaženia na komunikácii) môžu podstatným spôsobom ovplyvniť užívateľnosť iných stavieb. 
 
Z 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
IEPD 
§ 71 (7)  
§ 71 (7) Obvodový plášť budovy (vrátane striech a podláh) musí podľa druhu stavieb vykazovať potrebné izolačné vlastnosti a tepelno-technické normové požiadavky, odolávať vonkajším klimatickým vplyvom a spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. 

Za obvodový plášť („building envelope“) by sa mali považovať nielen steny, ale všetky konštrukcie oddeľujúce interiér stavby od vonkajšieho prostredia. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
IEPD 
§ 131 (2) 
§ 131 (2) h) projektové energetické hodnotenie s preukázaním predpokladu splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť v rozsahu požadovanom pre danú kategóriu budovy, ak ide o budovu, ktorá podlieha energetickej certifikácii. 

Doplnenie výslovnej požiadavky na predloženie PEH a splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť. 
 
Z 
ČA 
Úprava bude riešená vo vykonávacej vyhláške. 
IEPD 
§ 138 
§ 138 Stavebný úrad zamietne žiadosť o stavebné povolenie, ak zistí, že stavbu nemožno povoliť z dôvodu, že nie sú splnené všetky požadavky § 135 odsek (5) a nedostatky nemožno odstrániť v konaní ani v dodatočnej lehote určenej stavebným úradom. 

Pôvodné znenie bolo sčasti duplicitné (no neúplne) s § 135 odsek (5), navrhujeme ho nahradiť stručnou a presnejšou, jednoznačnejšou formuláciou. 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
IEPD 
§ 53 (5) 
§ 53 (5) Energetickým hodnotením budov je projektové energetické hodnotenie navrhovanej budovy podľa projektovej dokumentácie a vypracovanie energetického certifikátu dokončenej budovy na základe normalizovaného energetického hodnotenia podľa skutočného zhotovenia budovy. 

Navrhujeme spresnenie formulácie. 
 
O 
A 
 
IEPD 
§ 147 (3) 
§ 147 (3) k) je vyhotovený energetický certifikát budovy a či kolaudovaná stavba spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, ak ide o budovu, ktorá podlieha energetickej certifikácii. 

Navrhujeme doplnenie nového bodu – ak stavba nespĺňa požiadavky zákona o energetickej hospodárnosti budov, nemala by byť skolaudovaná. 
 
Z 
ČA 
upravené v § 129 ods. 2 
IEPD 
§ 8 (2) n) 
§ 8 (2) n) určenie limitov veľkosti a tvaru stavby s ohľadom na možnosť jestvujúcich či uvažovaných stavieb využívať slnečnú energiu či denné osvetlenie. 
Navrhujeme doplniť ďalší bod zastavovacích podmienok - v územnom plánovaní treba zohľadniť aj požiadavky a právo stavieb využívať energiu Slnka určením limitov zástavby, ktoré túto možnosť zabezpečia v čo najväčšej miere pre všetky stavby v území. Zásadná pripomienka. 
 
Z 
N 
Ide o veľkú podrobnosť, riešené v písm. c). 
IEPD 
§ 31 (3), § 32 (5), § 33 (3) 
§ 31 (3) j) stanovenia regulatívov pre umožnenie využívania obnoviteľných zdrojov energia, najmä energie slnečnej. 

Navrhujeme vložiť nový bod - stavebný zákon by mal vytvárať podmienky na riešenie takmer nulových budov a na rozvoj územia v súlade s požiadavkami Stratégie 20-20-20, v územnom plánovaní je to najmä zohľadnenie požiadavky stavieb využívať energiu Slnka určením limitov zástavby, ktoré túto možnosť zabezpečia v čo najväčšej miere pre všetky stavby v území. Rovnaký bod navrhujeme doplniť do § 32 odsek (5) a § 33 odsek (3). 
 
Z 
N 
Legislatívna úprava nie je nevyhnutná.  
CTF 
§ 89  
§ 89 a) 11 znie: „je správcom informačného systému územného plánovania a údaje z neho ochraňuje a v zmysle bezpečnostných pravidiel sprístupňuje na webovom sídle len tie údaje, ktoré nie sú predmetom obchodného tajomstva alebo inak vyhradené, dôverné alebo utajované.“ 
Odôvodnenie: Bezpečnosť a ochrana citlivých informácií o kritickej infraštruktúre štátu. 
 
Z 
ČA 
Upravený text. Nie je možné uverejňovať údaje, ktoré nie je možné uverejniť podľa osobitných zákonov.  
CTF 
§ 35 ods. 1 
V § 35 ods. 1 navrhujeme doplniť orgán Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb / podnik poskytujúci verejné služby a siete elektronických komunikácií. 
Odôvodnenie: Vzhľadom na krízové situácie musí byť technológia elektronických komunikácií nevyhnute zahrnutá pod verejný záujem. 
 
Z 
A 
 
CTF 
§ 47  
§ 47 Predkupné právo navrhujeme vypustiť. 
Odôvodnenie: Ide o neodôvodnené obmedzenie vlastníckeho práva. Ak je zámerom získanie pozemku pod stavby vo verejnom záujme, toto by malo byť riešené cez inštitút vyvlastnenia. Navyše majetkovoprávne je úprava zmätočná, keďže sa hovorí o predkupnom práve ako vecnom práve, ktoré však zaniká už po prvom neuplatnení. Znakom vecného predkupného práva vo všeobecnosti je, že trvá aj keď nebolo uplatnené. 
V ods. 1) je možnosť zneužitia a konfliktu záujmov obcí ako schvaľovateľov, vlastníkov, obstarávateľov ÚPD. Plán výstavby EK je citlivá marketingová informácia, ktorú môže obec predkupným právom zneužiť. 
 
Z 
A 
 
CTF 
tézy vyhlášky 
Tézy k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registroch územného plánovania (upravujúcej Informačný systém o územnom plánovaní a výstavbe) 
Všeobecná: 
Je potrebné osobitne upraviť aké budú pravidlá a prístupové práva, ochrana informácií, bezpečnostné opatrenia, napr.: Akým spôsobom bude možné riešenie dohľadávania informácií, kto bude mať prístup k akému rozsahu informácií, oprávnené osoby prevádzkovateľa, ako bude zabezpečená integrita informácií, štruktúra systému a v neposlednom rade aj ekonomicky udržateľný model získavania, spracovania, odovzdania a využívania informácií o inžinierskych sieťach. Návrh by mal zohľadniť liberalizáciu v odvetviach inžinierskych sietí, dnes o koncepciách rozhodujú sami vlastníci sietí, investori, ktorí sa riadia ekonomickými princípmi, nie plánovaním v kompetenciách verejnej správy. 
Odôvodnenie: 
Bezpečnosť 
Opakovane sme otvárali otázku informačného systému pre územné plánovanie, v neskorších verziách zákona už jednotného informačného systému pre územné plánovanie a výstavbu. Vlastníkom inžinierskych sietí sa v návrhu zákona ukladá nová povinnosť: „Vytvorenie podkladov na tvorbu koncepcií výstavby, dopravnej infraštruktúry a inžinierskych sietí, občianskeho vybavenia sídiel a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja v nereálnej lehote, pod hrozbu sankcie a bezplatne“. V prípade info-komunikačných technológií ide však o kritickú infraštruktúru štátu pričom otázka bezpečnosti informačného systému, ochrany dát, prístupových práv, ani realizačné otázky projektu nie sú zatiaľ uspokojivo riešené. 
Po poskytnutí informácií nie je jasná ich ochrana pred zneužitím. Ide o kritickú infraštruktúru štátu, za ktorej integritu a bezpečnosť zodpovedá vlastník. Nie sú jasné prístupové práva, spôsoby a rozsah zverejnenia a pod. 
Databáza existujúcej infraštruktúry a databáza plánovaných inžinierskych stavieb by nemali byť integrované do jedného systému. Kombinácia plánovaných investícií a existujúcich infraštruktúr do jednej databázy by znamenala ohrozenie obchodného tajomstva a stratégie investorov. 
Predmetná právna úprava týkajúca sa sietí elektronických komunikácií je zakotvená v zákonoch a uzneseniach: 
? 45/2011 Z.z. z 8. februára 2011 o kritickej infraštruktúre §§ 9 – 15 
? 179/2011 Z.z. z 1. júna 2011 o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov §§ 3 písm. u), 5 
? Zákon 351/2011 o elektronických komunikáciách napr. § 43 ods. 6, 7, 8, § 64 
? MDVaRR SR určilo prvky kritickej infraštruktúry v roku 2012, tieto prvky sú pospájané sieťovou infraštruktúrou. Tento materiál bol schválený Uznesením vlády SR s označením stupňa utajenia Dôverné. 
? ochrana prvkov kritickej infraštruktúry a ich kategorizácia podľa sektorových kritérií pre sektor elektronické komunikácie ako aj prierezových kritérií, ktoré boli odsúhlasené vládou SR v Uznesení vlády SR č. 356 zo dňa 1.6. 2011, a zoznam prvkov národnej kritickej infraštruktúry, ktorý bol odsúhlasený Uznesením vlády SR č. 751 zo dňa 23.11. 2011. Obe uznesenia vlády SR sú utajované dokumenty stupňa Vyhradené. 
Náklady vlastníkov inžinierskych sietí 
Spracovanie historických informácií o sieťach budovaných v priebehu cca 60 rokov, ktoré sa nachádzajú v papierovej podobe zakreslené na mapách s pôvodnými číslami parciel, do digitálnej podoby podľa aktuálnej polohopisnej informácie je prácny proces, náročný na ľudské zdroje i na čas. Preto je potrebné presne upraviť kompenzácie pre podniky za poskytovanie týchto informácií a za ich uvedenie do digitálneho formátu, v zmysle znenia návrhu zákona. 
Náklady štátu 
Apelujeme tiež na harmonizáciu politík vlády v súvislosti s prípravou informačných systémov mapujúcich inžinierske siete, aby nedochádzalo k duplicitným požiadavkám na vlastníkov infraštruktúry a zároveň k viacnásobnému plytvaniu verejnými zdrojmi. Myšlienkou informačného systému sa zaoberá: 
1) Návrh stavebného zákona v gescii Sekcie výstavby MDVRR SR, kde ide o 
(i) centralizovaný informačný systém, ktorého správcom má byť Ministerstvo, a zároveň 
(ii) novú povinnosť pre vlastníkov inžinierskych sietí odovzdávať informácie pre účely územného plánovania všetkým obciam, t.j. decentralizovane, a to v nerealizovateľnej časovej lehote, bez adekvátnej finančnej kompenzácie a pod hrozbou opakovaných sankcií, proti čomu namietame. 
2) Zámer na vytvorenie informačného systému je aj súčasťou návrhu pripravovaného Nariadenia EPaR o opatreniach týkajúcich sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí, kde sa počíta s centrálnym informačným miestom, avšak v gescii RÚ. Tento má rovnako ako 1) zahŕňať informácie o existujúcej fyzickej infraštruktúre a plánovaných stavebných prácach za účelom synergie naprieč sieťovými odvetviami (rozvody elektrickej energie, plynu, vody, kanalizácie, vykurovanie a dopravná infraštruktúra). 
3) Podobná aktivita je plánovaná na pôde MF SR aj v návrhu: Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), kde sa počíta s vytvorením atlasu pasívnej infraštruktúry v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 
4) Ďalším gestorom podobného projektu je Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré v roku 2013 vyhlásilo výzvu na projekty v rámci OPIS PO1 na vytvorenie informačného systému infraštruktúry. 
Odporúčame, aby sa prijalo riešenie, ktoré čo najmenej zaťaží dotknuté podniky a odvetvia, ako aj štátnu administratívu. Preto navrhujeme vytvoriť iba jeden centralizovaný informačný systém na všetky uvedené účely, a to s dôrazom na bezpečnosť a ochranu strategických informácií, ako aj na nutnosť kompenzácie vyvolaných nákladov podnikov na spracovanie a digitalizáciu požadovaných informácií v súvislosti s požadovanou súčinnosťou. Pre komplexné zabezpečenie tejto úlohy sa ako najvhodnejšie javí jej naplnenie a financovanie projektu prostredníctvom príslušných operačných programov ŠF EÚ v dostatočnom časovom horizonte programovacieho obdobia do r. 2020 a v súlade s platnou legislatívou. Príkladom môžu byť podobne už realizované projekty napr. v ČR, Poľsku, Nemecku, kde je ochrana citlivých informácií prioritne zabezpečená. 
Periodicita aktualizácie, duplicita údajov versus záväznosť údajov 
Siete elektronických komunikácií sa priebežne dobudovávajú, prekladajú a inovujú podľa potrieb trhu, napr. v období 2 – 3 mesiace. Pokiaľ bude územný plán pripravovaný na dlhšie obdobie, napr. 10 rokov, je nutné rátať s tým, že po niekoľkých mesiacoch bude neaktuálny. Úsilie vynaložené na poskytnutie údajov o celoštátnych sieťach v tak krátkej lehote, akú zákon ukladá, by sa minulo účinkom a zmysluplnosť takéhoto úsilia by bola otázna. Nakoľko existuje analogická povinnosť v lex specialis, ako aj zodpovednosť vlastníka IS podľa § 2 návrhu SZ evidovať siete v aktuálnom stave, okrem neprimeranej administratívnej záťaže nie je zrejmé, aké údaje v praxi budú relevantné pre stavebníkov – či údaje ktoré poskytne správca IS priamo stavebníkovi, alebo údaje územného plánu, najmä ak je vysoký predpoklad ich neaktuálnosti. Vyjadrenie o existencii sietí a vytýčenie sietí je nevyhnutnou prílohou v každom povoľovacom stavebnom konaní. 
Prelínanie povinnosťami v zmysle lex specialis 
Jednotlivé zákony už ukladajú podobné alebo totožné povinnosti podnikom v primeranejšej právnej úprave. 
Projekt elektronizácie 
Chápeme, že informačný systém má urýchliť stavebné konanie, ale vidíme zároveň nejasnosti a nedostatky v jeho plánovaní. 
V rámci predpokladaného projektu nového informačného systému nie sú známe žiadne kroky v rámci prípravy. Príklad Nemecka, ktoré takýto projekt má ukazuje úplne protikladný postup, než sa navrhuje v pracovnej verzii zákona a považuje sa za „best practise“ v rámci EÚ. 
V Nemecku sa projekt „Infrastrukturatlas“ realizuje zatiaľ v priebehu 4 rokov v troch fázach: 
Fáza 1 – začala v r. 2009, prístup k databáze mal len regulátor a pôsobil ako sprostredkovateľ medzi databázou, žiadateľmi o dáta a poskytovateľmi dát na základe konkrétnych žiadostí. Regulátor poskytol informácie, aplikácie a zmluvy na svojom webovom sídle a informačnú tel. linku. 
Fáza 2 - začala v r. 2011, kedy sa atlas vyvinul do informačného systému, v ktorom autorizovaní používatelia do istej obmedzenej miery môžu sami získať prístup k obsahu, častiam máp do rozlíšenia 1:30000 a databáz. Infraštruktúra, ktorá je označená ako komerčne citlivá nie je zahrnutá. Prístup k aktuálnym databázam má stále len regulátor. 
Fáza 3 – začala koncom roka 2012 a stále prebieha. Pripravuje sa web aplikácia, ktorá umožní autorizovaným používateľom vidieť online mapy a informácie. 3. Fáza zatiaľ nedoriešila model spoplatnenia tohto prístupu, ale počíta sa s tým do budúcna. 
Projekt zatiaľ neobsahuje informácie o možnostiach zdieľania existujúcej infraštruktúry, a to z dôvodu rýchleho vývoja sietí. Pre vlastníkov inžinierskych sietí je účasť v projekte zatiaľ dobrovoľná a vlastníci majú možnosť odmietnuť zdieľanie informácií (resp. sietí). Projekt má ambíciu pokryť celé územie Nemecka, ale nie je určený termín na jeho dokončenie. 
Databáza existujúcej infraštruktúry a databáza plánovaných inžinierskych stavieb by nemali byť integrované do jedného systému. Kombinácia plánovaných investícií a existujúcich infraštruktúr do jednej databázy by znamenala ohrozenie obchodného tajomstva a stratégie investorov. 
Napr.: 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/BNetzA/Sachgebiete/Telekommunikation/Infrastrukturatlas/Phase2/ISA_Rahmenbedingungenpdf.pdf?__blob=publicationFile 
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Infrastrukturatlas/Statistik_ISA_Phase2_Basepage.html 
 
Z 
A 
 
CTF 
vlastnému materiálu § 2 ods. 6 
§ 2 ods. 6 Navrhujeme vypustiť 
alebo upraviť znenie nasledovne: 
„Vlastníci stavieb inžinierskych sietí sú povinní, pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, viesť v aktuálnom stave dokumentáciu , ktorá obsahuje presnú priestorovú polohu umiestnenia inžinierskych sietí a vymedzenie ich ochranných pásiem.“ 
Odôvodnenie: Zákon 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ZEK) v § 66 ods. 7,8 stanovuje povinnosť evidencie. ZEK obsahuje povinnosť podniku evidovať vedenia, povinnosť sa vyjadrovať k ich existencii plus lehotu (aj sankciu), a uvedené ustanovenie môže byť buď duplicitné alebo v rozpore so ZEKom. Hĺbkové umiestnenie neevidujeme. Navrhujeme vypustiť, aby nevznikla duplicita. V uvedenom rozsahu žiadny správca IS neeviduje 100% svojej siete a musel by ju zložito a nákladne vytvárať, prípadne prerábať. 
 
Z 
A 
 
CTF 
tézy vyhlášky 
Tézy návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú všeobecné požiadavky na využitie územia vrátane bezbariérového využitia územia 
Časť 3 bod 2.: 
Nepovažujeme za potrebné definovať pripojenie na siete elektronických komunikácií (EK). 
Odôvodnenie: Požiadavka na dostupnosť sietí EK je legitímna a bude splnená na základe dopytu trhu, nie na základe vyhlášky alebo regulatívu. 
 
Z 
ČA 
Návrh vyhlášok bude osobitne prerokovávaný a upravený podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie. 
CTF 
tézy vyhlášok 
Tézy návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch 
Všeobecná k 6. Bodu (predposledný bod): 
Pripomíname nevyhnutnosť úpravy získavania digitalizovaných podkladov od podnikov EK, najmä pokiaľ ide o rozsah údajov, napr. hĺbka nie je dostupný údaj, termín a sprístupňovanie údajov. 
 
Z 
A 
 
CTF 
vlastnému materiálu § 2 ods. 7 
§ 2 ods. 7 znie: 
„Na žiadosť orgánov verejnej správy, ktoré plnia úlohy v územnom plánovaní podľa tohto zákona, (ďalej len „orgán územného plánovania“) a projektantov stavieb, ich zmien a zmien vo využívaní pozemkov (ďalej len „projektant“) sú vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníci stavieb inžinierskych sietí povinní poskytnúť koridory hlavných inžinierskych sietí.“ 
Odôvodnenie: Navrhujeme naviazať povinnosť na postupné časové spracovávanie UPD, pre jednotlivé kategórie obcí. V praxi si nevieme predstaviť, ako budú podniky elektronických komunikácií spolupracovať pri navrhovaní možných napojení a navrhovať napojenia, ak o možnosti napojenia na svoju sieť rozhoduje podnik a nie obstarávateľ alebo spracovateľ UPD, alebo projektant, a takáto informácia v UPD je bezcenná a nadbytočná. Ak teda podnik nenavrhne napojenie v čase prípravy UPD, nebude možné pripojenie realizovať. Prípadne ak navrhne podmienky napojenia všetkých vchodov bytového domu, nebude možné ich zmeniť bez zmeny UPD? Navyše povinnosť viesť evidenciu a vyjadrovať sa vyplýva zo špeciálneho predpisu. 
 
Z 
ČA 
Podrobnosti budú podľa stupňa územnoplánovacej dokumentácie. 
CTF 
§ 7 ods. 6 písm. b) 
§ 7 ods. 6 písm. b) znie: „podľa odseku 5 písm. b) a c) možno umiestniť drobné stavby a zariadenia umožňujúce čiastočné využívanie pozemkov na účely ochrany prírody, výkonu poľovníctva a rybárstva, alebo na účely oddychových aktivít, turistiky a rekreačného športu alebo inžinierske stavby, ak ich umiestnenie nie je vylúčené ochranným pásmom alebo ochranou územia.“ 
Odôvodnenie: Aj v pozemkoch vylúčených zo zastavania uvedených v ods. 5 písm. b) a c) môže vzniknúť potreba vybudovania inžinierskych sietí, resp. ich umiestnenie nebude v rozpore s dôvodmi, pre ktoré sú pozemky zo zastavania vylúčené. 
 
Z 
ČA 
Ustanovenie bolo vypustené. 
CTF 
§ 23 ods. 2 
§ 23 ods. 2 písm. l) Navrhujeme vypustiť 
Odôvodnenie: Zásady verejného záujmu by mali byť ponechané na aktuálnom posúdení stavebného orgánu a nie dopredu dané v rámci dlhodobého územného plánovania. 
 
Z 
N 
Určenie verejného záujmu vždy patrilo medzi úlohy územného plánovania a aj sa navrhuje. 
CTF 
§ 28 ods. 4 
§ 28 ods. 4 znie: „Údaje o území sú povinní poskytovať do územnotechnických podkladov bezodkladne po ich vypracovaní alebo získaní 
a) orgány štátnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov plnia úlohy na ochranu verejných záujmov v území, 
b) stavebné úrady, 
c) iné osoby, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona alebo zo zmluvy s obstarávateľom.“ 
Odôvodnenie: navrhujeme túto povinnosť vypustiť pre vlastníkov inžinierskych sietí, celá dokumentácia je vždy k dispozícii – dodávame ju pri individuálnych ohláškach a prípadných stav. povoleniach resp. v územnom konaní, kde je to súčasťou dokumentácie, t.j. má ju k dispozícii štátny orgán. 
Nakoľko siete elektronických komunikácií rýchlo strácajú aktuálnosť počas ich stále prebiehajúceho životného cyklu zriaďovaním nových zákazníkov, častými opravami existujúcej časti, prekládkami a jej obnovou, jednorazové poskytnutie dokumentácie celoplošne pre účel ÚPD by bolo neefektívne a bezúčelné. Poskytovať dokumentáciu elektronických komunikačných sietí celoplošne nie je vykonateľné, lebo sa priebežne mení a je aktuálna len do určitého času od poskytnutia. Vo vyjadrení o existencii siete, ktoré poskytujú podniky elektronických komunikácií, je stanovená platnosť údajov spravidla na pol roka. Spracovateľ ÚPD má možnosť požiadať aj o digitálne dáta (s obmedzeniami formátu z hľadiska bezpečnosti siete), pokiaľ v lokalite jeho záujmu správca siete elektronických komunikácií deklaruje, že takáto možnosť existuje. Uvedený postup je nutný z dôvodu ochrany integrity a bezpečnosti sietí elektronických komunikácií. V zákone by mali byť zahrnuté len hlavné koridory inžinierskych sietí. 
 
Z 
ČA 
Ustanovenie bolo upravené. 
CTF 
§ 28 ods. 5 
§ 28 ods. 5 znie: 
„Osoby uvedené v odseku 5 sú povinné poskytnúť orgánu územného plánovania údaje o území v primeranej lehote po ich získaní za úhradu nevyhnutných nákladov na ich vytvorenie, digitalizáciu, rozmnoženie a doručenie. Vlastníci stavieb dopravnej infraštruktúry a vlastníci stavieb inžinierskych sietí sú povinní poskytnúť orgánu územného plánovania za úhradu nevyhnutných nákladov na ich vytvorenie aj grafické vyhotovenie polohopisnej situácie dopravnej infraštruktúry a koridorov inžinierskych sietí.“ 
Odôvodnenie: Navrhujeme spracovávať iba koridory sietí, vzhľadom na rýchlo sa meniace podmienky na trhu. Ak by sme aj kapacitne zvládli poskytnúť koridory sietí, tak v ich orgány ÚP nestihnú spracovávať tak rýchlo, ako ich podniky menia. 
Lehotu bezodkladne navrhujeme nahradiť za primeranú lehotu. 
 
Z 
ČA 
Ustanovenie bol upravené. 
CTF 
§ 28 ods. 8  
§ 28 ods. 8 znie: „Orgán územného plánovania je povinný obstarané územnotechnické podklady trvalo udržiavať v aktuálnom stave dopĺňaním o nové údaje o území z vlastnej činnosti.“ 
Odôvodnenie: Aktuálnosť údajov je maximálne 6 mesiacov, čo pri 4-ročnej periodicite aktualizácie nie je relevantná aktuálnosť. 
 
Z 
ČA 
Text ustanovenia bol upravený. 
CTF 
§ 48 
V § 48 navrhujeme doplniť nové písm. e), ktoré znie: "umiestnenia a uskutočnenia stavby alebo zariadenia elektronickej komunikačnej siete" 
Odôvodnenie: Navrhujeme aj obmedziť možnosť vyvlastnenia pozemku, na ktorom stojí EK resp. inžinierska stavba, minimálne by bolo vhodné žiadať výslovný súhlas vlastníka takej stavby. 
 
O 
N 
Text bol preformulovaný. Ustanovenie navrhuje stavby, len ktoré vyplývajú z územnoplánovacej dokumentácie. 
CTF 
§ 28 ods. 6  
§ 28 ods. 6 znie: „Dotknuté orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie, vlastníci dopravnej infraštruktúry a iné osoby, ktoré poskytli údaje o území sú zodpovedné za aktuálnosť, správnosť a úplnosť poskytnutých údajov.“ 
Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť vlastníkov inžinierskych sietí, vzhľadom na dôvody v predchádzajúcom ods. Nezmyselnosť v prípade EK, keďže aktuálnosť údajov je maximálne 6 mesiacov, čo pri 4-ročnej periodicite aktualizácie nie je relevantné. 
 
Z 
N 
Riešenie technickej infraštruktúry je súčasťou územnoplánovacej dokumentácie. Bez potrebných podkladov nie je možné túto úlohu zabezpečiť. 
CTF 
§ 29 ods. 2 c) 
V § 29 ods. 2 c) sa na konci dopĺňa: „okrem sietí elektronických komunikácií“. 
Odôvodnenie: Nie je možné predvídať v prípade EK, vzhľadom na rýchlu dynamiku vývoja. 
 
Z 
N 
Elektronické komunikácie sú súčasťou technickej infraštruktúry. 
CTF 
§ 40 ods. 3 
§ 40 ods. 3 prvá veta znie: „Na uplatnenie pripomienok im určí primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 60 dní odo dňa doručenia oznámenia o prerokovaní, ak sa nedohodli inak.“ 
Odôvodnenie: Navrhujeme predĺženie lehoty a možnosť dohody o lehote na vyjadrenie v záujme vyváženosti. 
 
Z 
N 
Všeobecne je zavedená 30 dňová lehota na uplatnenie pripomienok, ktorá môže byť predĺžená.  
CTF 
§ 35 ods. 3 
§ 35 ods. 3 – všeobecná pripomienka: 
Pre líniové stavby alebo pre stavby EK by veľmi pomohol taxatívny zoznam dotknutých orgánov. 
Odôvodnenie: V praxi sa často vyžaduje aj bezdôvodné vyjadrenie napr. od orgánov ochrany ovzdušia či pamiatkového úradu na prípojku v dedine len preto, že to zákon umožňuje, čím vznikajú nelegitímne prieťahy a obštrukcie. 
 
Z 
N 
Dotknuté orgány vyplývajú z osobitných predpisov. 
CTF 
§ 32 ods. 5 
§ 32 ods. 5 písm. c) navrhujeme vypustiť; 
prípadne ako alternatívu na konci doplniť: „okrem stavieb elektronických komunikácií“ 
Odôvodnenie: Nie je reálne predvídať dopyt na niekoľko rokov dopredu, mení sa každé cca 2 mesiace. Pokiaľ by bola akceptovaná pripomienka k § 31 ods. 3c), bolo by postačujúce definovať koridory a siete EK v nich budú. 
 
Z 
N 
Elektronické komunikácie sú súčasťou technickej infraštruktúry a podrobnosť riešenia bude vo vykonávacej vyhláške. 
CTF 
§ 33 ods. 3  
§ 33 ods. 3 písm. b) 
Vypustiť písm. b); 
resp. ako alternatívu na konci doplniť: „okrem stavieb elektronických komunikácií“ 
Odôvodnenie: Nie je reálne predvídať dopyt na niekoľko rokov dopredu, mení sa každé cca 2 mesiace. 

 
Z 
N 
Elektronické komunikácie sú súčasťou technickej infraštruktúry a sú predmetom riešenia územnoplánovacej dokumentácie. Podrobnosti budú vo vykonávacej vyhláške. 
CTF 
§ 41 ods. 6 
V § 41 ods. 6 navrhujeme vypustiť poslednú vetu. 
Odôvodnenie: Možnosť zverejnenia v tlači by mohla byť nesprávne interpretovaná ako alternatíva k individuálnemu oboznámeniu. 
 
Z 
N 
Ide o jednoznačnú formuláciu. 
CTF 
tézy vyhlášky 
Tézy k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a osobitných technických požiadavkách na bezbariérový prístup 
Bod 4) 
Navrhujeme do bodu 4) doplniť: „prípojka elektronických komunikačných sietí“. 
Odôvodnenie: Požiadavka na dostupnosť sietí EK je legitímna a bude splnená na základe dopytu trhu, nie na základe vyhlášky alebo regulatívu. 

Bod III: 
Navrhujeme vypustiť verejné telefónne automaty. 
Odôvodnenie: 
Nie je dôvod regulovať VTA, ktoré už nie sú súčasťou povinností univerzálnej služby. Prípadná regulácia VTA by kompetenčne spadala pod RÚ SR. 
 
Z 
A 
 
CTF 
§ 160 ods. 1 
Do § 160 ods. 1 písm. b) znie: „oprávnenie vyplývajúce z vecného bremena.“ 
Odôvodnenie: ustanovenie by sa malo týkať akéhokoľvek vecného bremena 
 
Z 
A 
 
CTF 
§ 163 ods. 16 
§ 163 ods. 16 navrhujeme vypustiť; 
prípadne alternatívne upraviť znenie takto: 
„Dotknutý orgán štátnej správy a vlastník stavby dopravnej infraštruktúry poskytnú obciam s počtom obyvateľov nad 1 000 a obciam, na ktorých území sa nachádza urbanistická koncentrácia marginalizovaných skupín obyvateľov, údaje o území na účely územnotechnických podkladov do 30. júna 2025“ 
Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť alebo vypustiť, nakoľko územnotechnické podklady sme povinní poskytnúť na vyžiadanie žiadateľom v rozsahu stanovenom žiadosťou a inými paragrafmi tohto zákona aj ZEK, preto jednorazové poskytnutie podkladov všetkým VÚC a obciam (ktorých je na Slovensku cca 2900) v nejasnom rozsahu, bez žiadosti a dokonca priamo zo zákona považujeme za nerealizovateľné. 
Ide navyše o kritickú infraštruktúru štátu, za ktorú zodpovedáme a vystavili by sme ju týmto ustanovením bezpečnostnému riziku. 
Alternatívne žiadame predĺžiť termín, vzhľadom na nerealizovateľnosť, ide o vysoký počet obcí. 
 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní s RUZ 28.1. 2015. 
CTF 
§ 163 ods. 17  
V § 163 ods. 17 navrhujeme poslednú vetu vynechať. 
Odôvodnenie: Žiadame predĺžiť termín, vzhľadom na nerealizovateľnosť, ide o vysoký počet obcí. 
 
Z 
ČA 
Pravdepodobne ide o odsek 15. Termín upravený.  
CTF 
§ 31ods. 3 písm. c) 
§ 31ods. 3 písm. c) znie: „umiestnenia koridorov dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry, vrátane ich ochranných pásiem a území“, 
Ako alternatívnu navrhujeme na konci písm. c) doplniť: „okrem sietí elektronických komunikácií“ 
Odôvodnenie: Nie je možné predvídať v prípade EK, vzhľadom na rýchlu dynamiku vývoja. Pre ÚP postačuje definovať spoločné koridory a siete EK v nich nevyhnutne budú tiež. 
 
Z 
N 
Dohodnuté na rokovaní s RUZ na úrovni štátneho tajomníka.  
CTF 
§ 9 ods. 1 
§ 9 ods. 1 znie: 
„Stavba je stavebná konštrukcia trvale pevne spojená so zemou alebo osadená na upravenom podklade zhotovená zo stavebných výrobkov bez ohľadu na stavebnotechnické vyhotovenie, použité stavebné výrobky a účel využitia. Podľa okolností sa za stavbu považuje aj časť stavby, ak je samostatne predmetom umiestňovania, povoľovania alebo kolaudácie.“ 
Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že zákon o miestnych daniach preberá definíciu stavby zo SZ, sú predmetom dane aj časti stavieb ako mrežové prístrešky, ochranné klietky a pod., a preto navrhujeme identifikovať stavby podľa charakteru trvalosti, t.j. či sú premiestniteľné alebo nie. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 9 ods. 3 
§ 9 ods. 3 znie: 
„Ak ďalej nie je ustanovené inak, ustanovenia o stavbe sa vzťahujú aj na zariadenie. Zariadením sa rozumie pevná konštrukcia pevne spojená so zemou alebo stavbou bez ohľadu na konštrukčné vyhotovenie a účel využitia, najmä stožiare verejného osvetlenia, konštrukcie a podpery trolejových vedení dráh a vodičov a káblov vzdušných vedení, antény a zvody stavieb elektronických komunikačných sietí, bleskozvody, signálne veže“. 
Odôvodnenie: Zariadenia môžu byť umiestnené aj na iných stavbách (napr. zariadenia elektronických komunikačných sietí) 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 9 ods. 5 písm. d) 
§ 9 ods. 5 písm. d) znie: „pripojenie na inžinierske siete okrem pripojenia na siete elektronických komunikácií, alebo“ 
Odôvodnenie: V praxi nastáva problém s telekomunikačnými stavbami, najmä z dôvodu naviazania na zákon o miestnych daniach a poplatkoch, ktorý definíciu stavby preberá zo stavebného zákona. 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
CTF 
vlastnému materiálu § 10, resp. k súvisiacim zákonom 
§ 10 
Odporúčame definíciu stavby ponechať v doterajšom znení 
alebo spolu so stavebným zákonom zmeniť aj daňový predpis. 
Odôvodnenie: CTF viac krát upozorňovalo na definíciu stavby, lebo ju preberá zákon o miestnych daniach a poplatkoch. Podľa súčasného návrhu bude budovou, teda stavbou aj akákoľvek inžinierska stavba a budova. 
 
Z 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 10 ods. 4  
§ 10 ods. 4 znie: 
„Nebytovou je budova, v ktorej je aspoň polovica plochy všetkých podlaží určená na nebytové účely.“ 
Odôvodnenie: Navrhujeme znenie upraviť tak, aby bolo zrejmé, aký charakter má mať budova, ktorej polovica plochy všetkých podlaží je určená na bývanie a polovica na nebytové účely. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 20 ods. 7  
§ 20 ods. 7 doplniť nové písm. d): „d) Vyjadrenie o existencii siete elektronických komunikácií a vytýčenie siete“ 
Odôvodnenie: Stavebné úrady nedodržiavajú túto povinnosť 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
CTF 
§ 21 ods. 2 g) 
§ 21 ods. 2 g) znie: „g) rozhodnutia, súhlasy a vyjadrenia orgánov verejnej správy, vlastníka dopravnej infraštruktúry a vlastníkov inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch alebo stavbách dotknutých stavbou.“ 
Odôvodnenie: Stavebné úrady nedodržiavajú túto povinnosť a nepožadujú potrebné podklady v zmysle ZEK. Prvok siete môže byť aj na stavbe a môže byť dotknutý stavbou realizovanou na tejto stavbe. 
 
Z 
A 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
CTF 
§ 52 ods. 3 
§ 52 ods. 3 časť vety za bodkočiarkou znie: 
„to neplatí, ak kvalifikačné predpoklady podľa odseku 2 spĺňa spoločník, akcionár, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.“ 
Odôvodnenie: Pojem konateľ a spoločník sa netýka všetkých druhov obchodných spoločností. Navrhujeme, aby sa text upravil tak, aby sa týkal aj iných druhov obchodných spoločností (napr. akciová spoločnosť). 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
CTF 
§ 54 ods. 10  
§ 54 ods. 10 časť vety za bodkočiarkou: 
„to neplatí, ak osobou s oprávnením podľa odseku 1 alebo kvalifikovanou osobou je spoločník, akcionár, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu.“ 
Odôvodnenie: Pojem konateľ a spoločník sa netýka všetkých druhov obchodných spoločností. Navrhujeme, aby sa text upravil tak, aby sa týkal aj iných druhov obchodných spoločností (napr. akciová spoločnosť). 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 64 písm. f) 
§ 64 písm. f) Navrhujeme doplniť: „ , okrem stavieb zariadení a vedení elektronických komunikačných sietí“ 
Odôvodnenie: § 64 písm. f) je z hľadiska stavieb elektronických komunikácií zmätočné. Stavebný úrad nemôže skúmať kapacitnú rezervu siete. Nie je zrejmé, čo je to dostatočná kapacita v mobilnej sieti, prípadne v optickej sieti. 
 
Z 
A 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
CTF 
§ 65  
V § 65 navrhujeme na konci doplniť: 
„ , okrem stavieb elektronických komunikácií“ 
Odôvodnenie: Nezohľadňuje špecifiká líniových stavieb. Telekomunikačné stavby (bodové, líniové) sa umiestňujú aj na stavebných pozemkoch, ale zastavovacie plány ich neriešia. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 67 ods. 3  
§ 67 ods. 3 písm. h) znie: „na stavebné úpravy vedení elektronických komunikačných sietí alebo elektrických vedení bez obmedzenia napätia, ak sa nemení ich výška ani trasa,“ 
Odôvodnenie: Navrhujeme použiť obdobný postup aj na vedenia elektronických komunikačných sietí. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 89  
§ 89 c) znie: „je správcom informačného systému a údaje z neho ochraňuje a v zmysle bezpečnostných pravidiel sprístupňuje na webovom sídle len tie údaje, ktoré nie sú predmetom obchodného tajomstva alebo inak vyhradené, dôverné alebo utajované.“ 
Odôvodnenie: Bezpečnosť a ochrana citlivých informácií o kritickej infraštruktúre štátu. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
tézy vyhlášky 
Tézy k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu a forme projektovej dokumentácie 
Všeobecná: 
Žiadame zdôrazniť potrebu dodržiavania ustanovení § 66, najmä ods. 6 a 7 zákona 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ZEK), v zmysle ktorých je k stavebnému konaniu pre všetkých stavebníkov nevyhnutne potrebné vyjadrenie o existencii siete a vytýčenie existujúcej siete, t.j. musí byť prílohou každej žiadosti o stavebné povolenie / umiestnenie / ohlásenie. 
 
Z 
A 
 
CTF 
§ 122 ods. 2 
§ 122 ods. 2 písm. e) znie: „navrhované umiestnenie stavby je v súlade s podmienkami na pripojenie na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete okrem sietí elektronických komunikácií,“ 
prípadne alternatíva: „navrhované umiestnenie stavby nie je v rozpore s podmienkami na pripojenie na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete“ 
Odôvodnenie: Je v kompetencii podnikov podľa lex specialis 351/2011 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 119 ods. 3 
V § 119 ods. 3 navrhujeme doplniť maximálnu dĺžku dodatočnej lehoty najviac 15 pracovných dní . 
Odôvodnenie: Spresnenie neurčitej lehoty. 
 
Z 
N 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 122 ods. 4 
V § 122 ods. 4 navrhujeme na konci doplniť lehotu: „ najviac však 15 dní.“ 
Odôvodnenie: Spresnenie neurčitej lehoty. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 107 ods. 14  
§ 107 ods. 14 navrhujeme vypustiť. 
Odôvodnenie: Vzhľadom na výšky pokút je toto ustanovenie neproporcionálne. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
Tretia hlava Konania § 108 
§ 108 ods. 2 písm. c), e), f) navrhujeme vypustiť. 
Odôvodnenie: Máme záujem na tom, aby rozhodnutia stavebných úradov mali transparentný proces a bol uplatňovaný procesný právny predpis, napr. správny poriadok. Napriek tomu, že ohlasovanie nie je konaním, v praxi nastáva problém ak SÚ nekoná vôbec, nedodržiava lehoty, prípadne ako naznačuje tento návrh, ak SÚ neposudzuje obsah napr. súhlasov a záväzných stanovísk, t.j. nezisťuje skutkový stav, a stavebník nemá žiadnu procesnú možnosť na zvrátenie tohto stavu ani opravný prostriedok. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 113 ods. 3  
§ 113 ods. 3 znie: „Ak námietka účastníka konania smeruje proti obsahu záväzného stanoviska, stavebný úrad preruší konanie a vyžiada od dotknutého orgánu stanovisko k námietke. Ak dotknutý orgán na základe námietky nezmení svoje záväzné stanovisko, stavebný úrad vyžiada potvrdenie alebo zmenu záväzného stanoviska od orgánu, ktorý je nadriadený dotknutému orgánu; v prípade dotknutého orgánu podľa § 111 ods. 1 písm. c) je nadriadeným orgánom. V prípade, že dotknutým orgánom je vlastník stavby inžinierskej siete, je nadriadeným orgánom ministerstvo, do ktorého odvetvovej pôsobnosti vlastník patrí.“ 
Odôvodnenie: Je potrebné určiť, kto sa rozumie nadriadeným orgánom, ak dotknutý orgán nie je orgán verejnej moci, ale napr. súkromná spoločnosť. 
 
Z 
N 
Predkladateľ považuje navrhovanú formuláciu za jednoznačnú a zrozumiteľnú. 
CTF 
§ 115 ods. 4 
§ 115 ods. 4 znie: „Termín ústneho pojednávania a miestnej obhliadky musí stavebný úrad určiť tak, aby účastníci a dotknuté orgány na prípravu mali najmenej 30 pracovných dní.“ 
Odôvodnenie: Predĺženie a vyváženie lehoty. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 116 ods. 2 
§ 116 ods. 2 znie: „Stavebný úrad doručuje rozhodnutia, oznámenia o začatí konania a predvolania adresované účastníkom, zúčastneným osobám a dotknutým orgánom písomne s doručením do vlastných rúk; to neplatí, ak ide o účastníka, zúčastnenú osobu alebo o dotknutý orgán, ktorý má prístup k bezpečnej elektronickej komunikácii, ak sa zároveň takýmto spôsobom rozhodnutie aj doručuje alebo ak si písomnosť prevzal osobne.“ 
Odôvodnenie: Spresnenie 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 118 ods. 1 
§ 118 ods. 1 prvá veta znie: „Na zistenie vlastníckych pomerov v území a existencie vecných práv k pozemku alebo k stavbe, okrem tých, ktoré vznikajú zo zákona, je rozhodujúci právny stav v čase rozhodovania.“ 
Odôvodnenie: Na základe skúseností podnikov elektronických komunikácií v prípadoch, keď užívajú cudziu stavbu a/alebo pozemok titulom zákonného vecného bremena a v prevažnej väčšine prípadov, keď vlastník nakladá s týmito nehnuteľnosťami nie sú v stavebnom konaní ošetrené práva podnikov vyplývajúce z vecného bremena. Ďalším dôvodom je ochrana podniku ako oprávneného z vecného bremena podľa zákona č.351/2011 Z.z. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 118 ods. 2 
§ 118 ods. 2 navrhujeme upraviť tak, aby bola zabezpečená ochrana citlivých informácií, obchodného tajomstva a inak utajovaných, dôverných a vyhradených skutočností. 
Odôvodnenie: Bezpečnosť a ochrana citlivých informácií o kritickej infraštruktúre štátu. Ochrana obchodných informácií pred zneužitím. 

 
Z 
A 
 
CTF 
§ 12 ods. 3 
V § 12 ods. 3 ku elektronickým komunikačným sieťam navrhujeme doplniť odkaz na z. č. 351/2011 Z.z. ZEK, § 2 ods. 13 
Odôvodnenie: Žiadame doplniť z dôvodu spresnenia uvedeného pojmu. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 14 ods. 5 písm. g) 
§ 14 ods. 5 písm. g) znie: „inžinierske stavby s výškou presahujúcou 30 m, okrem stavieb elektronických komunikácií“ 
Odôvodnenie: v § 14 ods. 5 písm. g) sa uvádza limit 60m pre EK, ale zostalo 30m pre inžinierske stavby podľa písm. f) a stavby sietí EK sú tiež inžinierske stavby. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bude upravená vo vyhláške k stavebnému zákonu. 
CTF 
§ 20 ods. 4 
V § 20 ods. 4 prvá veta znie: „Projektovú dokumentáciu ohlásenia stavby, ak sa nejedná o líniovú stavbu, tvorí projekt ohlasovanej stavby alebo projekt ohlasovaných zmien stavby a dokladová časť potrebná na účely ohlásenia. Projektovú dokumentáciu ohlásenia líniovej stavby tvorí polohopisná resp. situačná grafická časť projektu ohlásenia stavby alebo polohopisná resp. situačná grafická časť projektu ohlasovaných zmien stavby a dokladová časť potrebná na účely ohlásenia.“ 
Odôvodnenie: Je rozdiel medzi kompletnou technickou projektovou dokumentáciou so všetkými technickými výkresmi (t.j. projekt ohlasovanej stavby) a projektovou dokumentáciou ohlásenia stavby § 20 ods.(4), kde postačuje iba trasa líniovej stavby. Tieto pojmy treba odlišovať, aby nedošlo k zneužitiu citlivých technických údajov, ktoré pre ohlásenie nie sú potrebné. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 92 ods. 1 
§ 92 ods. 1 b) 4. sa na konci dopĺňa: „ak je na konanie stavebníka príslušný stavebný úrad, ktorý je zároveň vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti alebo dotknutým orgánom, okresný úrad v sídle kraja určí na žiadosť stavebníka, ktorý iný stavebný úrad je miestne príslušný na konanie.“ 
Odôvodnenie: V praxi častý problém, ktorý pramení z konfliktu záujmov stavebníka a stavebného úradu, ak stavebný úrad je zároveň vlastníkom nehnuteľnosti, správcom komunikácií, tým kto určuje ekonomickú činnosť v obci a z titulu súbehu kompetencií diskriminuje stavebníka. 
Napriek skutočnosti, že v platnom práve existuje zákaz konfliktu v rozhodovaní orgánu verejnej moci, stavebný zákon je jedinou možnosťou ako tento problém vyriešiť aj procesne, a určiť iný stavebný úrad. Je otvorené, či túto kompetenciu ponechať na okresnej úrovni v sídle kraja, alebo ju preniesť na vyššiu úroveň. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 95 ods. 4 
§ 95 ods. 4 písm. f) znie: „prejednáva priestupky a ukladá pokuty za iné správne delikty podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov x)“ 
poznámka pod čiarou: 
„x) ZEK 351/2011 ... “ 
Odôvodnenie: Priestupky podľa § 68 (najmä ods. 1 a 2) ZEK sa tiež týkajú stavebných činností. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 96 ods. 1 
Ako alternatíva k navrhovanej zmene § 92: 
§ 96 ods. 1 sa na konci dopĺňa o nové písm. h), ktoré znie: „stavieb elektronických komunikačných sietí“ 
Odôvodnenie: Navrhujeme vytvorenie špeciálnych stavebných úradov pre povoľovanie stavieb elektronických komunikačných sietí. 
Súčasný model, kedy obce vykonávajú prenesený výkon štátnej správy na úseku ŠSS je vzhľadom na materiálne, odborné a personálne dôvody nevyhovujúci, ale najmä obec sa dostáva do rozporu záujmov a premieta svoje požiadavky z titulu vlastníka, správcu komunikácií, obce, atď do rozhodovania na úkor stavebníkov. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 96 ods. 2 
§ 96 ods. 2 Doplniť nové písm. f), ktoré znie: „Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb pre stavby elektronických komunikačných sietí“ 
Odôvodnenie: Špeciálne stavebné úrady pre stavby EK historicky existovali. Obce sa v mnohých prípadoch odborne neosvedčili, čo je spôsobené o.i. aj špecifickosťou a náročnosťou stavieb EK. Takto by sa zabezpečila jednotnosť rozhodovacej praxe stavebných úradov. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 100 ods. 2 
V § 100 ods. 2 navrhujeme vylúčiť z tejto povinnosti poskytovateľov sietí elektronických komunikácií. 
Odôvodnenie: Nie je jasné, v akom formáte bude potrebné zabezpečiť podklady, ani na koho náklady sa bude zabezpečovať zabezpečenie podkladov Projektová dokumentácia. Zvyšuje sa riziko úniku informácií bez právnej úpravy ako bude zabezpečené sprístupnenie informácie na webovom sídle Ministerstva a ako bude ošetrené riziko sprístupnenia tejto informácie s následnou škodou. 
Vidíme riziká zverejnenia informácie a umožnenie poškodenia verejnej telekomunikačnej siete, ktorá má slúžiť ako nosná kostra komunikačnej infraštruktúry v čase mimoriadnych udalostí a krízových situácií. Zároveň je podnik subjektom s prvkami kritickej infraštruktúry v zmysle ZEKu a pre zabezpečenie telekomunikačného spojenia a ako subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečuje telekomunikačné služby. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 107 ods. 5 
§ 107 ods. 5 a) znie: „pripustí, aby postup stavebných prác nebol v súlade s overeným projektom stavby alebo projektom ohlásenia stavby a s podmienkami stavebného povolenia alebo stavebného súhlasu, s technickými predpismi alebo zaužívanými postupmi,“ 
Odôvodnenie: Je rozdiel medzi kompletnou technickou projektovou dokumentáciou so všetkými technickými výkresmi (t.j. projekt ohlasovanej stavby) a projektovou dokumentáciou ohlásenia stavby, kde postačuje iba trasa líniovej stavby. Tieto pojmy treba odlišovať, aby nedošlo k zneužitiu citlivých technických údajov, ktoré pre ohlásenie nie sú potrebné. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 108  
§ 108 ods. 4 je potrebné upraviť tak, aby sa predišlo konfliktu záujmov úradu a obce ako vlastníka pozemku. 
Odôvodnenie: Konflikt záujmov úradu a obce ako vlastníka pozemku, resp. konkurujúceho podniku EK 

Do § 108 navrhujeme doplniť nové odseky: 
„6) Ak je obec stavebníkom alebo vlastníkom stavby alebo pozemku, ktoré sú predmetom konania a zároveň stavebným úradom príslušným na konanie, určí príslušný stavebný úrad okresný úrad v sídle kraja. 

7) V prípade, že stavebný úrad po začatí konania zistí, že boli splnené podmienky pre určenie príslušného stavebného úradu podľa odseku 6 a príslušný stavebný úrad nebol takto určený, je stavebný úrad povinný bez meškania požiadať okresný úrad v sídle kraja. Ak okresný úrad v sídle kraja určí za príslušný stavebný úrad iný stavebný úrad ako ten, na ktorom sa konanie začalo, je stavebný úrad, na ktorom konanie začalo, povinný bez meškania postúpiť vec určenému príslušnému stavebnému úradu a upovedomiť o tom dotknuté orgány a účastníkov konania.“ 
Odôvodnenie: Navrhované znenie odsekov definuje osobitné prípady určenia príslušného stavebného úradu v súlade s navrhovanými kompetenciami krajského stavebného úradu a ministerstva. Zároveň sa jasne určuje, že pokiaľ je obec stavebníkom alebo dotknutým vlastníkom nehnuteľnosti, nemôže byť stavebným úradom. 
Navrhujeme, aby bol vylúčený z rozhodovania stavebný úrad v konflikte záujmov, najmä ak stavebný úrad by mať postavenie aj ako účastník konania (napr. ak je stavebný úrad zároveň vlastníkom dotknutých alebo priľahlých pozemkov). 

 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 107 ods. 3  
Do § 107 ods. 3 navrhujeme doplniť nové písm. e): 
„správneho deliktu sa dopustí ten, kto poruší ustanovenia podľa osobitných predpisov x)“ 
poznámka pod čiarou: 
„x) ZEK 351/2011 § 68 (najmä ods. 1 a 2)“ 
Odôvodnenie: Priestupky podľa § 68 (najmä ods. 1 a 2) ZEK sa tiež týkajú stavebných činností. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 135  
§ 135 ods. 2 navrhujeme vypustiť. 
Odôvodnenie: fikcia súhlasu môže byť problematická, nakoľko je lehota na vyjadrenie príliš krátka. Zároveň fikcia nerieši, či a kým mal byť dotknutý orgán oslovený, a teda sa môže stať, že sa dotknutý orgán nevyjadrí, lebo sa nedozvedel. Ak má byť fikcia súhlasu pre nečinnosť, tak len po splnení podmienky doručenia. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 133 ods. 2 
§ 133 ods. 2 druhá veta znie: „Ak stavebný úrad upustil od ústneho pojednávania, písomne vyzve zúčastnené osoby a dotknuté orgány, aby uplatnili svoje prípadné návrhy, pripomienky a námietky v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, a upozorní ich, že na neskôr doručené návrhy, pripomienky a námietky nemusí prihliadnuť.“ 
Odôvodnenie: vyvážené predĺženie lehoty. 
 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
CTF 
§ 134  
§ 134 a) znie: „stavba je v rozpore s regulatívmi územného plánu alebo so zastavovacími podmienkami,“ 
Odôvodnenie: Siete EK nie je možné územne plánovať u vyššie uvedených dôvodov. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 123 ods. 2, 4, 5 
§ 123 ods. 2 d) znie: „podmienky pripojenia stavby na dopravnú infraštruktúru a na inžinierske siete okrem sietí elektronických komunikácií a podmienky riešenia všetkých nárokov a vplyvov stavby na územie,“ 
Odôvodnenie: Je v kompetencii podnikov podľa lex specialis 351/2011 

§ 123 ods. 4 písm. a) znie: „je v rozpore s územnoplánovacou dokumentáciou, najmä s regulatívmi alebo so zastavovacími podmienkami,“ 
Odôvodnenie: Typicky stavby elektronických komunikačných sietí nie sú v územných plánoch, a teda je otázne či sú v súlade s ním. 

§ 123 ods. 5 znie: „Ak stavebný úrad neurčil v rozhodnutí čas jeho platnosti, rozhodnutie o umiestnení stavby platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť; pri vyhradenej stavbe a pri líniovej stavbe, ktorá takéto rozhodnutie vyžaduje, štyri roky.“ 
Odôvodnenie: Vzhľadom na špecifickosť stavby elektronických komunikácií navrhujeme predĺžiť platnosť rozhodnutia. EK siete sú líniové stavby, ale nevyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
CTF 
§ 144 ods. 2, 5, 6, a nový ods. 10 
§ 144 ods. 2 prvá veta znie: „Prílohou ohlásenia stavby je projektová dokumentácia ohlásenia stavby alebo jej zmeny, z toho projekt ohlásenia stavby alebo zmeny stavby v dvoch vyhotoveniach.“ 
Odôvodnenie: Je rozdiel medzi kompletnou technickou projektovou dokumentáciou so všetkými technickými výkresmi (t.j. projekt ohlasovanej stavby) a projektovou dokumentáciou ohlásenia stavby, kde postačuje iba trasa líniovej stavby. Tieto pojmy treba odlišovať, aby nedošlo k zneužitiu citlivých technických údajov, ktoré pre ohlásenie nie sú potrebné. 

§ 144 ods. 5 znie: „Ak ohlásenie nie je úplné alebo má iný nedostatok, pre ktorý nemožno posúdiť vhodnosť ohlasovanej stavby, stavebnej úpravy alebo zariadenia, stavebný úrad vyzve ohlasovateľa na doplnenie ohlásenia a určí mu primeranú lehotu nie kratšiu ako 30 dní. Lehotu podľa predchádzajúcej vety môže úrad na základe žiadosti ohlasovateľa predĺžiť. Márnym uplynutím lehoty sa ohlasovanie skončilo a stavebný úrad vráti ohlasovateľovi ohlásenie so všetkými prílohami.“ 
Odôvodnenie: Navrhujeme stanoviť minimálnu dĺžku trvania, aby nedochádzalo k rôznym výkladom stavebných úradov, keďže má vplyv na skončenie procesu ohlásenia. Navrhujeme možnosť predĺženia lehoty, na žiadosť ohlasovateľa. 

§ 144 ods. 6 druhá veta znie: „Prílohou stavebného súhlasu je overený projekt ohlásenia stavby alebo jej zmeny alebo situácia umiestnenia zariadenia.“ 
Odôvodnenie: Je rozdiel medzi kompletnou technickou projektovou dokumentáciou so všetkými technickými výkresmi (t.j. projekt ohlasovanej stavby) a projektovou dokumentáciou ohlásenia stavby, kde postačuje iba trasa líniovej stavby. Tieto pojmy treba odlišovať, aby nedošlo k zneužitiu citlivých technických údajov, ktoré pre ohlásenie nie sú potrebné. 

V § 144 navrhujeme doplniť nový ods.10: „Ak dokladová časť projektovej dokumentácie ohlásenia stavby, nemôže obsahovať vyjadrenia dotknutých orgánov (najmä vlastníkov), pretože títo nie sú známi alebo nie je známy ich pobyt, potom stavebný úrad oznámi verejnou vyhláškou úmysel stavebníka uskutočniť ohlásenú stavbu. Verejná vyhláška musí byť vyvesená na úradnej tabuli a na webovom sídle po dobu 15 dní. V prípade, že počas týchto 15 dní nevzniknú námietky brániace uskutočneniu ohlasovanej stavby, stavebný úrad vydá stavebný súhlas pre tento typ stavby najneskôr do 30 dní odo dňa, keď je ohlásenie podané.“ 
Odôvodnenie: Nie je spomenutý postup, kedy nie sú známi dotknutí vlastníci, či nie je známy ich pobyt (platí to hlavne v prípade líniovej stavby kde postačuje iba stavebný súhlas - § 69 ods.(6) písm. e)). Ide o častý jav v prípade rozsiahlejších líniových stavieb. Dosiahlo by sa urýchlenie realizácie EK stavieb rádovo o niekoľko mesiacov. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 141  
§ 141 ods. 1 prvá veta znie: 
„Stavebné povolenie platí dva roky, pri líniových stavbách tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad v rozhodnutí neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.“ 
Odôvodnenie: Vzhľadom na špecifickosť líniových stavieb elektronických komunikácií navrhujeme predĺžiť platnosť prípadného povolenia (ak by bolo aplikovateľné) na 3 roky. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
§ 156 
§ 156 ods. 1 znie: „ Ak stavebník neodstránil nepovolenú reklamnú stavbu v lehote určenej stavebným úradom na odstránenie nepovolenej reklamnej stavby, stavebný úrad nariadi záujmovému združeniu, aby ju na náklady stavebníka odstránilo, ak je účastníkom konania podľa § 154 ods. 4.“ 
Odôvodnenie: Oprava odkazu 
 
O 
A 
 
CTF 
§ 160 ods. 3 
V § 160 ods. 3 navrhujeme vypustiť poslednú vetu. 
Odôvodnenie: Nevidíme dôvod pre túto úpravu. Vzhľadom na skutočnosť, že vlastník je účastníkom konania a ma možnosť sa vyjadriť v konaní, to považujeme za nadbytočné, neprimerane zaťažujúce a predlžujúce proces povoľovania stavieb. Z praxe, nakoľko bežne uzatvárame nájomné a obdobné zmluvy, môžeme hovoriť rádovo o tisícoch zmlúv, ktoré predražia výstavbu a najmä ju predĺžia, ak často zmluvu podpisuje niekoľko spoluvlastníkov, alebo v prípade líniovej stavby ich je niekoľko stoviek. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
CTF 
tézy vyhlášky 
Tézy k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii činnosti a minimálnych požiadavkách na výkon stavebného úradu 
Všeobecná: 
Pripomíname potrebu riešenia konfliktu záujmov obcí ako stavebných orgánov a zároveň vlastníkov pozemkov. 
Odôvodnenie: Navrhujeme, aby bol vylúčený z rozhodovania stavebný úrad v konflikte záujmov, najmä ak stavebný úrad by mať postavenie aj ako účastník konania (napr. ak je stavebný úrad zároveň vlastníkom dotknutých alebo priľahlých pozemkov). 
 
Z 
A 
 
CTF 
tézy vyhlášky 
Tézy k návrhu vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o náležitostiach jednotlivých druhov podaní účastníkov konaní a rozhodnutí stavebného úradu 
Všeobecná: 
Žiadame zdôrazniť potrebu dodržiavania ustanovení § 66, najmä ods. 6 a 7 zákona 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ZEK), v zmysle ktorých je k stavebnému konaniu pre všetkých stavebníkov nevyhnutne potrebné vyjadrenie o existencii siete a vytýčenie existujúcej siete, t.j. musí byť prílohou každej žiadosti o stavebné povolenie / umiestnenie / ohlásenie. 

Bod c) 6., 7. navrhujeme vynechať: 
6. výmenu alebo doplnenie telekomunikačného zariadenia, 
7. uskutočnenie zariadenia 
Odôvodnenie: nie je zrejmé, prečo a či je potrebné ohlásenie pre body 6,7 (nie je uvedené v zákone). 
 
Z 
A 
 
SASDARS 
11 Podlažie – úplne zrušiť 
Žiadame tento § – úplne zrušiť, Ide o školskú všeobecne verejnosti známu definíciu a učebnicovú poučku, ktorá znižuje úroveň zákona na opakovanie všeobecne známe popisy a je zbytočným cudzorodým prvkom v úvodnej časti zákona. 
Z 
N 
Predkladateľ považuje navrhovanú definíciu za nevyhnutnú pre jednoznačnosť ďalších ustanovení zákona a ich výkladu pre potreby aplikačnej praxe. 
SASDARS 
V § 53 Vyhradené činnosti vo výstavbe zmeniť v odstavci (2) písm.f) vedenie stavby nahradiť za verifikovanie projektu; 
"Vedenie stavby" považujeme za neurčitý vágny technicky a tradične v stavebníctve nepoužívaný okrem snáď teoretickej roviny. Všade v stavebnej praxi sa používa a bude používať stavbyvedúci, alebo kompromisne výkon stavbyvedúceho. tento novotvar žiadame zrušiť a ustanovenie písm.f) nahradiť chýbajúcou verifikáciou projektov, tak ako inde vo svete. Kontrola správnosti a kompletnosti projektovej dokumentácie pred schvaľovacím procesom na stavebných úradoch je chýbajúca a mimoriadne dôležitá činnosť v schvaľovacom procese Slovenského stavebníctva ! Na túto skutočnosť poukazujú komory, občianske združenia, stavebné firmy, stavební úradníci ale už aj stavebná laická verejnosť - stavebníci. Je potrebné dať obsahu v ustanoveniach jednotlivých bodov logický sled postupnosti a činnosti v stavebníctve, čo uľahčí a sprehľadní prácu so zákonom hlavne technickej a laickej verejnosti. Tento §53 presunúť ako § 56. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
V § 53 Vyhradené činnosti vo výstavbe v odstavci (2) písm.g) geodetické činnosti ponechať; 
Písmeno g) ponechať tak ako je v logickej súvislosti. Tento §53 presunúť ako § 56. 
Z 
A 
 
SASDARS 
V § 53 Vyhradené činnosti vo výstavbe zmeniť v odstavci (2) písm.b) posudzovanie nosných konštrukcií stavby za projektová činnosť 
Je potrebné dať obsahu v ustanoveniach jednotlivých bodov logický sled postupnosti a činnosti v stavebníctve, čo uľahčí a sprehľadní prácu so zákonom hlavne technickej a laickej verejnosti. Tento §53 presunúť ako § 56. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
V § 53 Vyhradené činnosti vo výstavbe zmeniť v odstavci (2) písm.c) energetické hodnotenie budov nahradiť výkon majstra stavebnej výroby 
V celom návrhu zákona sa vôbec nespomína nevyhnutná a na Slovensku zbytočne zrušená základná odborná kvalifikácia Majster stavebnej výroby. Majster stavebnej výroby je základnou riadiacou funkciou na stavbách celého vyspelého a menej vyspelého stavebného sveta.Je potrebné dať obsahu v ustanoveniach jednotlivých bodov logický sled postupnosti a činnosti v stavebníctve, čo uľahčí a sprehľadní prácu so zákonom hlavne technickej a laickej verejnosti. Tento §53 presunúť ako § 56. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
V § 53 Vyhradené činnosti vo výstavbe zmeniť v odstavci (2) písm.d) výkon stavebného dozoru nahradiť výkon stavbyvedúceho  
Je potrebné dať obsahu v ustanoveniach jednotlivých bodov logický sled postupnosti a činnosti v stavebníctve, čo uľahčí a sprehľadní prácu so zákonom hlavne technickej a laickej verejnosti. Tento §53 presunúť ako § 56. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
V § 53 Vyhradené činnosti vo výstavbe zmeniť v odstavci (2) písm.e) výkon stavebno-technického dozoru nahradiť výkon stavebného dozoru; 
Stavebno-technický dozor žiadame zrušiť, je to zbytočná vo svete neexistujúca "odborná" kvalifikácia a je to obsahovo a vecne duplicitná činnosť stavebného dozoru. Jej zaradením do zákona vznikne chaos kto je aký dozor, čo je v našej a svetovej stavebnej praxi minimálne neobvyklé... Je potrebné dať obsahu v ustanoveniach jednotlivých bodov logický sled postupnosti a činnosti v stavebníctve, čo uľahčí a sprehľadní prácu so zákonom hlavne technickej a laickej verejnosti. Tento §53 presunúť ako § 56. 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
SASDARS 
V § 53 Vyhradené činnosti vo výstavbe zmeniť v odstavci (2) písm.h) koordinácia bezpečnosti na stavenisku nahradiť za energetické hodnotenie budov; 
Je potrebné dať obsahu v ustanoveniach jednotlivých bodov logický sled postupnosti a činnosti v stavebníctve, čo uľahčí a sprehľadní prácu so zákonom hlavne technickej a laickej verejnosti. Tento §53 presunúť ako § 56. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
V § 53 Vyhradené činnosti vo výstavbe zmeniť v odstavci (2) písm.i) investičná príprava stavieb nahradiť za koordinácia bezpečnosti práce na stavenisku. 
Investičná príprava stavieb je to jednou zo základných tradičných a prirodzených činností stavebného dozoru v celom vyspelom svete. Je zbytočné vytvárať neprirodzené umelé kvalifikácie a funkcie. Preto činnosť Investičná príprava stavieb žiadame zrušiť. Tento §53 presunúť ako § 56. 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
SASDARS 
Nahradiť §54 za Montážny denník 
Návrh zákona absolútne nerieši prvotnú evidenciu montážnych činností vykonávaných priamo na stavbe. Montážne činnosti sú špecifické činnosti odlišné svojim charakterom od stavebných prác aj keď vďaka nim vznikne stavebné dielo. K § prikladáme základný obsah montážneho denníka: 

(1) Montážny denník je nevyhnutnou technicko-administratívnou realizačnou stavebnou dokumentáciou. V montážnom denníku sa zaznamenávajú údaje o priebehu uskutočňovanie montážnych prác a dodávok minimálne v rozsahu : 
a) odovzdanie staveniska, alebo miesta montáže stavebníkom, alebo zhotoviteľom ak montážnik je poddodávateľom zhotoviteľa v rámci uskutočňovania stavebného diela a prevzatie staveniska, alebo montážneho miesta montážnikom (Stavbyvedúci, alebo šéfmontér, ďalej len montážnik), 
b) odovzdanie základných výškových a smerových bodov montážneho miesta ak sa vyžaduje v projekte, 
c) zápis dátumu o zahájení montážnych prác na stavebnom diele, 
d) zápis o počasí, teplota, vlhkosť, vietor, dážď a pod., 
e) počet pracovníkov montážnika na stavbe a ich profesie, 
f) názov montážnika a počet jeho pracovníkov, 
g) vykonávané práce a dodávky montážnikom, druh a množstvo, prípadne jeho poddodávateľov, 
h) chyby na vykonaných prácach, alebo dodávkach, 
i) havarijné stavy, 
j) požiadavky stavebníka, alebo zhotoviteľa na montážnika, 
k) požiadavky montážnika na stavebníka, alebo zhotoviteľa, 
l) návrhy dodatkov, 
m)operatívne nákresy drobných technických úprav, 
n) oznam montážnika o ukončení častí zakrývaných stavebných konštrukcií a výzva na ich prevzatie stavebníkom, 
o) oznam montážnika o ukončení celého stavebného diela, alebo jeho ucelenej časti a výzva na prevzatie, prípadne na zahájenie kolaudačného konania, 
p) iné dôležité záznamy majúce vplyv na zhotovenie, ukončenie a budúce užívanie zmontovaného diela. 
(2) Montážny denník vedie montážnik zastúpený stavbyvedúcim, alebo šéfmontérom od prvého dňa prevzatia staveniska až do skončenia všetkých montážnych prác, resp. do úplného ukončenia montovaného diela, alebo plne funkčného zmontovaného celku schopného samostatného užívania. 
(3) Do montážneho denníka sú oprávnené robiť zápisy tieto ďalšie osoby: 
a)osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad, 
b)geodet, prípadne kartograf stavby, 
c)hlavný projektant a projektant čiastkových projektov stavby, 
d)osoba vykonávajúca dozor príslušného stavebného úradu, 
e)koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku, 
f)inšpektor bezpečnosti práce, 
g)Národný inšpektorát práce. 
h)Slovenská stavebná inšpekcia 
i)Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 


 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
SASDARS 
§ 15 Zmena stavby – kompletne celý presunúť do tretej časti zákona časť III. Výstavba ako § 79 
§ 15 Zmena stavby – celý presunúť do tretej časti zákona časť III. Výstavba ako § 79 hneď do úvodu tohto paragrafu, kde bude v logickej súvislosti s ostatným obsahom. Pôvodné číslovanie odstavcov § 78 sa potom prečíslujú nasledovne : odst.č. (1) na č.(3); odst.č. (2) na č.(4); odst.č. (3) na č.(5). V úvodnej časti zákona je tento § nesúrodý rušivý a narúša kompaktnosť a čitateľnosť jednotlivých častí zákona aj ako celku. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
V § 53 Vyhradené činnosti vo výstavbe zmeniť v odstavci (2) písm.a) projektová činnosť za architektonická činnosť 
Je potrebné dať obsahu v ustanoveniach jednotlivých bodov logický sled postupnosti a činnosti v stavebníctve, čo uľahčí a sprehľadní prácu so zákonom hlavne technickej a laickej verejnosti. Tento §53 presunúť ako § 56. 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
SASDARS 
§ 18 Stavebný denník presunúť do časti III zákona Výstavba ako §53 a nahradiť pôvodný celý obsah bodu podľa návrhu v textovej časti  
Stavebný denník je nelogicky v rámci štruktúry zákona vložený do úvodnej časti. Stavebný denník je výlučne vecne a obsahovo viazaný na uskutočňovanie stavieb patriaci minimálne do nevyhnutnej činnosti zhotoviteľa stavby ako povinnosť. Presunúť do časti III ako § 53, kde bude v logickej súvislosti s ostatným obsahom. V úvodnej časti zákona je tento § nesúrodý rušivý a narúša kompaktnosť a čitateľnosť jednotlivých častí zákona aj ako celku. Taktiež žiadame nahradiť obsah celého § podľa európskych a našich tradičných a praxou osvedčených štandardov nasledovne: 

§18 Stavebný denník 
(1) Stavebný denník je nevyhnutnou povinnou technicko-administratívnou realizačnou stavebnou dokumentáciou. 
(2) Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa pre¬vzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, sta¬vebný denník (ďalej len „denník"); do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plne¬nie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, ná¬mietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a pre¬vzatím prác. 
(3) Denník sa skladá z úvodných listov, z den¬ných záznamov a príloh. 
Úvodné listy obsahujú: 
a) základný list, v ktorom sú uvedené názov a sídlo investora, generálneho projektanta, do¬dávateľov investora a zmeny týchto údajov, 
b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie, 
c) prehľad zmlúv, včítane dodatkov a zmien, 
d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajú¬cich sa stavby, 
e) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a do¬plnkov, 
f) prehľad skúšok každého druhu. 
(3) Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými, jednak perforova¬nými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a dátumovanými zhodne s ori-ginálom. 
(4) V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom zhotovení — buď v prvopise alebo odpise — ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o územné rozhodnutie, rozhodnutie o prípustnosti stavby, zmluvu, záznamy, výkresy a osobitné výkresy dokumentujúce odchýl¬ky od projektovej dokumentácie. Na každom doklade sa uvedie, či je uložený u stavbyvedúceho alebo u stavebného dozoru objednávateľa, prípadne iné miesto jeho uloženia. 
(5) Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpi¬suje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca zásad¬ne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne môže tak urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potreb¬né záznamy v denníku stavebný dozor objednávateľa, pracovník hlavného projektanta poverený vý¬konom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia objednávateľa a financujúcej banky. 
(6) Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným zá¬znamom objednávateľa alebo hlavného projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie; inak sa predpokladá, že s obsa¬hom záznamu súhlasí. 
(7) Stavbyvedúci je povinný vyzvať objednávateľa (stavebného dozorcu) na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť objednávateľovi doručená písomne najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť aj zápisom v stavebnom alebo montážnom denníku. 
(8) Ak sa objednávateľ na preverenie prác v urče¬nej lehote neustanoví, hoci bol na to riadne vy¬zvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vyko¬nané zrejme chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 
(9) Ak je na stavbe stály stavebný dozor objednávateľa, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. Ak stavebný dozorca nesúhlasí s obsahom zápisu, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov; inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu sú¬hlasí. Ak je na stavbe len občasný stavebný dozor investora, je zhotoviteľ povinný najmenej raz do týždňa zaslať odberateľovi doporučene priepis zá¬znamov v denníku. Ak objednávateľ s obsahom zázna¬mu nesúhlasí, je povinný zaslať svoje námietky doporučene zhotoviteľovi do jedného týždňa od doručenia záznamu; inak sa predpokladá, že s ob¬sahom záznamu súhlasí. 
(10) Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 
(11) Na rozsiahlych stavbách alebo na obzvlášť zložitých stavbách sa môžu viesť samostatné den¬níky pre jednotlivé objekty alebo pre tie časti stavby, na samostatnom odovzdaní ktorých sa objednávateľ so zhotoviteľom v zmluve do¬hodli. V takom prípade zhotoviteľ vedie pre celý rozsah svojej dodávky prehľad všetkých denníkov. 
(12) Pri stavebných prácach do 33 000 EUR sa vedie stavebný denník zjednodušene tak, že sa denné záznamy môžu nahradiť jedným záznamom za obdobie najviac sedem kalendárnych dní. 
(13) Dohodou vyjadrenou zápisom do staveb¬ného denníka sa môže tiež meniť alebo dopĺňať zmluva, pokiaľ zápis podpíšu pracov¬níci oprávnení na také úkony a pokiaľ je zápis označený ako zmena zmluvy. 
(14) V stavebnom denníku sa zaznamenávajú ďalšie nevyhnutné údaje o priebehu uskutočňovanie stavby minimálne v rozsahu : 
a) odovzdanie staveniska stavebníkom, alebo ním poverenou osobou (Stavebný dozor, ďalej len stavebník) a prevzatie staveniska zhotoviteľom (Stavbyvedúci, ďalej len zhotoviteľ), 
b) odovzdanie základných výškových a smerových bodov budúcej stavby zhotoviteľovi, 
c) zápis dátumu o zahájení stavebných prác na stavebnom diele, 
d) zápis o počasí, teplota, vlhkosť, vietor, dážď a pod., 
e) počet pracovníkov zhotoviteľa na stavbe a ich profesie, 
f) názov všetkých poddodávateľov a počet ich pracovníkov účastných na stavbe, 
g) vykonávané práce a dodávky zhotoviteľom, druh a množstvo, prípadne jeho poddodávateľov, 
h) chyby na vykonaných prácach, alebo dodávkach 
i) havarijné stavy, 
j) požiadavky stavebníka na zhotoviteľa, 
k) požiadavky zhotoviteľa na stavebníka, 
l) návrhy dodatkov, 
m) operatívne nákresy drobných technických úprav, 
n) oznam zhotoviteľa o ukončení častí pred zakrytím stavebných konštrukcií a výzva na ich prevzatie objednávateľom, 
o) oznam zhotoviteľa o ukončení celého stavebného diela, alebo jeho ucelenej časti na prevzatie objednávateľom a na zahájenie kolaudačného konania, 
p) iné dôležité záznamy majúce vplyv na zhotovenie, kvalitu a dodržanie projektovaných parametrov stavby, ukončenie a budúce užívanie stavebného diela. 
(15) Do stavebného denníka sú oprávnené robiť zápisy tieto ďalšie osoby: 
a) osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad, 
b) geodet, prípadne kartograf stavby, 
c) hlavný projektant a projektant čiastkových projektov stavby, 
d) osoba vykonávajúca dozor príslušného stavebného úradu, 
e) koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku, 
f) inšpektor bezpečnosti práce, 
g) Národný inšpektorát práce, 
h) Slovenská stavebná inšpekcia 
i) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
Nahradiť §55 za Vyhradené činnosti vo výstavbe 
Nahradením pôvodného § 55 PROJEKTANT sa upraví logický sled činností a poradia v zákone. Projektant bude len posunutý o poradie. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
§ 17 Stavenisko – celý presunúť do tretej časti zákona časť III. Výstavba ako § 75 
§ 17 Stavenisko – celý presunúť do tretej časti zákona časť III. Výstavba ako § 75, kde bude v logickej súvislosti s ostatným obsahom. V úvodnej časti zákona je tento § nesúrodý rušivý a narúša kompaktnosť a čitateľnosť jednotlivých častí zákona aj ako celku. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
§16 Udržiavacie práce – kompletnecelý presunúť do tretej časti zákona časť III. Výstavba ako § 78 hneď do úvodu tohto paragrafu 
V tretej časti zákona časť III. Výstavba ako § 78 hneď v úvode bude bude v logickej súvislosti s ostatným obsahom. Pôvodné číslovanie odstavcov § 78 sa potom prečíslujú nasledovne : odst.č. (1) na č.(6); odst.č. (2) na č.(7); odst.č. (3) na č.(8); odst.č. (4) na č.(9); odst.č. (5) na č.(10); odst.č. (6) na č.(11).V úvodnej časti zákona je tento § nesúrodý rušivý a narúša kompaktnosť a čitateľnosť jednotlivých častí zákona aj ako celku. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
§54 Oprávnenie na vyhradené činnosti vo výstavbe a doplniť bod (11) Osoba oprávnená vykonávať vyhradené činnosti vo výstavbe pre účely tohto zákona je osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné podmienky - ostatné v pripomienke. 
(11) Osoba oprávnená vykonávať vyhradené činnosti vo výstavbe pre účely tohto zákona je osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné podmienky podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. § 4, 4a, 4b a 5, o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. § 5 písm. d) až j) o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z.z.. v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. §7, §7a odst.1. A 2. a § 22, odst.1 písm.c) a e) zákona o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 a zákonom 97/2010 o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov. 

Oddôvodnenie: 
Doterajší spôsob vzdelávania, skúšania, získavania odbornej kvalifikácie, osvedčovania odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení v stavebníctve dlhodobo nezodpovedá zákonu Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. §7, §7a odst.1. A 2. a § 22, odst.1 písm.c) a e) zákona o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 a zákonom 97/2010 o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov. Doterajší spôsob bol podporený len v prílohe zákona č. 455/1991 Zb.v jeho prílohe č.2 skupina 213 Stavebníctvo odst.14 v rozpore s týmto istým zákonom s §7, §7a odst.1. A 2. a § 22, odst.1 písm.c) a e). 
Je potrebné dať obsahu v ustanoveniach jednotlivých bodov logický sled postupnosti a činnosti v stavebníctve, čo uľahčí a sprehľadní prácu so zákonom hlavne technickej a laickej verejnosti. 


Pod čiarou upraviť nasledovne: 

6) § 4, 4b a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. .../2014 Z.z.. 
§7, §7a odst.1. A 2. a § 22, odst.1 písm.c) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, 
odborná kvalifikácia podľa zákona Slovenskej národnej rady č.568/2009 a zákonom 97/2010 o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov, 
§ 6 písm. d) až j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 



Tento §54 Projektant presunúť ako § 57. 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
SASDARS 
§ 56 Projektant nosných konštrukcií žiadame zrušiť, ide o zbytočnú spôsobilosť a duplicitnú činnosť projektanta a statika. 
§ 56 Projektant nosných konštrukcií zrušiť, ide o zbytočnú spôsobilosť a duplicitnú činnosť projektanta a statika, ktorí by inak ani nemohli projektovať ak by obsah tejto činnosti nepoznali a odborne neovládali už zo škôl... Tento § nahradiť ako §59 Majster stavebnej výroby 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
§ 55 Projektant - do odstavca (2) za slovo oprávnenia doplniť záver vety "za čo svojou odbornosťou ručí a zodpovedá". 
Veta odstavca (2) bude znieť takto: Projektant vykonáva projektovú činnosť v rozsahu svojho oprávnenia za čo svojou odbornosťou ručí a zodpovedá. 

Zdôvodnenie: 
Nikde nie je v odborných kvalifikáciách tohto zákona a ani v činnosti projektanta nie je jednoznačne, alebo aspoň jasne definovaná zodpovednosť za svoju činnosť. Je najvyšší čas upraviť zodpovednosti kvalifikovaných osôb v stavebníctve zvlášť z pohľadu rastúcich havárií a porúch nových stavieb a počtu úrazov. 

Je potrebné dať obsahu v ustanoveniach jednotlivých bodov logický sled postupnosti a činnosti v stavebníctve, čo uľahčí a sprehľadní prácu so zákonom hlavne technickej a laickej verejnosti. 

Tento §55 presunúť ako §58. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
Navrhujeme tento zákon schváliť len ako veľkú novelu a pripraviť nový jednoduchý zákon vyhovbujúci stavebne odbornej, úradnej a laickej verejnosti, ktorý bude rešpektovať nemenné zásady a reality Slovenska.  
Máme za to, že súčasná podoba návrhu zákona významne komplikuje jeho finalizáciu a budúce použitie v praxi v celom priereze hospodárstva a úradnej praxe. Mnohé ustanovenia nespĺňajú súčasné požiadavky na rozvoj stavebníctva a hospodárstva Slovenskej republiky. Legislatívny zámer je a jeho koncepcia pravdepodobne ešte z roku 2006 za Dzurindovej vlády. 

Odporúčame navrhovateľom aby v príprave skutočne nového zákona rozdelili návrh zákona na dva zákony, Zákon o územnom plánovaní a Zákon o stavebnom poriadku a pridali Zákon o urbanizme. 

Aj v terajšom návrhu zákona je stavebný poriadok nelogicky premenovaný na neurčitok v plnom význame slova „Výstavba“ nič nehovoriacim cudzorodým prvkom v navrhnutej štruktúre. Kombinovanie územného plánovania so stavebným poriadkom v 20. ročnom decentralizovanom systéme riadenia hospodárstva ešte viac komplikuje prehľadnosť, administratívu, schvaľovanie a uskutočňovanie stavieb. Samotný stavebný poriadok a jeho pravidlá nemajú nič spoločné s územným plánovaním ani regionálnym rozvojom a naopak. 

Osamostatnením Zákona o územnom plánovaní si významne pomôžu politici, developeri a tiež zahraniční investori pri plánovaní rozvoja regiónov. Rozdelenie a vytvorenie samostatného Zákona o územnom plánovaní tiež zjednoduší previazanie na ostatné zákony a prípadné budúce legislatívne úpravy, ktoré sú z hľadiska strategického plánovania rozvoja území regiónov Slovenska a politických záujmov pre Slovensko najdôležitejšie. 

V stavebnom poriadku musia byť vo verejnom záujme taxatívne stanovené základné pravidlá pre prípravu, schvaľovanie, uskutočňovanie a odovzdanie stavieb v súlade so základnými vzťahmi v stavebnom procese. 

Pre schvaľovanie a prípravu stavieb a zastavovania na vybraných územiach chýba zákon o urbanizme regulujúci architektúru v danom prostredí. 
 
O 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
§ 62 Osoba oprávnená na investičnú prípravu stavieb žiadame zrušiť, je to jedna zo základných činností stavebného dozoru ako všade vo svete. 
Túto odbornú kvalifikáciu navrhujeme zrušiť, vo svete sa samostatne nevyužíva, pretože príprava investičnej výstavby je jednou zo základných činností stavebného dozoru. Stavebný dozor je účastný vo výstavbe od prípravy investorovho zámeru na výstavbu až po jej ukončenie a odovzdanie. Táto zásada bola množstvom nesystémových zásahov do stavebníctva na Slovensku zrušená. 
 
Z 
A 
 
SASDARS 
§ 61 Geodet navrhujeme ponechav v pôvodnom znení 
Tento § navrhujeme presunúť ako § 62. 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
SASDARS 
Žiadame vložiť §63 Oprávnenie na aplikačné činnosti vo výstavbe 
Za posledných cca 15-20 rokov sa v Slovenskom stavebníctve zásadne znížila odbornosť v aplikačných stavebných prácach počas celého priebehu uskutočňovania stavieb. Stavebné odborné aplikačné práce častokrát vykonávajú neodborníci z odborov remesiel pekár, kuchár, krajčír, automechanik a pod. pretože z dôvodu chýbajúcej kvalifikácie nemôžu požadovať odmeny kvalifikovaného pracovníka. Táto skutočnosť má za následok, že kvalifikovaní remeselníci utekajú do iných krajín Eu a zámoria a doma niet odborníkov. Je preto nevyhnutné zákonom stabilizovať odbornosť aj v aplikačných stavebných prácach. Táto absencia má za následok, že v prípade vadne vykonanej práce nieje možné požadovať za ňu osobnú zodpovednosť. 

Oprávnenie na aplikačné činnosti vo výstavbe6. Pôvodný obsah nahradiť : 
(1) Pre účely tohto zákona pri uskutočňovaní stavby môžu kvalifikované odborné aplikačné činnosti vykonávať len osoby so vzdelaním v príslušnom technickom stavebnom odbore. Týmito osobami sú: 
a) ktoré úspešne absolvovali stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou, alebo odbornou skúškou, 
b) základné aplikačné kvalifikácie: 
- murár 
- murár obkladač 
- murár dláždič 
- tesár 
- stolár 
- strechár, pokrývač 
- klampiar 
- inštalatér (voda, kanalizácia, kúrenie, plyn) 
- elektromechanik (elektroinštalatér) 
- montér suchých stavieb, 
- železobetonár (armovač) 
- stavebný zámočník 
- technik informačných a telekomunikačných technológií 
- maliar 
- podlahár 

c) iné aplikačné kvalifikácie, ktoré sú obsiahnuté v projekte stavby a ktoré musia spĺňať kvalifikačné a odborné kritériá nutné pre výkon danej činnosti a odbornosti. 

(2) Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii - výučný list. 
(3) Osoby vykonávajúce aplikačné činnosti na stavbe bez akéhokoľvek stupňa vzdelania v stavebnom odbore nemôžu tieto činnosti vykonávať, môžu však na stavbe vykonávať len pomocné neodborné činnosti pod dohľadom kvalifikovaných osôb podľa tohto zuákona. 
Pod čiaru: 1) Prechodné obdobie na rekvalifikáciu osôb bez stavebného vzdelania vykonávajúcich kvalifikované aplikačné činnosti ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto zákona v danom odbore je 24 mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto zákona. 
 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
§ 59 Osoba oprávnená na výkon stavebno-technického dozoru žiadame zrušiť v celom rozsahu. 
Stavebno-technický dozor je to zbytočná vo svete neexistujúca odborná kvalifikácia a je to obsahovo a vecne duplicitná činnosť stavebného dozoru aj v rámci tohto návrhu zákona. 
 
Z 
A 
 
SASDARS 
§ 9 Stavba – úplne zrušiť 
Žiadame tento § – úplne zrušiť, Ide o školskú všeobecne verejnosti známu definíciu a učebnicovú poučku, ktorá znižuje úroveň zákona na opakovanie všeobecne známe popisy a je zbytočným cudzorodým prvkom v úvodnej časti zákona. 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
Žiadame doplniť odbornú kvalifikáciu Majster stavebnej výroby ako §59  
Na Slovensku najmenej posledných 10-15 rokov chýba na stavbách Majster stavebnej výroby pre jednotlivé stavebné odbory Technického zariadenia budov, Pozemného staviteľstva a Inžinierskeho staviteľstva. Je to základný a prvý základný stupeň riadenia a kontroly aplikačných činností a pracovníkov na stavbách. 

§59 Majster stavebnej výroby 

(1)Podmienkou uskutočňovania – zhotovenia každej stavby bez ohľadu na jej technické a architektonické riešenie, účel, využitie a charakter, kde sa pohybuje a zdržuje človek, alebo zviera, alebo ide o stavbu iného verejného záujmu, je jej uskutočňovanie výlučne pod stálym priamym a osobným vedením Majstra stavebnej výroby. 

a)Kvalifikáciu Majster stavebnej výroby vykonáva fyzická osoba s trvalým bydliskom na Slovensku a krajinách Európskej únie. 
b)Prítomnosť a činnosť Majstra stavebnej výroby na stavenisku je povinná po celú dobu uskutočňovania stavby. 

c)Majster stavebnej výroby musí mať pre vykonávanie tejto kvalifikácie platné osvedčenie odbornej spôsobilosti o nadobudnutí kvalifikácie „Majster stavebnej výroby“ podľa tohto zákona. Túto činnosť môže vykonávať ako živnostník, alebo zamestnanec. 

d)Iná osoba, ktorá nespĺňa podmienky tohto zákona nemôže vykonávať kvalifikovanú odbornosť Majster stavebnej výroby. 
(2) Práva a povinnosti majstra stavebnej výroby 
a)Majster stavebnej výroby priamo organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti svojich podriadených (aplikační pracovníci – murár, stavebný robotník, a pod. na stavenisku a na stavbe, vedie o nich pracovnú evidenciu a individuálnu evidenciu rozsahu vykonanej pridelenej práce. 
b)Majster stavebnej výroby vykonáva príkazy stavbyvedúceho a podľa nich určuje začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe. 
c)Je povinný dávať svojim podriadeným pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe. 
d)Je povinný vykonávať stavebné činnosti v súlade so schváleným harmonogramom výstavby, projektom organizácie výstavby a predpísanými technologickými postupmi. 
e)Je povinný uskutočňovať stavbu podľa platných technických noriem na území Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich predpisov. 
f)Preberá od nadriadeného (stavbyvedúceho) stavebné výrobky, a určuje ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku. 
g)Dáva príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné. 
h)Riadi stavebné práce v súlade s projektom, technologickými postupmi, platnými technickými normami a inými dotknutými predpismi uskutočňovanou stavbou. 
i)Je povinný vykázať cudziu osobu zo staveniska a z každého pracoviska na stavbe. 
j)Je povinný uskutočňovať stavbu podľa platných bezpečnostných predpisov pre ochranu života a zdravia na pracovisku. 
k)Je povinný zabezpečiť pracovisko na stavbe proti možnému úrazu, prípadne inej ujmy na zdraví a živote na pracovisku. 
l)Je povinný zabezpečiť stavenisko protipožiarnymi bezpečnostnými opatreniami a technickými zariadeniami eliminujúcimi prípadný vznik požiaru. 
m)Je povinný a zodpovedá svojmu nadriadenému za dodržiavanie realizačného projektu stavby. 
n)Je povinný zabudovať len tie materiály do stavebného diela, ktoré sú predpísané v projekte a ktoré spĺňajú technické podmienky pre zabudovanie platné na území Slovenskej republiky. Bez súhlasu stavbyvedúceho nesmie zabudovať iný materiál ako v projekte určený. 
o)Je povinný vykonávať priebežnú kontrolu aplikačných prác vykonávaných jeho podriadenými pracovníkmi. 
p)Je povinný vykonať okamžitú nápravu ak zistí chybné aplikačné práce, ak hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, alebo zdravia osôb na stavenisku, je povinný vykonať okamžité opatrenia ak hrozí riziko požiaru, alebo ak už požiar začal. 
q)Je povinný vykonať okamžité opatrenia na ochranu majetku, materiálov, technologických zariadení, stavebných a montážnych strojov a zariadení na stavenisku a pod. pred poškodením, znehodnotením alebo odcudzením. 
r)Je povinný vykonávať pravidelné zápisy do stavebného, prípadne montážneho denníku ak ho tým poveril stavbyvedúci a súhlasil s tým objednávateľ, resp. jeho zástupca stavebný dozor. 
s)Majster stavebnej výroby je povinný sa zúčastniť a úspešne absolvovať pravidelné aktualizačné celoživotné vzdelávanie vykonávané akreditovanou vzdelávacou organizáciou najneskôr 1x za 24 mesiacov.  
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SASDARS 
§60 Stavbyvedúci - navrhujeme spresniť a doplniť práva apovinnosti navrhnuté v prílohe pripomienok. 
Stavebná prax za posledných najmenej 10-15 rokov ukazuje na nedostatočné vedomosti, prax, skúsenosti, vzdelanie a kvalifikáciu ktorej príčina sa stále viac ukazuje, spôsobilosti sa vydávajú bez zásadnejšieho predchádzajúceho prípravného odborného vzdelávania na túto kvalifikáciu. Taktiež túto kvalifikáciu vykonávajú aj osoby s nie so stavebným vzdelaním v danom pôvodne vyštudovanom odbore, preto sa stáva, že mosty riadia pôvodne strojári, budovy zasa elektrotechnici, chemici a pod. Je potrebné zabrániť a znížiť nebezpečenstvu a riziku z riadenia uskutočňovania stavieb neodborníkom v stavebníctve a v tejto odbornej kvalifikácii. Je potrebné v stavebníctve spresniť činnosti, práva, povinnosti a zodpovednosť v tejto zodpovednej a odbornej kvalifikácii. 

§60 Stavbyvedúci 
(1)Podmienkou uskutočňovania a vedenia každej stavby bez ohľadu na jej technické a architektonické riešenie, účel, využitie a charakter, kde sa pohybuje a zdržuje človek, alebo zviera, alebo ide o stavbu iného verejného záujmu je uskutočňovanie pod priamym osobným vedením Stavbyvedúceho, s výnimkou uskutočňovania drobných stavieb. Stavbyvedúci môže viesť a riadiť aj viac stavieb súčasne, len za podmienky, že na týchto stavbách má stáleho majstra stavebného výroby. 
a)Kvalifikáciu Stavbyvedúci vykonáva fyzická osoba s trvalým bydliskom na Slovensku a krajinách Európskej únie. 
b)Stavbyvedúci musí mať pre vykonávanie tejto kvalifikácie platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti a kvalifikáciu na príslušnú odbornosť a platné osvedčenie o stálom aktualizačnom vzdelávaní podľa tohto zákona. 
c)Kvalifikáciu stavbyvedúci vykonáva odborne spôsobilá osoba, ktorá splnila podmienky pre vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti kvalifikácie stavbyvedúci v danom odbore podľa tohto zákona. 
d)Stavbyvedúci túto činnosť môže vykonávať ako živnostník, alebo zamestnanec. 
e)Prítomnosť a činnosť stavbyvedúci je povinná po celú dobu uskutočňovania stavebného diela. Stavbyvedúci preberá od zhotoviteľa, resp. jeho zástupcu, stavbyvedúceho ukončené kompletné stavebné dielo. 
f)Stavbyvedúci odovzdáva ukončené kompletné dielo objednávateľovi, alebo jeho poverenému zástupcovi, zvyčajne stavebnému dozoru. 

g)Právnická osoba musí mať pre výkon stavbyvedúci zodpovedného zástupcu fyzickú osobu s osvedčením oprávňujúcim vykonávať kvalifikáciu stavbyvedúci pre daný odbor. Zodpovedný zástupca musí byť v organizácii v plnohodnotnom trvalom pracovnom pomere. Výkon, práva a povinnosti stavbyvedúci nie sú prenosné na inú osobu. 
h)Osoba, ktorá nespĺňa podmienky pre výkon tejto činnosti, ale má príslušné stavebné vzdelanie a odbornú spôsobilosť Majster stavebnej výroby s dostatočnou praxou podľa tohto zákona, môže vykonávať len činnosť asistenta stavbyvedúceho. Asistent stavbyvedúceho nemá žiadne práva a povinnosti voči zhotoviteľovi a objednávateľovi stavby. Nemá právo ani zápisu do stavebného, alebo montážneho denníka. 
(2) Práva a povinnosti stavbyvedúceho 
a)Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe, vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku. 
b)Stavbyvedúci je oprávnený určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe. 
c)Je oprávnený dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe. 
d)Je povinný riadiť stavebné činnosti v súlade so schváleným harmonogramom výstavby, projektom organizácie výstavby a predpísanými technologickými postupmi. 
e)Je povinný riadiť uskutočňovanie stavebné práce podľa platných technických noriem na území Slovenskej republiky a ostatných súvisiacich predpisov. 
f)Preberá stavebné výrobky, zisťuje ich vhodnosť a určuje ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku. 
g)Dáva príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné. 
h)Koordinuje poradie stavebných prác v súlade s projektom, technologickými postupmi, platnými technickými normami a inými dotknutými predpismi uskutočňovanou stavbou. 
i)Je povinný vykázať cudziu osobu zo staveniska a z každého pracoviska na stavbe. 
j)Je povinný uskutočňovať stavbu podľa platných bezpečnostných predpisov pre ochranu života a zdravia na pracovisku. 
k)Je povinný zabezpečiť pracovisko na stavbe proti možnému úrazu, prípadne inej ujmy na zdraví a živote na pracovisku. 
l)Je povinný zabezpečiť stavenisko protipožiarnymi bezpečnostnými opatreniami a technickými zariadeniami eliminujúcimi prípadný vznik požiaru. 
m)Je povinný a zodpovedá za dodržiavanie realizačného projektu stavby. 
n)Je povinný zabudovať len tie materiály do stavebného diela, ktoré sú predpísané v projekte a ktoré spĺňajú technické podmienky pre zabudovanie platné na území Slovenskej republiky. Bez súhlasu projektanta a stavebného dozoru nesmie zabudovať iný materiál ako v projekte určený. 
o)Stavbyvedúci je povinný predložiť o prevzatých materiáloch a výrobkoch certifikáty (zhoda výrobkov). 
p)Je povinný vykonávať priebežnú kontrolu aplikačných prác vykonávaných jeho podriadenými pracovníkmi a poddodávateľmi. 
q)Je povinný vykonať okamžitú nápravu ak zistí chybné aplikačné práce, ak hrozí nebezpečenstvo ohrozenia života, alebo zdravia osôb na stavenisku, je povinný vykonať okamžité opatrenia ak hrozí riziko požiaru, alebo ak už požiar začal. 
r)Je povinný vykonať okamžité opatrenia na ochranu majetku, materiálov, technologických zariadení, stavebných a montážnych strojov a zariadení na stavenisku a pod. pred poškodením, znehodnotením alebo odcudzením. 
s)Je povinný vykonávať pravidelné zápisy do stavebného, prípadne montážneho denníku, prijíma a rešpektovať požiadavky a pokyny stavebného dozoru, autorského dozoru projektanta, prípadne pokyny oprávnených štátnych inštitúcií, osobitne štátnej stavebnej inšpekcie. 
t)Stavbyvedúci nesmie vykonávať svoju činnosť a účasť na uskutočňovaní stavby ak nebolo vydané stavebné povolenie, alebo stavba nebola ohlásená a stavebný úrad nevzniesol žiadne námietky prípadne nevzniesol žiadne požiadavky. V prípade účasti a vykonávania činnosti na uskutočňovaní nelegálnej stavby znáša stavbyvedúci zodpovednosť pre porušenie verejného záujmu podľa tohto zákona. 
u)Stavbyvedúci je povinný sa zúčastniť a úspešne absolvovať pravidelné aktualizačné celoživotné vzdelávanie vykonávané akreditovanou vzdelávacou organizáciou najneskôr 1x za 24 mesiacov. 

(3) Iné osoby oprávnené uskutočniť stavbu a činnosť stavbyvedúci 
a) Stavbu, alebo budovu podľa tohto stavebného zákona môžu uskutočňovať aj iné subjekty, ktoré vykonávajú činnosť majster stavebnej výroby a stavbyvedúci ako fyzické osoby na základe platného živnostenského listu, alebo ako právnické osoby zapísané v príslušnom obchodnom registri za podmienok stanovených živnostenským a týmto zákonom. 
b) Právnická osoba uskutočňujúca stavby, alebo budovy musí mať pre výkon stavbyvedúci zodpovedného zástupcu fyzickú osobu s osvedčením oprávňujúcim vykonávať kvalifikáciu majster stavebnej výroby a stavbyvedúci tohto zákona pre každý uskutočňovaný odbor samostatne, t.j. samostatne zodpovedný zástupca pre pozemné stavby, zodpovedný zástupca pre pozemné stavby a ochrana stavebného dedičstva, zodpovedný zástupca pre technické zariadenie budov, zodpovedný zástupca pre inžinierske stavby a samostatne zodpovedný zástupca pre hydromeliorácie, lesné a poľnohospodárske stavby. 
c) Zodpovedný zástupca musí byť v organizácii v plnohodnotnom trvalom pracovnom pomere. Vykonávanie, práva a povinnosti stavbyvedúci nie sú prenosné na inú osobu. 
d) Ak právnická osoba podľa tohto zákona uskutočňuje stavebnú činnosť týkajúcu sa historických stavieb podliehajúcich ochrane pamiatkového fondu podľa zákona č.49/2001 Z.z. v znení neskorších úprav, alebo stavieb inak spoločensky, technicky a historicky významné pre verejnosť, danú lokalitu, mesto a pod., musí mať zodpovedného zástupcu s doplnenou kvalifikáciou o osobitnú odbornú spôsobilosť pre uskutočňovanie zásahov, úprav, zmien a doplnení do historických stavieb ( Pozemné stavby a ochrana stavebného dedičstva). 
e) Zodpovedný zástupca musí byť v organizácii v plnom riadnom pracovnom pomere najmenej 6 kalendárnych mesiacov pred podpisom zmluvy o zhotovení diela. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere u zhotoviteľa počas celej doby vyhotovenia projektu až po jeho odovzdanie a prevzatie objednávateľom. Vo výnimočnom prípade ak počas zhotovenia diela príde na strane organizácie ku zmene zodpovedného zástupcu, a tento bude nahradený iným s rovnocennou kvalifikáciou a odbornosťou, musí organizácia vykonávajúca dielo o takejto skutočnosti objednávateľa informovať. 
f) Zhotoviteľ stavebného diela je povinný uskutočňovať stavebné dielo – stavebnú činnosť len v rozsahu svojho živnostenského oprávnenia a oprávnenia v zápise v Obchodnom registri a tohto zákona. V prípade, že na uskutočňovaní stavebného diela sa podieľajú aj iní poddodávatelia iných stavebných odborov, musia mať títo zhotovitelia tiež príslušné oprávnenia a v súlade s týmto zákonom. 
g) V prípade, že zhotoviteľ stavebného diela alebo jeho poddodávatelia nespĺňajú podmienky pre uskutočňovanie stavby, alebo budovy, alebo ich časti podľa tohto zákona, nemôžu s objednávateľom podpísať zmluvu. V prípade ak je už zmluva popísaná a objednávateľ dodatočne zistí, že zhotoviteľ, alebo jeho poddodávatelia nespĺňajú tieto podmienky považuje sa takáto zmluva za neplatnú, za hrubé porušenie zmluvy a za porušenie tohto zákona, čím sa stane zhotoviteľ neoprávnený uskutočniť, alebo dokončiť stavbu, alebo budovu, prípadne jej časť podľa zmluvy a tohto zákona. Dôsledky takejto skutočnosti môžu zmluvné strany dohodnúť v zmluve, prípadne ich môžu riešiť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

Pod čiaru: Prechodné obdobie na rekvalifikáciu osôb bez stavebného vzdelania vykonávajúcich kvalifikovanú činnosť „stavbyvedúci“ v danom odbore ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto zákona je 24 mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto zákona. 

Tento § navrhujeme presunúť ako § 61. 
Z 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
SASDARS 
§ 58 Osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru, navrhujeme upraviť nahradiť obsah jej činnosi uvedený v textovej prílohe.  
Stavebná prax za posledných najmenej 10-15 rokov ukazuje na nedostatočné vedomosti, prax, skúsenosti, vzdelanie a kvalifikáciu ktorej príčina sa stále viac ukazuje, že spôsobilosti sa vydávajú bez zásadnejšieho predchádzajúceho prípravného odborného vzdelávania na túto kvalifikáciu. Taktiež túto kvalifikáciu vykonávajú aj osoby s nie so stavebným vzdelaním v danom pôvodne vyštudovanom odbore, preto sa stáva, že mosty dozorujú pôvodne strojári, budovy zasa elektrotechnici, chemici a pod. Je potrebné zabrániť a znížiť nebezpečenstvu a riziku z dozorovania uskutočňovaných stavieb neodborníkom v stavebníctve a v tejto odbornej kvalifikácii. Je potrebné spresniť činnosti, práva, povinnosti a zodpovednosť v tejto zodpovednej a odbornej kvalifikácii. 

§ 58 Osoba oprávnená na výkon stavebného dozoru nahradiť kompletný obsah, rozsah, práva a povinnosti nasledovne: 

(1)Podmienkou uskutočňovania - zhotovenia každej stavby bez ohľadu na jej technické a architektonické riešenie, účel, využitie a charakter, kde sa pohybuje a zdržuje človek, alebo zviera, alebo ide o stavbu iného verejného záujmu je jej uskutočňovanie pod priamym stálym osobným kontrolným dohľadom stavebného dozoru. 
a)Stavebný dozor stavebníka je podmienkou realizácie každej stavby bez ohľadu na jej technické a architektonické riešenie, účel, využitie a charakter, kde sa pohybuje a zdržuje človek, alebo zviera, alebo stavby iného verejného záujmu. 
b)Podmienkou vykonávania - zhotovenia každej stavby bez ohľadu na jej technické a architektonické riešenie, účel, využitie a charakter, kde sa pohybuje a zdržuje človek, alebo zviera, alebo ide o stavbu iného verejného záujmu je jej uskutočňovanie pod priamym stálym osobným kontrolným dohľadom stavebného dozoru. 
c)Kvalifikáciu Stavebný dozor vykonáva osobne fyzická osoba s trvalým bydliskom na Slovensku a krajinách Európskej únie. 
d)Prítomnosť a činnosť Stavebného dozoru je povinná po celú dobu prípravy, a uskutočňovania stavebného diela. Stavebný dozor sa podieľa aj na investičnej príprave budúceho stavebného diela investora – stavebníka. Stavebný dozor preberá od zhotoviteľa, resp. jeho zástupcu, stavbyvedúceho ukončené kompletné stavebné dielo. 
e)Stavebný dozor je v súlade s týmto stavebným zákonom účastníkom stavebného konania od prípravy projektu a stavby až po konečné odovzdanie objednávateľovi a budúcemu užívateľovi stavby. 
f)Fyzická osoba musí mať pre túto činnosť osvedčenie o odbornej spôsobilosti oprávňujúce vykonávať kvalifikáciu Stavebný dozor v danom stavebnom odbore. 
g)Právnická osoba musí mať pre výkon stavebný dozor zodpovedného zástupcu fyzickú osobu s osvedčením a certifikátom oprávňujúcim vykonávať kvalifikáciu stavebný dozor pre daný odbor. Zodpovedný zástupca musí byť v organizácii v plnohodnotnom trvalom pracovnom pomere. Výkon, práva a povinnosti stavebného dozoru nie sú prenosné na inú osobu. 
a)Osoba, ktorá nespĺňa podmienky pre výkon tejto činnosti, ale má príslušné stavebné vzdelanie a odbornú spôsobilosť Stavbyvedúci s dostatočnou praxou podľa tohto zákona, môže vykonávať len činnosť asistenta stavebného dozoru. Asistent stavbyvedúceho nemá žiadne práva a povinnosti voči zhotoviteľovi a objednávateľovi stavby. Nemá právo ani zápisu do stavebného, alebo montážneho denníka. 
(2) Práva a povinnosti stavebného dozoru : 
a) stavebný dozor vykonáva technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú (v rozsahu ustanovení stavebného zákona) kontrolnú činnosť počas predprojektovej a projektovej prípravy, 
b)stavebný dozor vykonáva technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú (v rozsahu ustanovení stavebného zákona) kontrolnú činnosť počas uskutočňovania stavby, 
c) stavebný dozor je povinný zúčastňovať sa všetkých nevyhnutných činností po celú dobu projektovej prípravy, uskutočňovania, odovzdanie a kolaudovanie stavby, 
d)sleduje spôsob a postup výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia, 

e) dozerá na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov ako aj na ich odborné uskladnenie, 

f) kontroluje dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného denníka vykonáva zápisy o odchýlkach a vyžaduje nápravu, 

g)dozerá na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, 

h)vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil. Ak ich nemožno odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznámi stavebnému úradu, 

i) dohliada na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na bezpečnosť staveniskovej prevádzky vzhľadom na okolie - či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy, 

j) je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracovníkov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody. 

k)sleduje vedenie stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia, 

l) priebežne kontroluje časti diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, sleduje preberanie prác a eviduje výsledky kontrol v stavebnom denníku, vyžaduje doklady o preukázaní zhody výrobkov na stavbu, 

m)dáva súhlas na začatie realizácie rozličných prác a v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce alebo podmienok stavebného povolenia môže realizáciu stavebných prác aj zastaviť, 

n)v spolupráci s autorom stavebného diela rieši technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny), pričom v plnej miere zastupuje investora tak, aby celkové náklady stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa parametre stavby, 

o)kontroluje vecnú a cenovú správnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov, aby sa stavebníkovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované, 

p)sleduje či sa práce vykonávajú platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov, 

q)výkonom stavebného dozoru nesmie byť poverený pracovník organizácie, ktorá dodáva alebo vykonáva na stavbe stavebné práce, prípadne organizácie, ktorá je poddodávateľom stavebných prác a dodávok, 

r) sleduje dodržiavanie zmluvy medzi zhotoviteľom a objednávateľom, a vyžaduje jej plnenie, 

s) po ukončení stavby preberá od zhotoviteľa podklady na odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby, 

t) kontroluje vypratanie staveniska, 

u)zúčastňuje sa na kolaudačnom konaní a dozerá na odstránenie kolaudačných chýb. Pre stavebníka zabezpečí vydanie kolaudačného rozhodnutia, 

v)stavebný dozor nesmie vykonávať svoju činnosť a účasť na uskutočňovaní stavby ak nebolo vydané stavebné povolenie, alebo stavba nebola ohlásená a stavebný úrad nevzniesol žiadne námietky prípadne nevzniesol žiadne požiadavky. V prípade účasti a vykonávania činnosti na uskutočňovaní nelegálnej stavby znáša stavebný dozor zodpovednosť pre porušenie verejného záujmu podľa tohto zákona. 

w)Stavebný dozor je povinný sa zúčastniť a úspešne absolvovať pravidelné aktualizačné celoživotné vzdelávanie vykonávané akreditovanou vzdelávacou organizáciou najneskôr 1x za 24 mesiacov. 

Pod čiaru: Prechodné obdobie na rekvalifikáciu osôb bez stavebného vzdelania vykonávajúcich kvalifikovanú činnosť „stavbyvedúci“ v danom odbore ku dňu nadobudnutia právoplatnosti tohto zákona je 24 mesiacov od nadobudnutia platnosti tohto zákona. 
Tento § presunúť ako §61  
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
SASDARS 
§ 10 Budova – úplne zrušiť 
Žiadame tento § – úplne zrušiť, Ide o školskú všeobecne verejnosti známu definíciu a učebnicovú poučku, ktorá znižuje úroveň zákona na opakovanie všeobecne známe popisy a je zbytočným cudzorodým prvkom v úvodnej časti zákona. 
Z 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
SASDARS 
§ 57 Kontrolný statik, žiadame zrušiť, ide o zbytočnú spôsobilosť, ktorá bude v praxi nevykonateľná z odborných, spoločenských a hlavne právnych dopadových hľadísk. 
Je to zbytočná odborná spôsobilosť, ktorá bude v praxi nevykonateľná z odborných, spoločensko-sociálnych a hlavne právnych dopadových hľadísk. Pôvodne dobrý zámer kontrolovať stabilitu stavieb, ale prakticky nerealizovateľný. Navrhujeme nahradiť túto osobu za Verifikáciu projektu (bude v inom nami navrhnutom §). Tento § nahradiť ako §60 Stavbyvedúci 
Z 
N 
Navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná. 
SRpZB 
§ 33 ods. 3  
SKGBC žiada v § 33 ods. 3 upraviť písmená a) a d) v nasledujúcom znení: 
„a) podrobné zastavovacie podmienky pre využitie jednotlivých pozemkov a pre priestorové usporiadanie a umiestňovanie stavieb na jednotlivých pozemkoch s ohľadom na energetickú hospodárnosť budov, 
d) opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov stavieb alebo využitia územia na zdravie ľudí, na požiarnu ochranu, na životné prostredie, na ochranu územia a na klimatické podmienky,“ 

Odôvodnenie pripomienky: Viď pripomienka k § 23 v ods. 2 a k § 31 ods. 3. 
 
Z 
ČA 
Text bol čiastočne upravený. 
SRpZB 
§ 23 v ods. 2 
SKGBC žiada § 23 v ods. 2 doplniť nové písmeno m) v nasledujúcom znení: 
„m) určovanie urbanistických a architektonických požiadaviek za účelom zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov“ 

Odôvodnenie pripomienky: Územný plán (v rôznych úrovniach) ovplyvňuje okrem iného umiestnenie stavieb na pozemkoch, t.j. ich orientáciu na svetové strany. Tento faktor následne vplýva na energetickú efektívnosť stavby (možnosť využitia slnečného žiarenia), potenciál využitia OZE (napr. osadenie fotovoltaických panelov do fasády) a kvalitu vnútorného prostredia (využitie denného svetla a pod.). Vplyv územného plánovania na uvedené vlastnosti zástavby je dostatočne rozpracovaný v rade svetových i slovenských štúdií. 
 
Z 
N 
Navrhovaná úprava nie je nutná. Ide o veľkú podrobnosť.  
SRpZB 
§ 8 ods. 2 
SKGBC navrhuje v § 8 ods. 2 doplniť nové písm. n) v nasledujúcom znení: 
„m) určenie indexu absorpcie zrážok na zastavanej ploche“ 

Odôvodnenie pripomienky: Schopnosť prostredia zadržiavať vodu sa znižuje v dôsledku zastavanosti. Nepriamym efektom je zhoršovanie klimatických podmienok v zastavanom prostredí, a to najmä v lete. Vhodnými opatreniami (napr. zelené strechy, úprava skladby zelene na nezastavanej časti pozemku a pod.) možno dosiahnuť kompenzáciu zníženej schopnosti zadržiavania vody a tým redukciu nepriaznivého vplyvu zástavby na teploty. To ďalej vedie k úsporám energie z titulu nižšej potreby klimatizácie vnútorných priestorov. 
 
O 
A 
 
SRpZB 
§ 8 ods. 2 písm. m) 
SKGBC navrhuje v § 8 ods. 2 písm. m) upraviť nasledovne: 
„m) stanovenie podmienok minimalizácie negatívnych vplyvov stavieb a využívania územia na zdravie ľudí, na bezpečnosť v prípade požiaru, na energetickú hospodárnosť a na lokálne klimatické podmienky.“ 

Odôvodnenie pripomienky: „Bezpečnosť v prípade požiaru...“ je v súlade s pomenovaním druhej základnej požiadavky podľa Nariadenia komisie (EÚ) 305/2011; energetická hospodárnosť zohľadňuje „klimatické podmienky“ podľa šiestej základnej požiadavky. Týka sa to aj § 14 ods. 4 písm. b) a ods. 5. 
 
O 
ČA 
Text bol čiastočne upravený.  
SRpZB 
§ 31 ods. 3 
SKGBC žiada v § 31 ods. 3 upraviť písmeno i) a doplniť nové písmeno j) v nasledujúcom znení: 
„i) ochrany územia obce pred povodňami a minimalizácie negatívneho vplyvu zastavaného územia na klimatické podmienky na území obce, 
j) energetickej hospodárnosti budov“. 

Odôvodnenie pripomienky: Viď pripomienka k § 23 v ods. 2. Pripomienka tiež zosúlaďuje znenie tejto časti zákona s § 23 v ods. 2 písm. i). 
 
Z 
ČA 
Text odseku je čiastočne upravený v písm.i). 
SRpZB 
§ 32 ods. 5  
SKGBC žiada v § 32 ods. 5 doplniť nové písmená g), h) v nasledujúcom znení: 
„g) negatívneho vplyvu zastavaného územia na klimatické podmienky v zóne a obci“ 
h) energetickej hospodárnosti budov“. 

Odôvodnenie pripomienky: Viď pripomienka k § 23 v ods. 2 a k § 31 ods. 3. 
 
Z 
ČA 
Text odseku bol čiastočne preformulovaný. ÚPN Z nerieši priamo energetickú hospodárnosť, ktorá je výpočtom podľa osobitného zákona.  
SRpZB 
§ 20 ods. 11 
SKGBC navrhuje v § 20 ods. 11 doplniť nové písm. d), ktoré bude znieť: 
„d) normalizované energetické hodnotenie s energetickým certifikátom pre budovy, na ktoré sa energetická certifikácia vzťahuje x) 
x) zákon č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov...“ 

Odôvodnenie pripomienky: Komplexnosť projektovej dokumentácie stavby na kolaudačné konanie. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom - rozsah dokladov bude upravený vykonávacou vyhláškou. 
SRpZB 
§ 144 
SKGBC navrhuje v § 144 doplniť nový ods. 10 o tom, že spracovanie projektovej dokumentácie stavby, resp. vykonávacej projektovej dokumentácie a spracovanie energetického certifikátu neovplyvňuje spôsob povoľovania stavieb. 

Odôvodnenie pripomienky: Spresnenie z dôvodu aplikačnej praxe. 
 
O 
N 
Navrhované znenie je dostatočné. 
SRpZB 
§ 138  
SKGBC žiada v § 138 doplniť nové písm. f), ktoré bude znieť: 
„f) chýba energetické hodnotenie hospodárnosti budovy“. 

Odôvodnenie pripomienky: Energetická hospodárnosť stavieb musí byť kvôli jej vplyvu na prevádzkové náklady, z hľadiska ochrany životného prostredia a tiež z dôvodu zvyšovania energetickej bezpečnosti SR jednou z kľúčových požiadaviek. 
 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
SRpZB 
§135 ods. 3 písm. h)  
SKGBC žiada v §135 ods. 3 písm. h) upraviť znenie nasledovne: 
„h) projektová dokumentácia stavby obsahuje projektové energetické hodnotenie, ak ide o budovu, ktorá podlieha energetickej certifikácii, a či povoľovaná stavba spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov“. 

Odôvodnenie pripomienky: Z hľadiska dosahovania vyšších energetických štandardov pri výstavbe a obnove budov je potrebné zabezpečiť, aby sa okrem samotnej prítomnosti energetického hodnotenia kontrolovala aj skutočnosť, či stavba bude spĺňať minimálne požiadavky EHB. 
 
Z 
N 
navrhované znenie je dostatočné 
SRpZB 
§ 131 ods. 2  
SKGBC žiada v § 131 ods. 2 doplniť nové písm. h), ktoré bude znieť: 
„h) projektové energetické hodnotenie s preukázaním predpokladu splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť v rozsahu požadovanom pre danú kategóriu budovy“. 

Odôvodnenie pripomienky: Pozri požiadavku podľa § 135 ods. 3 písm. h); tepelnotechnické požiadavky podľa STN 73 0540-2: 2014 musia spĺňať aj budovy, ktoré nepodliehajú energetickej certifikácii v rozsahu uvedenom v preambule technickej normy. 
 
Z 
N 
úprava nie je nevyhnutná 
SRpZB 
§ 123 ods. 1  
SKGBC žiada v § 123 ods. 1 pripojiť na koniec vety slová: 
„a na tepelno a sveteľnotechnické a protihlukové riešenia“. 

Odôvodnenie pripomienky: Komplexnosť spracovania projektovej dokumentácie stavby predkladanej na stavebné povolenie vo vzťahu k jestvujúcej a plánovanej okolitej výstavbe. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SRpZB 
§ 95  
SKGBC žiada zásadné prepracovanie § 95 Stavebný úrad, vychádzajúc pritom z vrátenia stavebných úradov z obcí do priamej pôsobnosti a výkonu štátnej správy. 

Odôvodnenie pripomienky: Predložený návrh zákona nerieši svojvoľné predlžovanie rozhodnutí, nečinnosť a šikanovanie stavebníkov stavebnými úradmi. Navrhovaná pôsobnosť stavebných úradov v prenesenom výkone štátnej správy na obce a ich pôsobnosť v stavebných obvodoch na území jednej alebo viacerých obcí ani navrhované zvýšenie odbornosti a komplexnosti úkonov stavebných úradov, nerieši problém s tými starostami (najmä s ich neodňateľným právom podpisu), ktorí rozhodnutia stavebného úradu povoľovania stavieb zdržiavajú, nekonajú alebo dokonca zákon porušujú. Návrh síce zavádza odbornú pozíciu predstaviteľa stavebného úradu, ktorý musí mať osobitnú odbornú spôsobilosť, avšak tento (ako aj ostatní zamestnanci stavebného úradu) bude zamestnancom obce so všetkými dôsledkami, ktoré z jeho závislosti na starostovi obce vyplývajú. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SRpZB 
§ 99 ods. 3, písmeno a)  
SKGBC žiada v § 99 ods. 3 upraviť písm. a) nasledovne: 
„(3) Kvalifikačným predpokladom vzdelania je 
a) vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa stavebnotechnického zamerania, alebo 
b) úplné stredoškolské odborné vzdelanie stavebnotechnického zamerania.“ 

Odôvodnenie pripomienky: Z hľadiska zabezpečenia splnenia zákonom stanovených požiadaviek na stavby a ich výslednej kvality je nevyhnutné, aby zamestnanci v stavebnom úrade mali vzdelanie architektonického alebo stavebného zamerania; právnické vzdelanie je v tomto prípade nedostatočné. 
 
Z 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SRpZB 
§ 64 v písm. i) 
SKGBC navrhuje v § 64 v písm. i) vypustiť slová: 
„ ... a ak je to technicky a funkčne možné, aby sa dosiahla ich nákladovo optimálna úroveň“ 

Odôvodnenie pripomienky: Viď pripomienka k § 55 ods. 6 písm. c). 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
SRpZB 
§ 58 
SKGBC upozorňuje, že obsah § 58 nepostihuje všetky stavebné konštrukcie a technické systémy - obalové konštrukcie, ale aj vnútorné deliace konštrukcie musia spĺňať požiadavky na hygienu, ochranu zdravia, úspory energie a ochranu tepla. 
O 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
SRpZB 
§ 55 ods. 6 písm. c) 
SKGBC navrhuje v § 55 ods. 6 písm. c) na konci vety nahradiť slovo „možné“ slovom „uskutočniteľné“, alebo vypustiť slová „v rozsahu, v akom je to technicky, funkčne a ekonomicky možné“ bez náhrady. 

Odôvodnenie pripomienky: Uvedené podmienky je možné interpretovať mnohými spôsobmi (napr. rozpočet na stavbu určený investorom môže znamenať, že nie je ekonomicky možné dosiahnuť minimálne požiadavky na EHB stavieb) a navyše nie je možné kontrolovať opodstatnenosť použitia týchto výnimiek. Alternatívne riešenie uvedené problému vidíme v zakotvení povinnosti projektanta odôvodniť odchýlku od minimálnych požiadaviek na EHB stavieb, ktoré bude podliehať kontrole a súhlasu Štátnej energetickej inšpekcie. 
 
O 
A 
 
SRpZB 
§ 53 ods. 5 
SKGBC navrhuje v § 53 ods. 5 na záver vety vložiť slová „na základe normalizovaného energetického hodnotenia podľa skutočného zhotovenia budovy“. 

Odôvodnenie pripomienky: Spresnenie z dôvodu aplikačnej praxe. 
 
O 
N 
navrhovaná legislatívna úprava nie je nevyhnutná 
SSE-D, a.s. 
11. §31 odsek 8  
Navrhujeme nasledovné znenie § 31 odsek 8: 

Zastavaným územím sa rozumie plocha vymedzená hranicou premietnutou do odtlačkov katastrálnych máp k 1. januáru 1990 a plocha evidovaná ako intravilán podľa údajov katastra nehnuteľností v zmysle osobitného predpisu x " a poznámka pod čiarou "X § 6 odsek 1 písm. b) siedmy bod zákona č. 162/1995 Z. z." 

Odôvodnenie 
Je nevyhnutná jasná špecifikácia intravilánu obce v zmysle údajov v katastri nehnuteľností. Pri určení, či je pozemok umiestnený v extraviláne alebo intraviláne je rozhodujúce umiestnenie pozemku ako je uvedené v aktuálnom výpise listu vlastníctva (2 – extravilán, 1- intravilán). 
 
Z 
ČA 
Ustanovenie bolo preformulované.  
SSE-D, a.s. 
30. § 161  
Navrhujeme § 161 vypustiť. 

Odôvodnenie: 
Komplexná úprava verejného obstarávania - okruh subjektov povinných verejne obstarávať, podmienky a záväzné limity obstarávania upravuje zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úprava povinnosti v navrhovanom stavebnom zákone sa javí nelogická a môže byť rozporná s ustanoveniami 
zákona č. 25/2006 Z.z. 
 
Z 
A 
 
SSE-D, a.s. 
29. §160 odsek 3  
Navrhujeme vypustiť z § 160 odsek 3 druhú vetu. 

Odôvodnenie: 
Navrhované znenie prestavuje pri súčasnom stave rozdrobenosti pozemkové vlastníctva prekážku pri získavaní stavebných povolení pre líniové stavby s veľkým počtom vlastníkov. Vlastníci dotknutých pozemkov majú dostatok zákonných možností oboznámiť sa s pripravovanými stavbami a uplatniť svoje práva v jednotlivých štádiách povoľovania stavby. Potvrdzovanie pravosti podpisu vlastníka na zmluve do zápisnice môže byť v praxi nevykonateľné pri konaniach na základe verejnej vyhlášky. Úradné overovanie podpisu na zmluve resp. zmluva vyhotovená advokátom, alebo notárom je v prípade záväzkových vzťahov neprimerane prísnou podmienkou, spôsobujúcou nadmernú administratívnu a ekonomickú záťaž pre účastníkov stavebného konania. Pre prípady výskytu nepravého podpisu sú dostatočným inštitútom riadne, alebo mimoriadne opravné prostriedky proti rozhodnutiam resp. samotná účasť vlastníka pozemku v stavebnom konaní. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
SSE-D, a.s. 
28. §160 odsek 1 
Navrhujeme § 160 odsek 1 doplniť o písmeno d) v nasledovnom znení: 

d) oprávnenie podľa osobitného predpisu x " a poznámka pod čiarou "X napr. zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene doplnení niektorých predpisov" 
Odôvodnenie: 
Doplnenie navrhujeme z dôvodu výslovného uvedenia oprávnení podľa osobitných predpisov, s ktorými návrh zákona počíta v odseku (2) tak, aby nedochádzalo k pochybnostiam pri výpočte okruhu oprávnení na uskutočnenie stavby. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
SSE-D, a.s. 
27. §144 odsek 4  
Navrhujeme vypustiť § 144 odsek 4 

Odôvodnenie: 
Ide o ustanovenie, ktoré upravuje duplicitne práva a povinnosti podľa autorského zákona. 

 
O 
A 
 
SSE-D, a.s. 
26. §136 odsek 3  
Navrhujeme v § 136 odsek 3 v prvej vete za slovo „účastníkov“ dopĺňa „a o požiadavkách uplatnených v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov” 

Odôvodnenie: 
Predmetnú zmenu navrhujeme z dôvodu, aby stavebný úrad "neprenášal" podmienky dotknutých orgánov do stavebného povolenia ako podmienku kolaudácie, ale aby o týchto požiadavkách rozhodol v konaní o vydanie stavebného povolenia. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
SSE-D, a.s. 
25. §131 odsek 2 písm. b)  
Navrhujeme § 131 odsek 2 písm. b) doplniť tak, že za slovo „vyplýva“ sa doplní text „z osobitných právnych predpisov x, alebo je zrejmé a poznámka pod čiarou "X napr. zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene doplnení niektorých predpisov" 
Odôvodnenie: 
Zákonné vecné bremená, ktoré oprávňujú stavebníka na realizáciu stavby na cudzom pozemku vyplývajú z osobitných právnych predpisov. Na ich existenciu nemá vplyv skutočnosť, či sú alebo nie sú zapísané v katastri nehnuteľnosti. Navrhované znenie zosúlaďuje zákonné požiadavky a postup stavebných úradov. 

 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
SSE-D, a.s. 
24. §130  
Navrhujeme doplniť kto je účastníkom stavebného konania 

Odôvodnenie: 
Z navrhovaného znenia nevypláva, kto je účastníkom stavebného konania 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
SSE-D, a.s. 
23. §130 odsek 2 
Navrhujeme v § 130 odsek 2 za slová „právom stavby“ doplniť slová „alebo vecným bremenom“ 

Odôvodnenie: 
Pripomienka precizuje navrhované znenie odseku 2 vo vzťahu k iným oprávneniam. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
SSE-D, a.s. 
22. §116 odsek 6  
Navrhujeme v § 116 odsek 6 vypustiť text „ iným osobám ako v odseku 2“ 

Odôvodnenie: 
Návrh zákona vo vzťahu k ods. 2 pripúšťa nejednotný výklad 

 
O 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
SSE-D, a.s. 
21. §114 odsek 3  
Navrhujeme nasledovné znenie §114 odsek 3: 

Ak v určenej lehote účastník, ktorý vzniesol námietku nepodal dôkaz o podaní návrhu, stavebný úrad bude v konaní pokračovať a na námietku účastníka nebude prihliadať. 

Odôvodnenie: 
Cieľom navrhovaného ustanovenia je odstránenie možných umelo vytváraných prieťahov k stavebnom konaní a vytváranie prekážok plynulého priebehu stavebného konania neodôvodnenými námietkami a následnou nečinnosťou účastníkov konaní. Rovnako, stavebný úrad nie je príslušný na riešenie sporov medzi účastníkmi konania. Problematickou časťou je konanie o zmieri. 
 
Z 
ČA 
vypustené 
SSE-D, a.s. 
20. §114 odsek 2 
Navrhujeme nasledovné znenie §114 odsek 2: 

Ak sa nepodarí vyriešiť námietku dohodou účastníkov ani uzavrieť zmier, stavebný úrad konanie preruší a vyzve účastníka, ktorý vzniesol námietku, aby podal návrh na rozhodnutie o obsahu námietky príslušnému orgánu alebo súdu, a určí na to primeranú lehotu. 

Odôvodnenie: 
Cieľom navrhovaného ustanovenia je odstránenie možných umelo vytváraných prieťahov k stavebnom konaní a vytváranie prekážok plynulého priebehu stavebného konania neodôvodnenými námietkami a následnou nečinnosťou účastníkov konaní. Rovnako, stavebný úrad nie je príslušný na riešenie sporov medzi účastníkmi konania. Problematickou časťou je konanie o zmieri. 

 
Z 
ČA 
vypustené 
SSE-D, a.s. 
19. § 107  
Navrhujeme zmierniť ustanovenia upravujúce výšku pokuty za správny delikt v dolnej výške, alternatívne v celom § 107 zmeniť slovo „uloží“ na „môže uložiť“. 

Odôvodnenie: 
Oproti pôvodnému stavebnému zákonu považujeme výšku pokút za správne delikty za neprimerane vysoké. Sme toho názoru, že stavený úrad by mal mať možnosť uložiť pokutu za správny delikt obdobne ako to je pri uložení pokuty a nemala by to byť automatická povinnosť za predpokladu ponechania tak vysokej dolnej hranice výšky pokuty. 

 
Z 
N 
úprava nie je nevyhnutná 
SSE-D, a.s. 
18. § 84 odsek 2 
Navrhujeme § 84 odsek 2 vypustiť alternatívne doplniť na konci vetu: 

Ak mu má byť náhrada poskytnutá podľa osobitného predpisu x a poznámka pod čiarou "X napr. zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene doplnení niektorých predpisov 

Odôvodnenie: 
Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 11 upravuje práva a povinnosti regulovaného subjektu pri výkone povolenej činnosti a obsahuje ustanovenia o náhrade škody pri výkone povolenej činnosti a o primeranej náhrade z dôvodu obmedzenia užívania nehnuteľnosti v dôsledku vykonávania povolenej činnosti. 
Pri zachovaní pôvodného navrhovaného znenia by dochádzalo k duplicite uplatňovania si týchto nárokov a preto žiadame buď ustanovenie vypustiť alebo doplniť, aby bolo zrejmé, že ak bola náhrada vykonaná podľa osobitného predpisu, tak takáto náhrada podľa stavebného zákona už duplicitne vlastníkovi pozemkov alebo stavieb nepatrí. 
 
Z 
A 
 
SSE-D, a.s. 
17. §69 odsek 2  
Navrhujeme doplniť o písm. h) v znení: 

h) na uskutočnenie stavby súvisiacej so stavbou podľa písm. g), ktorej výška nepresahuje 6m, a zastavaná plocha 25 m2, na existujúcej stavbe, ak tým nezasahuje do jej nosných konštrukcií. 

Odôvodnenie: 
Pripomienka je doplnením písm. g), podobne ako pri stavbách elektronických komunikačných sietí uvedených v písm. f) 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
SSE-D, a.s. 
16. §69 odsek 2  
Navrhujeme doplniť o písm. g) v znení: 

g) na zriadenie podzemných a nadzemných elektrických vedení nízkeho napätia a ich podperných bodov 

Odôvodnenie: 
Pripomienka vychádza z analogického režimu stavieb elektronických komunikačných sietí uvedených v písm. e). 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
SSE-D, a.s. 
15. §67 odsek 3 písm. h)  
Navrhujeme nasledovné znenie §67 odsek 3 písm. h): 

Na rekonštrukciu a iné stavebné úpravy elektrických vedení a udržiavacích prác vrátane výmeny podporných bodov bez obmedzenia napätia, ak sa nemení ich trasa. 

Odôvodnenie: 
Prakticky pri každej úprave elektrických vedení sa mení ich výška v dôsledku vyšších podperných bodov, z dôvodu zabezpečenia požadovaných bezpečnostných a technických nárokov. Pôvodne navrhované znenie by spôsobilo posunutie stavieb podľa uvedeného bodu do režimu povoľovania, čoho dôsledkom môže byť neodôvodnená administratívna, časová a ekonomická záťaž pre všetkých účastníkov stavebného konania v porovnaní s účinným zákonom. Nami navrhované znenie precizuje jednotlivé prípady a vychádza z obdobného ustanovenia ako platí pre plynárenské zariadenia. 

 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
SSE-D, a.s. 
14. § 51 odsek 7 písm. d)  
Navrhujeme nasledovné znenie §51 odsek 7 písm. d): 

Uplatňovať všeobecné zásady prevencie a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vypracovaného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podľa predpisov o bezpečnosti práce 

Odôvodnenie: 
Pripomienka zavádza použitie správnej terminológie pri zachovaní účelu ustanovenia. 
 
Z 
ČA 
problematika bola upravená iným spôsobom 
SSE-D, a.s. 
13. § 51 odsek 2  
Navrhujeme vypustiť ustanovenie § 51 odsek 2 

Odôvodnenie: 
Zákonné ustanovenie vylučuje možnosť, aby stavbu realizoval stavebník, ktorý disponuje potrebnými oprávneniami na výkon jednotlivých činností vo výstavbe, preto navrhujeme upraviť znenie § 51 tak, aby mohol stavbu realizovať svojpomocne aj stavebník, pokiaľ spĺňa zákonom požadované predpoklady. Navrhované ustanovenie považujeme za neprimerane prísne. 
 
Z 
A 
 
SSE-D, a.s. 
10. §20 odsek 2 
Navrhujeme zosúladiť terminológiu a povinnú stavebnú dokumentáciu so zhotoviteľskou dokumentáciou uvedenou vo vyhláške MPSVaR č. 147/2013 Z.z.  
O 
A 
 
SSE-D, a.s. 
9. §19 odsek 3  
Navrhujeme pôvodný § 19 odsek 3 premenovať na odsek 2 v nasledovnom znení: 

Susednou stavbou sa na účely tohto zákona rozumie stavba na susednom pozemku. 

Odôvodnenie: 
Odstránenie administrácie, zvýšeného počtu účastníkov konania, odstránenie nákladov účastníkov v konaní. 
 
Z 
ČA 
vypustené 
SSE-D, a.s. 
8. § 19 odsek 2  
Navrhujeme vypustiť predmetné ustanovenie zákona 

Odôvodnenie: 
Uvedené ustanovenie zvyšuje administráciu, okruh účastníkov konania. Máme za to, že z hľadiska konania podľa stavebného zákona sa jedná o neodôvodnenú požiadavku. V prípade nevypustenie predmetného ustanovenia predpokladáme, že celý proces stavebného konania sa okrem zvýšených nákladov aj neprimerane predĺži. 
 
Z 
ČA 
vypustené 
SSE-D, a.s. 
7. §17 odsek 5  
Navrhujeme v § 17 odsek 5 doplniť písm. l) v nasledovnom znení: 

l) bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany zhotoviteľa 
Odôvodnenie: 
Rozširuje sa okruh oprávnených osôb potrebných na riadny priebeh stavby. 

 
Z 
N 
navrhovovaná úprava nie je nevyhnutná 
SSE-D, a.s. 
6. §17 odsek 5  
Navrhujeme v § 17 odsek 5 doplniť písm. k) v nasledovnom znení: 

k) bezpečnostný technik, autorizovaný bezpečnostný technik, technik požiarnej ochrany stavebníka 
Odôvodnenie: 
Rozširuje sa okruh oprávnených osôb potrebných na riadny priebeh stavby. 
 
Z 
N 
navrhovaná úprava nie je nevyhnutná 
SSE-D, a.s. 
5. §12 odsek 3  
Navrhujeme do §12 odsek 3 za slovo rozvodní vložiť nasledovný text: 

transformačných staníc 

Odôvodnenie: 
V pôvodnom Stavebnom zákone a boli výslovne uvedené aj transformačné stanice, považujeme za vhodné vykonať takéto doplnenie za účelom odstránenia prípadného rozdielneho výkladu. 
 
Z 
ČA 
upravené vo yhláške 
SSE-D, a.s. 
4. §14 odsek 2 písm. m)  
Navrhujeme precizovať súvislosť definície pojmu "zariadenie" v § 9 ods. 3 s § 14 ods. 2 písm. m) tak, aby nedochádzalo k nejednotnému výkladu pri prejednávaní zariadení a drobných stavieb  
Z 
A 
 
SSE-D, a.s. 
3. §9 odsek 3 
Navrhujeme precizovať súvislosť definície pojmu "zariadenie" v § 9 ods. 3 s § 14 ods. 2 písm. m) tak, aby nedochádzalo k nejednotnému výkladu pri prejednávaní zariadení a drobných stavieb 
Z 
ČA 
vypustené 
SSE-D, a.s. 
2. §7 odsek 6 písm. b)  
Navrhujeme doplniť do § 7 odsek 6 psím. b) tak, že na konci vety sa vloží nasledovný text: 

podzemné elektrické vedenie, alebo elektro-energetické zariadenie, ktorého umiestnenie nemôže byť v rozpore s dôvodmi vylúčenia pozemku zo zastavania 

Odôvodnenie: 
Pozemky vylúčené zo zastavania podľa odseku 5 písm. b) a c) v predloženom znení znemožňujú ich použitie aj pre tie elektro-energetické zariadenia, ktoré svojím umiestnením nebránia uvedenému účelu vylúčenia pozemku zo zastavania. 
 
Z 
A 
 
SSE-D, a.s. 
12. § 48 odsek 1  
Navrhujeme z ustanovenia vypustiť text „podľa územnoplánovacej dokumentácie“ 

Odôvodnenie: 
Územnoplánovacia dokumentácia nemôže zahrnúť všetky potreby riešenia líniových stavieb na území, z dôvodu nezaručenej účasti všetkých dotknutých subjektov pri jej tvorbe a nemôže byť náhradou, alebo podmienkou pre samotné vyvlastňovacie konanie. 
 
Z 
N 
Územnoplánovacia dokumentácia navrhuje práve stavby vo verejnom záujme, ktoré nevyplývajú z osobitných predpisov. 
SSE-D, a.s. 
1. §7 odsek 3  
Navrhujeme úpravu §7 odsek 3 nasledovne:: 

Nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskej pôdy alebo lesných pozemkov, možno určiť ako stavebný pozemok, ak ide o pozemok v zastavanom území alebo ak sú splnené zákonné podmienky na jeho odňatie z poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu, alebo na jeho využitie vyňatie z takéhoto využívania, alebo na ich využitie na nepoľnohospodársky alebo lesný účel. 

Odôvodnenie: 

Precizuje sa zákonné ustanovenie. Poľnohospodárske a lesné pozemky možno použiť na nepoľnohospodársky alebo lesný účel aj bez správneho rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu. Stavebné povolenie by nahrádzalo vyňatie. 
 
O 
A 
 
ÚOOÚ 
K Čl. I § 97 ods. 4 
Požadujeme doplniť pred slovo „výpisom“ slovo „doloženým“. Táto pripomienka je zásadná. 

Odôvodnenie: 
Precizovanie textu za účelom odstránenia pochybností, či stačí predložiť výpis z registra trestov na nahliadnutie alebo je potrebné ho doložiť. 
 
Z 
A 
 
ÚOOÚ 
K Čl. II bodu 14 § 16b ods. 2 písm. a) 
Požadujeme doplniť ustanovenia tak, aby bolo zrejmé, aké osobné údaje fyzických osôb má ohlásenie obsahovať. Táto pripomienka je zásadná. 

Odôvodnenie: 
Osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. musí okrem účelu a okruhu dotknutých osôb obsahovať aj zoznam, resp. rozsah osobných údajov, ktorý je na jeho základe spracúvaný. Máme za to, že v tomto prípade je možné presne určiť zoznam osobných údajov, ktoré má ohlásenie obsahovať, a nie je potrebné určovať ich rozsah. V predmetnom ustanovení absentuje akékoľvek bližšie vysvetlenie, aké údaje sú považované za „základné“. 
 
Z 
A 
 
ÚOOÚ 
K Čl. I § 144 ods. 1 písm. a) a c) 
Požadujeme doplnenie týchto ustanovení tak, aby bol čo sa týka osobných údajov fyzických osôb exaktne vymedzený zoznam, ktorý má ohlásenie stavby obsahovať. Táto pripomienka je zásadná. 

Odôvodnenie: 
Osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. musí okrem účelu a okruhu dotknutých osôb obsahovať aj zoznam, resp. rozsah osobných údajov, ktorý je na jeho základe spracúvaný. Máme za to, že v tomto prípade je možné presne určiť zoznam osobných údajov, ktoré má stavebné povolenie obsahovať, a nie je potrebné určovať ich rozsah. 
 
Z 
ČA 
problematika je upravená iným spôsobom 
ÚOOÚ 
K Čl. I § 136 ods. 1 písm. a) a b) 
Požadujeme doplnenie týchto ustanovení tak, aby bol čo sa týka osobných údajov fyzických osôb exaktne vymedzený zoznam, ktorý má stavebné povolenie obsahovať. Táto pripomienka je zásadná. 

Odôvodnenie: 
Osobitný zákon v zmysle § 10 ods. 2 podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. musí okrem účelu a okruhu dotknutých osôb obsahovať aj zoznam, resp. rozsah osobných údajov, ktorý je na jeho základe spracúvaný. Máme za to, že v tomto prípade je možné presne určiť zoznam osobných údajov, ktoré má stavebné povolenie obsahovať, a nie je potrebné určovať ich rozsah. 
 
Z 
A 
 
ÚOOÚ 
K Čl. I § 116 ods. 7 
Požadujeme určiť ustanovenie pozitívnym vymedzením, t. j. osobné údaje zverejňované podľa tohto ustanovenia. Táto pripomienka je zásadná. 

Odôvodnenie: 
Predmetné ustanovenie vymedzuje zoznam osobných údajov, ktoré nesmú byť zverejňované správnym orgánom na webovom sídle a úradnej tabuli. Z výkladu § 10 ods. 2 podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. vyplýva, že zoznam, resp. rozsah osobných údajov musí byť osobitným zákonom ustanovený. Negatívne ustanovenie, tzn. to, aké osobné údaje byť spracúvané na základe tohto ustanovenia byť nemôžu, nemožno považovať za postup v súlade s vyššie uvedeným zákonom. 
 
Z 
A 
 
ÚOOÚ 
K Čl. I § 101 ods. 3 písm. b) a c) 
Požadujeme nahradiť slovo „identifikačné“ slovom „osobné“. Táto pripomienka je zásadná. 

Odôvodnenie: 
Keďže predmetný zoznam údajov sa vzťahuje k fyzickej osobe, jedná sa o osobné údaje, nie iba identifikačné, ktoré vo všeobecnosti nepožívajú ochranu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. 
 
Z 
A 
 
ÚOOÚ 
K Čl. I § 159 
Upozorňujeme, že žiadne podzákonné všeobecne záväzné právne predpisy nesmú ísť nad rámec ustanovený navrhovaným materiálom v kontexte spracúvania osobných údajov. Táto pripomienka je zásadná. 

Odôvodnenie: 
V zmysle § 10 ods. 2 podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. osobitný zákon, nie podzákonná norma, musí okrem účelu a okruhu dotknutých osôb obsahovať aj zoznam, resp. rozsah osobných údajov. Podzákonná norma nie je spôsobilým právnym základom spracúvania osobných údajov v zmysle citovaného ustanovenia pokiaľ ide nad rámec ustanovený zákonom, na základe ktorého je vydaná. 
 
Z 
A 
 
ÚREKPS 
§ 111 ods. 2 
Je potrebné za slová „sú konania“ doplniť slová „podľa osobitného predpisu12)“. 

Predmetné ustanovenie je potrebné precizovať z dôvodu kompetencií jednotlivých dotknutých orgánov, ktoré definujú jednotlivé zákony. 

Poznámka pod čiarou 12) znie: 
Napríklad podľa § 67 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.... 
Ostatné poznámky pod čiarou sa prečíslujú. 
 
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
ÚREKPS 
všeobecná 
Je potrebné zvážiť, či v rámci definície „zariadení“ v navrhovanom § 9 ods. 3 a v § 14 ods. 2 písm. m), ako aj v celom zákone kde sa používa pojem „antény“, nie je potrebné precizovať, o aké antény ide (napr. účelom použitia, rozmerom a pod.). V danom znení návrhu zákona by sa totiž predmetná úprava týkala aj jednoduchých zariadení, akými sú napríklad domáca DVB-T anténa, satelit pre TV a podobne. Pripomienka súvisí aj s navrhovaným § 9 ods. 5, podľa ktorého sa rozumie pevným spojením so zemou aj upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o inú stavbu.  
O 
ČA 
Predmetná problematika je upravená iným spôsobom. 
ASC 
§ 54 
Navrhujeme doplniť odsek (2) o písmeno e) nasledovne : 

(2) Odsek 1 sa nevzťahuje 
a) na vypracovanie projektovej dokumentácie jednoduchej stavby, jej zmeny a stavebných úprav a projektu terénnych úprav malého rozsahu; to neplatí, ak ide o budovu na bývanie so zastavanou plochou viac ako 120 m2 alebo o stavbu so vzdialenosťou zvislých nosných prvkov konštrukcie väčším ako 6 m, 
b) na vypracovanie projektu drobnej stavby a jej zmeny, stavebných úprav a umiestnenia výrobku, ktorý plní úlohu stavby, a upevnenia zariadenia, 
c) na vedenie jednoduchej stavby a jej zmeny, stavebných úprav a umiestnenia výrobku, ktorý plní úlohu stavby a 
d) na vedenie drobnej stavby a jej zmeny, stavebných úprav a udržiavacích prác a upevnenia zariadenia. 
e) na investičnú prípravu jednoduchej alebo drobnej stavby a jej zmeny, stavebných úprav a udržiavacích prác upevnenia zariadenia stavby a tiež stavby, ktorá je uskutočňovaná svojpomocne. 


Odôvodnenie: 
Investičná príprava stavieb je podľa nášho názoru menej závažnou činnosťou ako projektová činnosť, preto navrhujeme pre túto činnosť výnimku minimálne v takom rozsahu ako pre projektovú činnosť uvedenú v odseku (2) písmeno a), b). 
Spracúvanie výkazov výmer a kalkulácia nákladov je prierezová činnosť, ktorú v súčasnosti vo významnom rozsahu zabezpečujú stavební cenári, kalkulanti a rozpočtári s primeranou stavebnou praxou, so stavebným alebo ekonomickým stredoškolským vzdelaním, ktorým by uvedená tvrdosť zákona mohla spôsobiť obmedzenie zamestnania, alebo živnosti. Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je „Stavebné cenárstvo“ (zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác) voľnou činnosťou. 
V mnohých prípadoch ak ide o opakované alebo typové dodávky stavieb na kľúč a rodinné domy realizované svojpomocne už spracovanie výkazu-výmer a kalkulácia nákladov nie je potrebná. 
Z uvedených dôvodov teda navrhujeme „tvrdosť zákona“ zmierniť doplnením hore uvedeného bodu e) v § 54 odseku (2). 
 
Z 
ČA 
Text je upravený inak. 
ZRRR 
§ 80 Oprávnenia stavebného úradu na zabezpečenie užívania stavieb 
d) nariadiť vlastníkovi budovy na vlastné náklady vybudovať dodatočnú ochranu budovy proti prenikaní pôdnych plynov do interiéru, alebo iným vhodným spôsobom znížiť koncentráciu aerosólov radónu pod referenčnú úroveň, ak bolo autorizovaným meraním zistené jej prekročenie. 

Odôvovdnenie: 
Väzba na §78 ,ods.2., pis.b) zákona. 
Nariadenie povinnej údržby je v súlade s čl.102, ods.1. Smernice rady(delenie zodpovednosti pri riadení existujúcich expozičných situácií). Nápravné opatrenia sa realizujú zásahmi do stavebných konštrukcií. Nariadenie údržby neobmedzuje právo vlastníka žiadať štátnu podporu na vykonanie opatrení, úmernú odvrátenej dávke žiarenia, ak bude taká podpora zavedená zákonom o radiačnej ochrane (očakáva sa to). 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
ZRRR 
§20 Projektová dokumentácia 
(6) Projektovú dokumentáciu stavby tvorí projekt stavby a dokladová časť potrebná na účely stavebného konania. Projekt stavby je textové a grafické vyjadrenie architektonického, stavebno-technického a technologického riešenia stavby. Projektom stavby sa rozumie aj projekt zmeny stavby na účely konania o zmene nedokončenej stavby alebo dokončenej stavby. Obsahuje najmä sprievodnú správu a súhrnnú technickú správu, technické správy jednotlivých častí projektu stavby, popis zabezpečenia budovy proti prenikaní pôdnych plynov a radónu z podložia do interiéru a umiestnenie ochranných prvkov, popis technického a technologického vybavenia stavby a umiestnenie vnútorných rozvodov technických systémov budovy, posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby a odolnosti nosnej konštrukcie pri požiari, vytyčovacie výkresy a stavebné výkresy. 
Odôvodnenie: 
Smernica Rady 2013/59/Euratom; čl.103, ods.2 Členské štáty zabezpečia zavedenie príslušných opatrení na predchádzanie preniku radónu do nových budov. Opatrenia proti prenikaní radónu sa projektujú ako súčasti stavebných konštrukcií, ktoré sú v kontaktu so základovou pôdou a sú súčasťou vzduchotechnických zariadení v pasívnych domoch.  
Z 
ČA 
Rozsah dokumentácie bude upravený vykonávacou vyhláškou. 
ZRRR 
§20 Projektová dokumentácia 
(7)Súčasťou projektovej dokumentácie stavby je aj 
c) radónový posudok stavebnej parcely a projekt protiradónových stavebných opatrení. 

Odôvodnenie: 
Smernica Rady 2013/59/Euratom, čl.103; ods.2 hovorí, že .štáty prijmú opatrenia, ktoré zabránia prenikaní radónu do nových budov; môžu k tomu použiť ustanovenia vnútroštátnych stavebných predpisov. 
Hlavným zdrojom radónu v budovách je pôdny plyn prenikajúci z podložia do interiéru. Radónový posudok stavebnej parcely je dokument obsahujúci vyjadrenia o objemovej aktivite Radónu v pôdnom vzduch a priepustnosti základovej pôdy pre plyny, parametre experimentálne stanovené autorizovanou osobou na konkrétnej stavebnej parcele. Radónový posudok je podkladom pre projektovanie optimálnych opatrení proti prenikaní radónu stavebnými konštrukciami do interiéru. 
 
Z 
ČA 
Podrobný rozsah dokumentácie bude upravený vykonávacou vyhláškou. 
ZRRR 
§51 Stavebník 
(4)Stavebník je ďalej povinný 
a) obstarať radónový posudok stavebného pozemku u autorizovanej osoby, projektovú dokumentáciu u oprávneného projektanta alebo u kvalifikovanej osoby, ak ide o stavbu svojpomocou, 

Odôvodnenie: 
Je potrebné v Stavebnom zákone definovať, kto má povinnosť obstarať radónový posudok stavebnej parcely, lebo v minulosti týmto úkonom Vyhl. MZ SR č.12/2001 Z.z. poverovala citujem: „stavebnú firmu” koniec citátu, čím mali na mysli zhotoviteľa stavby a táto tendencia je skrytým spôsobom zakotvená i vo vyhláške MZ SR č.:528/2007 Z.z. Je potrebné aby radónový posudok bol súčasťou balíka podkladov pre projekt, lebo iba tak sa vyhneme zbytočným zdržaniam spôsobeným doprojektovávním radónovej ochrany v priebehu výstavby a motaniu sa radónových prospektorov po stavenisku v čase zakladacích prác. 

 
Z 
ČA 
V stavebnom konaní je stavebník povinný predložiť dokumentáciu v rozsahu stanovenom vyhláškou. 
ZRRR 
§ 64 Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb 
h) dispozičné a prevádzkové riešenie budov zohľadňovalo klimatické podmienky a možnosti stavebného pozemku, najmä aby sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo a bola zabezpečená čo najlepšia ochrana budovy pred vplyvom vetra, dažďa a snehu a pritom nepodporovalo prenikanie pôdnych plynov stavebnými konštrukciami do interiéru, 

Odôvodnenie: 
Nevhodné dispozičné riešenie môže napríklad komínovým efektom zvyšovať tlakovú diferenciu na rozhraní interiér–základová pôda a tým zvyšovať konvektívny tok radónu nespojitosťami kontaktných konštrukcií do interiéru. 
 
Z 
ČA 
Podrobnosti budú upravené vykonávacou vyhláškou. 
ZRRR 
§ 64 Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb 
k) stavba bola čo najlepšie chránená pred hlukom a vibráciami z vonkajšieho prostredia, pred ionizačným žiarením z geologického podložia, pred vplyvom geopatogénnych zón a bludných prúdov a pred prenikaním pôdnych plynov a radónu konštrukciami v kontaktu so základovou pôdou, účinkami podzemných a povrchových vôd a zemnej vlhkosti, 

Odôvodnenie: 
Gama žiarenie geologického podložia stavby je prakticky identické so žiarením minerálnych stavebných konštrukcií,ktoré ho čiastočne tienia, záťaž asi 1mSv/r zodpovedá prírodnému pozadiu a je podľa Smernice rady riešená zák.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Naproti tomu pôdny plyn, prenikajúci z podložia s obsahom radónu poriadku jednotiek až stovák kBq/m3 predstavuje významné zdravotné riziko Smernica Rady 2013/59 čl. 103, ods 2. zamedzenie prenikaniu radónu do nových budov. 
 
Z 
ČA 
Podrobnosti budú upravené vykonávacou vyhláškou. 
ZRRR 
§71 Všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb 
(2) Stavby sa zakladajú spôsobom zodpovedajúcim základovým pomerom stavebného pozemku, režimu podzemných vôd a radónovým pomerom v základovej pôde konkrétnej stavby, ak ide o zakladanie budov. Pri zakladaní stavby sa musí dbať o to, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery priľahlých pozemkov. Susedné stavby, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli zakladaním stavby ohroziť, treba zabezpečiť ešte pred začatím zemných prác. 

Odôvovdnenie: 
Radónové pomery konkrétnej parcely sú výsledkom nahodilostí jemnej štruktúry nespojitostí podložného masívu a priepustnosti nadložných vrstiev zemín. Preto je neprípustné vytvárať opatrenia proti prenikaní radónu metódou pre analogiam, ale vždy postupovať podľa projektu vychádzajúceho z Radónového posudku konkrétnej stavebnej parcely. 
 
Z 
ČA 
Podrobnosti budú upravené vykonávacou vyhláškou. 
ZRRR 
§ 78 Údržba stavieb 
(2) Vlastník stavby je povinný 
b) dbať, aby stavba nevytvárala nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, a aktivita radónu vo vnútornom ovzduší neprekračovala referenčnú úroveň, stanovenú pre daný typ budovy, 

Odôvovdnenie: 
Smernica 2013/59, Čl. 74, ods2.členské štáty podporujú vyhľadávanie nebezpečných expozičných situácií a podnecujú technickými alebo inými prostriedkami opatrenia na znižovanie koncentrácií radónu v týchto obydliach. 
Orgán radiačnej ochrany organizuje bezúplatnú distribúciu detektorov radónu. 
Zvýšené koncentrácie radónu v užívaných budovách sú dôsledkom zlého technického stavu stavebných konštrukcií v kontaktu so základovou pôdou. Prepúšťajú pôdne plyny a radón do interiéru. Stavebný zákon ako predpis delegovaných úlloh v radiačnej ochrane v zmyslu ods.46 dôvodovej správy Smernice rady a ustanovenia čl.102 ods.1 a čl.74 ods 2. podporuje vyhľadávanie nebezpečných jestvujúcich situácií expozície obyvateľov radónu. 
 
Z 
ČA 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
ZRRR 
Ku koncepcii zákona ako celku 
(Slovo k autorom zákona) 
Vážení, som presvedčený, že ste sa snažili vytvoriť moderný a efektívny predpis na riadenie územného plánovania, výstavby a stavebného poriadku. Verím, že sa to aj v zásadných veciach zo stavbárskeho pohľadu podarilo, i keď to neviem posúdiť, lebo som chemik. 
Úlohy stavebného zákona v radiačnej ochrane ste v častiach o výstavbe a stavebnom poriadku neriešili, lebo to je celkom nová požiadavka na Stavebný zákon. Vzišla zo Smernice Rady 2013/59/Euratóm, ktorá bola uverejnená vo Vestníku 17. 1.2014 a vtedy už boli práce na Stavebnom zákone takmer u konca. 
Ustanovenia Smernice vychádzajú z princípov radiačnej ochrany, ktoré ICRP uverejnili v Publikácii ICRP103, Doporučenia Medzinárodnej Komisie Rádiologickej Ochrany 2007 
Mnohé sa zmenilo. Ukázalo sa, že realizácia radiačnej ochrany vyžaduje kompetentný prístup odborníkov z rôznych odvetví, nie iba medicíny a fyziky ionizujúceho žiarenia, čo teraz menovaní ťažko prijímajú. 
Tvorcovia Smernice 2013/59 v článkoch od (15) do (25) a v čl.(46) a čiastočne i v čl.52 dôvodovej správy diskutujú potrebu riadiť stratégie regulácie expozície prírodným rádionuklidom v budovách prostredníctvom stavebných predpisov. Články (15) až (21) riešia problematiku rádioaktivity stavebných výrobkov v prospech Nariadenia EP a Rady EU č:305/2011 o harmonizovaných podmienkach uvádzania stavebných výrobkov na Európsky trh (u nás zák 133/2013 Z.z.). Čl.(22) až (25)riešia problematiku radónu v interiéroch budov prostredníctvom Národných akčných plánov, do ktorých sú vedľa orgánu radiačnej ochrany zapojené ďalšie odborné zložky tak v častiach riadenia ako i vykonávania stratégií radiačnej ochrany. V čl. 46 sa diskutujú možnosti zoskupovania a prideľovania zodpovedností vnútroštátnym službám, odborným skupinám a expertom, aby sa dosiahlo vysokej úrovne kompetentnosti pri riadení technických a praktických aspektov ochrany pred žiarením. 
Podstatné v čl.52 je konštatovanie, že by sa mali uplatňovať zásady odôvodnenia a optimalizácie na stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahuje označenie CE. 
Tieto úvahy sa premietajú do ustanovení Smernice v článku 74 interiérové ožiarenie radónom,ods2. väzbou na Stavebný zákon cez Národný akčný plán (čl. 103), čl 102 ods.1.Členské štáty pridelia zodpovednosti za vykonávanie stratégií riadenia existujúcich situácií ožiarenia a zabezpečia koordináciu medzi stranami, ktoré sa zúčastňujú na vykonávaní nápravných a ochranných opatrení. Zainteresované strany sa zúčastňujú na rozhodovaní o vývoji a vykonávaní stratégií riadenia expozičných situácií, Čl. 102 ods.4. Členské štáty zabezpečia, aby osoby a subjekty zodpovedné za vykonávanie stratégií pravidelne sledovali a vyhodnocovali vývoj nových nápravných a ochranných opatrení a porovnávali ich parametre s používanými postupmi a konečne v Článku 103, Akčný plán pre radón. 
Odbor Výstavby MDVaRR prostredníctvom Stavebného zákona usmerňuje: 
a. výstavbu budov a pritom vykonáva stratégiu radiačnej ochrany zabránenie prenikaní radónu do interiérov z podložia a stratégiu zabránenia nadmernej expozícii žiarení gama stavebných konštrukcií v nových budovách (projektovanie, zakladanie, výstavba, stavebné výrobky), 
b. užívanie a údržbu budov, a pritom podporuje stratégiu vyhľadávania jestvujúcich expozičných situácií (vlastník je povinný udržiavať interiérovú aktivitu radónu nízku), a vykonáva stratégiu nápravy nebezpečných jestvujúcich expozičných situácií (projektovanie nápravných opatrení a ich realizácia, mal by byť súhlas alebo stavebné povolenie). 
Súčinnosť orgánu radiačnej ochrany spočíva v tom, že vyhlasuje referenčné úrovne, organizuje a koordinuje vyhľadávanie jestvujúcich expozičných situácií radónu v užívaných budovách, zabezpečuje potrebné dozimetre a ich autorizované vyhodnocovanie, vykonáva osvetovú prácu. 
 
O 
A 
 
SKSI 
čl. V § 43dc ods. 3 - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V čl. V § 43dc ods. 3 písmeno doplniť: „ ..., po úspešnom absolvovaní písomnej časti autorizačnej skúšky podľa § 21 ods. 2 a po zložení sľubu podľa § 23 ods. 3“ 

(3) Slovenská komora stavebných inžinierov na základe žiadosti, po úspešnom absolvovaní písomnej časti autorizačnej skúšky podľa § 21 ods. 2 a po zložení sľubu podľa § 23 ods. 3 zapíše osobu, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pre kategóriu inžinier... 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
SKSI 
čl. V § 43dc ods. 2 písmeno c) - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V čl. V § 43dc ods. 2 písmeno c) vyškrtnúť „najmenej tri roky“: 

(c) inžinier pre výkon činnosti hlavného stavbyvedúceho podľa § 5 ods. 8, ak preukáže autorizačnej komisii, že vykonával pred podaním žiadosti odborné činnosti stavbyvedúceho najmenej na dvoch stavbách, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
SKSI 
čl. V § 43dc ods. 2 písmeno a) - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V čl. V § 43dc ods. 2 písmeno a) vyškrtnúť „najmenej tri roky“: 

(a) inžinier pre stavebnotechnický dozor podľa § 5 ods. 6, ak preukáže autorizačnej komisii, že vykonával stavebný dozor pred podaním žiadosti najmenej na dvoch stavbách, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami, 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
SKSI 
čl. V § 43dc ods. 2 - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V čl. V § 43dc ods. 2 doplniť „alebo architekta“ a „alebo zozname autorizovaných architektov“: 

(2) Slovenská komora stavebných inžinierov na základe žiadosti inžiniera alebo architekta, ktorý je k 1. júlu 2015 zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov alebo zozname autorizovaných architektov, vyznačí kategóriu... 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
SKSI 
čl. V § 43dc ods. 1 - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V čl. V § 43dc ods. 1 vyškrtnúť „počas najmenej piatich rokov“: 

(1) Slovenská komora stavebných inžinierov na základe žiadosti inžiniera, ktorý je k 1. júlu 2015 zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov pre kategóriu inžinier pre statiku stavieb, vyznačí podkategóriu kontrolný statik, ak je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inžinierov najmenej 10 rokov a preukáže autorizačnej komisii znalosť stavebných predpisov a harmonizovaných technických noriem týkajúcich sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb a že pred podaním žiadosti vyhotovil projektovú dokumentáciu nosných konštrukcií stavieb a overoval projekty z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb, ktoré sú podľa stavebných predpisov vyhradenými stavbami. Vyznačenie podkategórie sa uvedie aj v autorizačnom osvedčení a v pečiatke. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
SKSI 
čl. IV vypustiť celý bod 1. - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V čl. IV vypustiť celý bod 1. 

Odôvodnenie: V čl. IV je bod 1. je v rozpore s dikciou ustanovenia § 26 tohto zákona. 
 
Z 
A 
 
SKSI 
§ 167 zrušiť celý ods. 2 
V § 167 zrušiť celý ods. 2: 
2. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie: Tento zákon už bol zrušený. 
 
O 
A 
 
SKSI 
§ 131 ods. 2 doplniť písmeno h) - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 131 ods. 2 doplniť písmeno h): 

h) projektové energetické hodnotenie s preukázaním predpokladu splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť v rozsahu požadovanom pre danú kategóriu budovy. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
SKSI 
§ 85 doplniť nový odsek 2 - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 85 doplniť nový odsek 2 a pôvodný neočíslovaný odsek očíslovať ako odsek 1: 

(2) Ak sú havarijným stavom stavby bezprostredne ohrozené životy osôb a ak stavbu nemožno zachovať, môže stavebný úrad výnimočne vydať ústny príkaz na odstránenie stavby a zabezpečiť odstránenie stavby bez prerokovania s vlastníkmi stavby. Stavebný úrad najneskoršie do 3 dní písomne oznámi rozhodnutie vlastníkovi stavby a dôvody, pre ktoré bol príkaz vydaný, a rozhodne o úhrade nákladov na odstránenie stavby. 

Odôvodnenie: 
V stave, keď je nutné konať neodkladne, napr. pri čiastočne zrútenej stavbe je podľa nášho názoru účinnejšie úplné znenie § 91 dnes platného zákona. Prípadne týmto znením nahradiť znenie ods. 1 písm. a). 

 
Z 
ČA 
odstúpili od zásadnej pripomienky 
SKSI 
§ 71 ods. 8  
V § 71 ods. 8 doplniť na konci vety: „a vetrom“. 

(8) Strechy stavieb musia zachytávať a odvádzať zrážkové vody a zabraňovať ich vnikaniu do stavebných konštrukcií a musia byť odolné voči zaťaženiu spôsobenému snehom a vetrom. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
SKSI 
§ 71 ods. 4 - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 71 ods. 4 vypustiť druhú vetu: 
(4) Pevný základ stavby musí bezpečne prenášať do podložia zaťaženie vyvolané stavebnou konštrukciou a úžitkovým zaťažením. 

Odôvodnenie: 
Norma STN 73 1001 Zakladanie stavieb v článku 4.2.1.1.1 umožňuje zakladanie na plošných základoch aj v iných podmienkach. 
 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
SKSI 
§ 62 ods. 2 písm. a) 
V § 62 ods. 2 písm. a) nahradiť slovo „plán“ slovom „projekt“: 
a) vypracovať podrobný výkaz výmer a rozpočet stavby podľa položiek vykonávacej projektovej dokumentácie a projekt organizácie výstavby vo fyzikálnych jednotkách a parametroch, 
 
O 
ČA 
vypustené 
SKSI 
§ 62 ods. 1 písm. a) - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 62 ods. 1 písm. a) doplniť slová "technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby": 
a) vypracovanie technicko-ekonomického vyhodnotenia stavby, podrobného výkazu výmer podľa položiek stavebných konštrukcií a stavebných výrobkoch, z ktorých má byť zhotovená stavba, 
 
Z 
ČA 
vypustené 
SKSI 
§ 55 ods. 7 doplniť písm. d) 
V § 55 ods. 7 doplniť písm. d) uskutočňovať stavebné merania a stavebnú diagnostiku. 
(d) uskutočňovať stavebné merania a stavebnú diagnostiku. 

 
O 
A 
 
SKSI 
§ 55 ods. 1 - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 55 ods. 1 doplniť nasledovne: 
1) Projektantovi je vyhradené vypracovanie projektu na zmenu využitia územia, projektu umiestnenia stavby, projektu stavby, a vykonávacieho projektu a projektu skutočného vyhotovenia stavby. 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
SKSI 
§ 54 ods. 3 v písm c) - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 54 ods. 3 v písmene c) upraviť: 
c) strojnotechnického alebo elektrotechnického zamerania, ak ide o prípojky stavieb na inžinierske siete, o vnútorné rozvody a technické systémy budov - okrem vyhradených technických zariadení stavieb 

Odôvodnenie: 
Zrejme ide iba o omyl pri prepise, ktorým text dostal iný/opačný význam - navrhnuté znenie neguje zásadným spôsobom oprávnenia na činnosť vo výstavbe vo veľmi významnom sektore bezpečnosti stavieb; bez opravy by vznikol priestor pre principiálne a bezprostredné nebezpečie ohrozenia majetku, zdravia a života osôb! 

 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
SKSI 
§ 54 ods. 2 písm. a) - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
Do § 54 ods. 2 písm. a) vložiť vetu: ak ide o reklamnú stavbu podľa § 13 ods. 3 písm. a) a b) ktorej spodný okraj je umiestnená vo výške väčšej než 6 m nad okolitým terénom a sú vzdialené od budov, komunikácií a parkovísk menej než je ich celková výška zväčšená o 3 m, 

a) na vypracovanie projektovej dokumentácie jednoduchej stavby, jej zmeny a stavebných úprav a projektu terénnych úprav malého rozsahu; to neplatí, ak ide o budovu na bývanie so zastavanou plochou viac ako 120 m2 alebo o stavbu so vzdialenosťou zvislých nosných prvkov konštrukcie väčším ako 6 m, ak ide o reklamnú stavbu podľa § 13 ods. 3 písm. a) a b) ktorej spodný okraj je umiestnená vo výške väčšej než 6 m nad okolitým terénom a sú vzdialené od budov, komunikácií a parkovísk menej než je ich celková výška zväčšená o 3 m, 

Odôvodnenie: 
Reklamné stavby podľa § 13 ods. 3 písm. a) a b), ak sú umiestnené vo výške väčšej než 6 m nad okolitým terénom a sú vzdialené od budov, komunikácií a parkovísk menej než je ich celková výška zväčšená o 3 m, môžu ohroziť život a spôsobiť značné škody na majetku. 

 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
SKSI 
§ 53 ods. 11 - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 53 ods. 11 doplniť o: „technicko-ekonomických vyhodnotení stavby, projektu organizácie výstavby,“: 
(11) Investičnou prípravou stavieb je spracúvanie technicko-ekonomických vyhodnotení stavby, projektu organizácie výstavby, výkazov výmer a kalkulácia nákladov stavebných dodávok, stavebných prác a technologických postupov. 
 
Z 
ČA 
vypustené 
SKSI 
§ 53 ods. 5 
V § 53 ods. 5 doplniť na konci vety: ...na základe normalizovaného energetického hodnotenia podľa skutočného zhotovenia budovy. 
(5) Energetickým hodnotením budov je projektové energetické hodnotenie navrhovanej budovy podľa projektovej dokumentácie a vypracovanie energetického certifikátu dokončenej budovy na základe normalizovaného energetického hodnotenia podľa skutočného zhotovenia budovy. 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
SKSI 
§ 53 ods. 2 písm. e) 
V § 53 ods. 2 písm. e) nahradiť slovo „stavebno-technického“ slovom „stavebnotechnického“ - bez pomlčky: 
e) výkon stavebno-technického stavebnotechnického dozoru, 
 
O 
ČA 
text je upravený inak 
SKSI 
§ 52 ods. 5 - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 52 ods. 5 vypustiť celú druhú vetu: 
(5) Generálny zhotoviteľ stavby určí hlavného stavbyvedúceho, ktorý zodpovedá za odborné vedenie celej stavby a koordinuje na stavenisku a na stavbe činnosť ostatných stavbyvedúcich, najmä stavbyvedúcich zmluvných dodávateľov. 

Odôvodnenie: 
Druhá veta tohto odseku nie je jednoznačná. Nie je zosúladená s § 59 – činnosťou a povinnosťami stavebnotechnického dozoru a môže vyvolať na stavbe nejednoznačné právomoci rozhodovania a kontrolného procesu. 

 
Z 
A 
 
SKSI 
§ 52 ods. 2 v druhej vete  
V § 52 ods. 2 v druhej vete doplniť za slová „môže byť“ spojku „aj“: 

(2) Fyzická osoba môže byť zhotoviteľom stavby, ak má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa architektonické alebo stavebného zamerania a najmenej tri roky praxe vo výstavbe alebo úplné stredné odborné vzdelanie stavebného zamerania a najmenej päť rokov praxe vo výstavbe a osvedčenie o živnostenskom oprávnení uskutočňovať stavby. Zhotoviteľom technických a technologických častí a zariadení stavby, vrátane montáže technických systémov budov môže byť aj fyzická osoba, ak má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa strojnotechnologického alebo elektrotechnického zamerania a najmenej tri roky praxe zhotovovať takéto časti alebo zariadenia stavieb, alebo úplné stredné odborné vzdelanie stavebného zamerania a najmenej päť rokov praxe zhotovovať takéto časti alebo zariadenia stavieb a osvedčenie o živnostenskom oprávnení uskutočňovať technické a technologické časti a zariadenia stavieb. 
 
O 
A 
 
SKSI 
§ 51 ods. 4 písm. d) 
V § 51 ods. 4 písm. d) odtrsániť slovo "osobu" a slovo "bezodkladne": 
d) zabezpečiť oprávneného zhotoviteľa stavby pri stavbe uskutočňovanej dodávateľsky a stavbyvedúceho zhotoviteľa stavby oznámiť stavebnému úradu pred začatím stavebných prác po uzavretí zmluvy s ním, 
 
O 
N 
text je upravený inak 
SKSI 
§ 20 ods. 9 písm. a)  
V § 20 ods. 9 písm. a) nahradiť slovo „plán“ slovom „projekt“: 
a) projekt organizácie výstavby, 
 
O 
A 
 
SKSI 
§ 16 ods. 2 v písm. i) - zásadná pripomienka  
zásadná pripomienka: 
V § 16 ods. 2 v písm. i) vyškrtnúť „a bleskozvodov“: 
i) údržba, výmena, odstránenie alebo doplnenie strešných antén a iných zariadení elektronických komunikácií, anténnych zvodov, 

Odôvodnenie: 
Bleskozvod je principiálne iné zariadenie ako antény a elektronické komunikácie, a má priamy vplyv na bezpečnosť majetku a osôb, vrátane ohrozenia života a požiarnej bezpečnosti. Okrem toho je to vyhradené elektrické zariadenie podľa samostatného predpisu*), s vyššou a vysokou mierou ohrozenia. 
Európska technická norma **) pritom nepripúšťa zachovanie jestvujúcich bleskozvodov spôsobom kus-za-kus, ale ide vždy o nové riešenie, vrátane jeho dokumentácie a schvaľovania. 
**) súbor noriem STN EN 62305 
 
Z 
A 
 
SKSI 
§ 16 ods. 2 písm. d) - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 16 ods. 2 písm. d) dopísať slovo: „nenosných“ 
d) opravy a prestavba vnútorných nenosných priečok, opravy a výmena omietok a obkladov stien, podláh a dlažieb, 
 
Z 
A 
 
SKSI 
§ 14 ods. 5 - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 14 ods. 5 za nové písm. r) doplniť písmeno s): 
s) Elektroenergetické stavby a vyhradené elektrické zariadenia stavieb, aj podľa odsekov (2) až (4), s vyššou a vysokou mierou ohrozenia podľa právneho predpisu(* 
(* zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 

Odôvodnenie: 
Je potrebné zvlášť výslovne definovať túto kategóriu, pretože nie je identifikovaná v ostatných ustanoveniach § 14; pritom jej vplyv na okolie je definovaný priamo iným právnym predpisom ako „vysoká miera ohrozenia“. 
Ide najmä o stavby prenosovej sústavy, distribučných sústav, výrobne elektrickej energie iné ako jadrové, a pod. Niet pochybností, že takéto stavby, alebo časti stavieb predstavujú prvky vysoko nebezpečné z hľadiska ohrozenia zdravia a života osôb, tak aj majetku, nielen požiarmi, alebo explóziou, ale aj priamo elektrickou energiou - vytvárajú okolo seba nebezpečné polia a potenciálové elektrické rozdiely, s veľkým energetickým pôsobením a tvorbou elektrických oblúkov, obsahujú samy osebe nebezpečné plyny. 
Typickým príkladom je napr. prípojka vysokého napätia ( štandardne 22 000 V) pre priemyselný objekt, ktorá môže mať dĺžku rádovo v km a prenáša výkony rádovo v desiatkach MW; 
na rozdiel od prípojky nízkeho napätia pre rodinný dom s dĺžkou 20 m ako jednoduchej stavby. 
Z pohľadu statiky ide najmä o vedenia prenosovej sústavy a vonkajšie rozvodne, oboje s podstatnými oceľovými konštrukciami. 
Okrem toho, odstráni sa dvojznačnosť a nepreviazanosť dvoch legislatívnych línií ( zákon č. 124/2006 a jeho vykonávacie predpisy kontra stavebný zákon ). 

 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
SKSI 
§ 14 ods. 5 - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 14 ods. 5 za písm. q) doplniť písmeno r): 
r) Stavby zapísané ako národné kultúrne pamiatky, v ktorých sa navrhuje rozsiahla rekonštrukcia, adaptácia a pamiatková obnova. 

Odôvodnenie: Pri stavbách takéhoto celospoločenského významu je potrebné zvýšiť náročnosť na spoľahlivé riešenie. 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
SKSI 
§ 14 ods. 4 - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 14 ods. 4 za písm. f) doplniť písmeno g): 
g) elektrické vyhradené zariadenia s vysokým stupňom ohrozenia podľa právneho predpisu (* 
(* zákon č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4. 

Odôvodnenie: Zariadenia pre vysoké napätie určite nemožno považovať za stavby, ktoré „nemajú podstatný vplyv na okolie“; navyše elektrický prúd zabíja rovnako bez ohľadu na rozmery zariadenia, alebo inštalácie. 
Ich vplyv na okolie je definovaný priamo iným právnym predpisom ako „vysoká miera ohrozenia“ , 
a vyskytujú sa bežne na verejných priestranstvách aj v obytných budovách (napr. trafostanice, vedenia vysokého napätia a pod.). 

 
Z 
ČA 
upravené vo vyhláške 
SKSI 
§ 14 ods. 2 doplniť 
V § 14 ods. 2 doplniť za písm. m) „písmeno n)“: 
n) bazény zapustené min. 0,5 m pod najnižšiu úroveň priľahlého terénu alebo spevnenej plochy so zastavanou plochou do 25 m2. 
 
O 
ČA 
upravené vo vyhláške 
SKSI 
§ 1 písm. c) - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: V § 1 písm. c) doplniť za slovo „umiestňovanie“ slová „navrhovanie, projektovanie“, resp. v celom zákona príslušne zosúladiť rozsah predmetu podľa upraveného znenia písm. c): 
c) umiestňovanie, navrhovanie, projektovanie, povoľovanie, uskutočňovanie, kolaudovanie, užívanie a odstraňovanie stavieb, 
 
Z 
ČA 
text je upravený inak 
SKSI 
§ 9 ods. 3 doplniť 
V § 9 ods. 3 doplniť slová "alebo so stavbou" a slová "fotovoltické elektrické zariadenia" nasledovne: 
(3) Ak ďalej nie je ustanovené inak, ustanovenia o stavbe sa vzťahujú aj na zariadenie. Zariadením sa rozumie pevná konštrukcia pevne spojená so zemou alebo so stavbou alebo osadená na upravenom podklade bez ohľadu na konštrukčné vyhotovenie, účel využitia a trvanie, najmä stožiare verejného osvetlenia, konštrukcie a podpery trolejových vedení dráh a vodičov a káblov vzdušných vedení, antény a zvody stavieb elektronických komunikačných sietí, bleskozvody, signálne veže, fotovoltické elektrické zariadenia. 
 
O 
N 
Predmetná problematika bola upravená iným spôsobom. 
SKSI 
§ 97 ods. 1 písm. c) - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 97 ods. 1 písm. c) odstrániť slovo "najmä" a pridať slová "stavebníctvo, staviteľstvo," nasledovne: 

c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe zameranom na územné plánovanie, architektúru, urbanizmus, krajinné plánovanie, stavebníctvo, staviteľstvo, prírodné vedy alebo sociológiu a najmenej tri roky praxe vo verejnej správe v činnostiach súvisiacich s obstarávaním územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, alebo päť rokov praxe, ak má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe uvedeného zamerania, a 
d) úspešne zložila skúšku odbornej spôsobilosti. 

 
Z 
ČA 
Dohodnuté na rozporovom konaní 15. 12. 2014.  
SKSI 
§ 28 ods. 5 
V § 28 ods. 5 v prvej vete nahradiť číslovku 5 číslovkou 4: 
(5) Osoby uvedené v 5 4 odseku sú povinné poskytnúť orgánu územného plánovania údaje o území bezodkladne po ich získaní za úhradu nevyhnutných nákladov na ich vytvorenie, digitalizáciu, rozmnoženie a doručenie. 
 
O 
A 
 
SKSI 
§ 26 ods. 1 - zásadná pripomienka 
zásadná pripomienka: 
V § 26 ods. 1 vyškrtnúť „v kategórii architekt“: 
(1) Spracovateľom je fyzická osoba, ktorá má profesijnú kvalifikáciu a autorizáciu na spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa predpisov o regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach. 
 
Z 
A 
 
SKSI 
V § 8 ods. 2 písm. m) upraviť nasledovne 
m) stanovenie podmienok minimalizácie negatívnych vplyvov stavieb a využívania územia na zdravie a bezpečnosť ľudí, na bezpečnosť v prípade požiaru, na energetickú hospodárnosť a na klimatické podmienky. 
Odôvodnenie: V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady 305/2011 
 
O 
ČA 
Text bol upravený. 



