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Doložka vybraných vplyvov 
 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

Kompetenčný zákon 

 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Úrad vlády SR  

 

Charakter predkladaného materiálu 
☐ Materiál nelegislatívnej povahy 

☒ Materiál legislatívnej povahy 

☐ Transpozícia práva EÚ 

 

Termín začiatku a ukončenia PPK  

Predpokladaný termín predloženia na MPK* Máj 2021 

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 

SR* 

Jún 2021 

 

2. Definovanie problému 
Východiská a oblasti s potenciálom na zlepšenie pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky:  

- Nejednotnosť a nepredvídateľnosť postupov pri výkone verejnej moci  

- Nedostatočná disciplína a vymáhateľnosť 

- Dlhé doby trvania konaní (napr. získanie stavebného povolenia trvá v priemere 300 dní) 

- Nedostatočná kvalita rozhodovania a kontroly 

- Nedostupnosť údajov o území 

- Neefektívna komunikácia s účastníkmi procesov územného plánovania a výstavby 

- Nelichotivé postavenia Slovenska v medzinárodnom merítku v rebríčku Doing Business 2020 -  SR 

patrí 146. miesto (zo 190 hodnotených  krajín)  

3. Ciele a výsledný stav 
Právnou úpravou sa zriaďuje Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorý bude 

gestorom interoperability procesov, kvality a dostupnosti údajov o území a elektronického výkonu verejnej 

moci ako predpokladu pre efektivity a kvality procesov územného plánovania a výstavby,  

Očakávaným výsledkom je:  

- zjednotenie a predvídateľnosť postupov pri výkone verejnej moci na úrovni štátnej správy a 

samosprávy, zvýšenie disciplíny a vymáhateľnosti,  

- zlepšenie kvality rozhodovania a kontroly,  

- zavedenie informačného modelu stavby ako digitálnej reprezentáciu fyzickej a/alebo funkčnej časti 

projektovaného územia alebo stavby v štruktúrovanej forme. 

-  

- ako aj zlepšenie postavenia Slovenska v medzinárodnom merítku v rebríčku Doing Business 2020 -  

SR patrí 146. miesto (zo 190 hodnotených  krajín) vs SR bude patriť medzi 20 najlepšie hodnotených 

krajín z pohľadu stavebného konania. 

Zriadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky je predpokladom a prvým z krokov 

navrhovanej zmeny v oblasti územného plánovania a výstavby. Bude nasledovaný návrhmi zákonov 

o územnom plánovaní a o výstavbe.  

Ad prístup k dátam: Jedným z princípov architektúry IS sú “Kvalitné a otvorené dáta”. Všetky vstupné dáta  

budú organizované jednotným dátovým modelom BIM (Building Information Modeling v súlade s STN EN 

ISO 23387 (73 9014)) a štandardami pre ISVS. Údaje budú pokrývať domény priestorových informácií 

územného plánovania a výstavby ako aj transakčných údajov súvisiacich so zabezpečením výkonu agiend na 
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týchto úsekoch správy. Na výstupe budú referenčné a spracované údaje dostupné vo forme pubic api, data 

setov, ako aj v analytickej časti samotného IS pre potreby OLAP a následného exportu. Údaje budú dostupné 

na základe rolí a príslušných oprávnení pre registrovaných, neregistrovaných a autentifikovaných používateľov 

systému. Všetky údaje budú evidované, spracovávané, publikované ako aj archivované v zmysle Zákon č. 

95/2019 Z. z. (Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov). 

 

 

4. Dotknuté subjekty 

Dotknuté subjekty sú:  

- novo navrhovaný Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, ktorý má byť ústredným orgánom štátnej 

správy, 

- Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  

- Ministerstvo vnútra SR  

- Ministerstvo životného prostredia SR  

- okresný úrad v sídle kraja, ako orgán štátnej správy, 

- orgány územnej samosprávy, ktorými sú obce a samosprávne kraje. 

5. Alternatívne riešenia 
Pri príprave nového konceptu boli zvažované alternatívne návrhy. 

 

Alternatíva krátky popis popis 

A1 as is  

Žiadna zmena legislatívy. Žiadny IS. (tj ponechanie procesov 

územného plánovania a procesov výstavby úpravou doterajšieho zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon). 

A2 
MDV2019  bez 
IS 

Zmena legislatívy bez elektronizácie procesov prostredníctvom 
IS. 

A3 ISVS - VS  

Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov 
prostredníctvom IS. Nový inf. systém financovaný 
prostredníctvom št. rozpočtu - Úradu pre územné plánovanie a 
výstavbu SR 

A4 ISVS - a.s.  

Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov 
prostredníctvom IS. Nový inf. systém financovaný 
prostredníctvom a.s. Funkčný SaaS dostupný skôr ako pri A5.   

A5 ISVS - PPP  

Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov 
prostredníctvom IS. Nový inf. systém financovaný 
prostredníctvom PPP. Funkčný SaaS dostupný neskôr ako pri A4.   

 

6. Vykonávacie predpisy 
Predpokladá sa prijatie/zmena  vykonávacích predpisov? ☒  Áno ☐  Nie 

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne: 

 

7. Transpozícia práva EÚ  
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu 

s odôvodnením. 

 Návrhom nedochádza k transpozícii práva EÚ. 

 

8. Preskúmanie účelnosti** 
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu. 

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané. 

 

 

 

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu        

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** nepovinné 
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9. Vplyvy navrhovaného materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☒ Pozitívne ☐ Žiadne ☒ Negatívne 

    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy ☐ Áno ☐ Nie ☒ Čiastočne 

Vplyvy na podnikateľské prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho vplyvy na MSP ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Sociálne vplyvy ☒ Pozitívne ☐ Žiadne ☒ Negatívne 

Vplyvy na životné prostredie ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na informatizáciu ☒ Pozitívne ☐ Žiadne ☐ Negatívne 

Vplyvy na služby verejnej správy pre 

občana, z toho 

      

    vplyvy služieb verejnej správy na 

občana 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne“ 

    vplyvy na procesy služieb vo verejnej 

správe 
☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne“ 

 

10. Poznámky 
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu. 

 

Ad sociálne vplyvy: 

     Využitím navrhovanej elektronickej komunikácie prostredníctvom služieb nového informačného systému je  

- dodržaná povinnosť rovnakého zaobchádzania so skupinami alebo jednotlivcami ... 

- diskriminácia medzi ženami a mužmi neprípustná 

- podporená rovná participácia na rozhodovaní 

považuje predkladateľ za pozitívne. 

 

Vplyvy súvisiace so zánikom pracovných miest a vytváraním nových pracovných miest v súvislosti so 

zmenami kompetencií obcí a vznikom nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky - 

považuje predkladateľ za pozitívne aj negatívne. 

 

 

 

11. Kontakt na spracovateľa 
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov 

drahosova.silvia@gmail.com 

marian.vaniak@vlada.gov.sk 

slavomira.salajova@vlada.gov.sk 

12. Zdroje 
Pri spracúvaní návrhu zákona ako aj doložky vplyvov boli za účelom získania relevantných údajov a informácií 

podľa možností použité všetky zdroje – predchádzajúce návrhy dokumentácie z roku 2019, dostupné štatistiky, 

výstupy z procesnej analýzy a z návrhov efektivizácie štátnej správy,  relevantné smernice EÚ, konzultácie s 

dotknutými subjektmi, spolupráca s odborníkmi ako aj metódy odhadu. Všetky použité zdroje sú bližšie 

popísané v častiach, kde sa s príslušnými informáciami pracuje, uvažuje a pod. 

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK 
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného 

pripomienkového konania 
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