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Doložka vybraných vplyvov 
 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

Zákon o výstavbe 

 

Predkladateľ (a spolupredkladateľ) 

Úrad vlády SR 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

Charakter predkladaného materiálu 
☐ Materiál nelegislatívnej povahy 

☒ Materiál legislatívnej povahy 

☐ Transpozícia práva EÚ 

 

Termín začiatku a ukončenia PPK 19.4.2021 

3.5.2021 

Predpokladaný termín predloženia na MPK* Jún 2021 

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 

SR* 

September2021 

 

2. Definovanie problému 
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje. 

V súčasnosti platný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v 

znení neskorších predpisov bol od 90-tych rokov minulého storočia 40-krát novelizovaný, pričom dvakrát bol 

dotknutý nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky. Účelom týchto noviel bolo priblížiť stavebný zákon 

novým ústavným pomerom založeným na trhovom hospodárstve, rovnosti druhov vlastníctva, právach osôb a 

dekoncentrácii a decentralizácii verejnej správy v oblasti výstavby. Napriek mnohým novelizáciám však 

stavebný zákon zotrval svojou zastaranou legislatívnou konštrukciou, usporiadaním právnych vzťahov, 

terminológiou a formami verejnej správy stále v pôvodnom rámci. Vo všeobecnosti navrhovaný stavebný 

zákon sleduje odstrániť nedostatky terajšej úpravy a vytvoriť moderný stavebný zákon. 

3. Ciele a výsledný stav 
Cieľom právnej úpravy v oblasti výstavby je zjednodušenie, zrýchlenie, skvalitnenie a transparentnosť 

procesov výstavby. 

Novozriadený Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky bude gestorom interoperability 

procesov, kvality a dostupnosti údajov o území a elektronického výkonu verejnej moci ako predpokladu pre 

efektivity a kvality procesov výstavby.  

Bude zavedený  jednotný proces pre získavanie, zhromažďovanie, spracúvanie, sprístupňovanie, poskytovanie, 

prenos, ukladanie, archivácia a likvidácia údajov,  umožnenie poskytovania súvisiacich elektronických služieb 

používateľom s príslušným oprávnením na zabezpečenie a skvalitnenie výkonu verejnej moci na úseku správy 

v oblasti územného plánovania, výstavby a správy stavby; pričom predpokladom je podpora informačným 

systémom.  

Očakávaným výsledkom je:  

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

samosprávy, zvýšenie disciplíny a vymáhateľnosti, skrátenie trvania konaní (napr. získanie stavebného 

povolenia trvá v priemere 300 dní vs získanie stavebného povolenia bude trvať v priemere 45 dní), 

- zlepšenie kvality rozhodovania a kontroly,  

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

Zriadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky návrhom kompetenčného zákona je 

nasledované návrhmi zákonov o územnom plánovaní a o výstavbe. Táto trojica návrhov zákonov je navzájom 

prepojená – je vecne, časovo, prevádzkovo aj finančne podporujúca a tak tvorí jeden ucelený programový rámec 

zmeny v oblasti stavebníctva SR. 
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4. Dotknuté subjekty 
- fyzické a právnické osoby 

- samosprávne orgány: obce, samosprávne kraje  

- orgány štátnej správy  

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 - PPP  

Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov 
prostredníctvom IS. Nový inf. systém financovaný 
prostredníctvom PPP. Funkčný SaaS dostupný skôr ako pri A3.   

 

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: 

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa zriaďujú pracoviská Úradu 

pre územné plánovanie a výstavbu SR a územný obvod ich pôsobnosti, 

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti 

o druhoch, obsahu a forme dokumentácie jednotlivých druhov stavieb, 

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a požiadavkách na bezbariérové navrhovanie užívania stavieb,  

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a o postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného 

predpokladu osôb zabezpečujúcich činnosti stavebného úradu,  

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o obsahu, forme a spôsobe vedenia stavebného denníka v informačnom systéme UPV, 

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. 

 

31.12.2023 

Kritériom bude čas (v dňoch) o ktorý sa skráti stavebné konanie. 

 

 

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

legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.  

** nepovinné 

 

9. Vplyvy navrhovaného materiálu 

Vplyvy na rozpočet verejnej správy ☐ Pozitívne ☒ Žiadne ☐ Negatívne 

    z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy ☐ Áno ☐ Nie ☐ Čiastočne 
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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. 

Nová právna úprava vyvolá úpravu aj iných súvisiacich predpisov, ktoré sa budú novelizovať v prvej polovici 

2022. 

Zmeny v kompetenciách na vertikálnej aj horizontálnej úrovni, ktoré budú predmetom dohody v druhej fáze pri 

príprave osobitných zákonov, bude predmetom doložiek súvisiacich s týmito zákonmi (týka sa to oblastí: vodné 

stavby, cesty, kultúrne pamiatky) 

 

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

štandardizované a bude ich možné následne strojovo spracovať. Údaje budú pokrývať domény priestorových 

informácií územného plánovania a výstavby ako aj transakčných údajov súvisiacich so zabezpečením výkonu 

agend na týchto úsekoch správy. Na výstupe budú referenčné a spracované údaje  dostupné  ako open data. 

Zároveň budú vytvorené open api, ktoré umožnia vstupy dát z iných systémov.  Data sety  budú rovnako aj pre 

analytické nástroje  dostupné aj v samotnom IS. 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). 

 

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

marian.vaniak@vlada.gov.sk 

slavomira.salajova@vlada.gov.sk 

12. Zdroje 
Pri spracúvaní návrhu zákona ako aj doložky a jednotlivých analýz 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, skúsenosti a dobrá prax 

z Rakúska, relevantné smernice EÚ, výsledky prieskumov, 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 

I. Úvod: Úrad vlády SR predložil dňa 09. septembra 2021 Stálej pracovnej komisii na 

posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na záverečné posúdenie 

materiál: „Zákon o výstavbe“. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne vplyvy na 

podnikateľské prostredie, vrátane pozitívno-negatívnych vplyvov na MSP, pozitívne 

vplyvy na informatizáciu spoločnosti a pozitívno-negatívne vplyvy na služby verejnej 

správy pre občana. 
  
  

II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné 

pripomienky a odporúčania: 
  
  

K doložke vybraných vplyvov 

mailto:marian.vaniak@vlada.gov.sk
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Komisia žiada predkladateľa o doplnenie bodu 8. Preskúmanie účelnosti o termín, 
kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu a 
kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané. 
Odôvodnenie: Vzhľadom na rozsah a závažnosť zmeny predkladanej legislatívy je 
potrebné v Doložke vybraných vplyvov v časti č. 8" nastaviť čas, po ktorom dôjde k 
preskúmaniu, ako aj kritériá, na základe ktorých sa prieskum zrealizuje. Cieľom 
prieskumu je overiť, či riešenie problému, ktoré bolo prijaté, plní svoj účel a či bol 
uvedený problém odstránený.DOPLNENÉ 

  
  

K vplyvom na podnikateľské prostredie 

Komisia žiada predkladateľa o doplnenie analýzy koľko bodov pravdepodobne SR 
získa v oboch oblastiach „Dni na splnenie úkonov na získanie stavebného povolenia“  
a „Náklady na získanie stavebného povolenia“ v rámci Doing Business po zavedení 
návrhu zákona. 
Odôvodnenie: Komisia žiadala predkladateľa o zanalyzovanie získania bodov v 
oblasti „Dni na splnenie úkonov na získanie stavebného povolenia“  zanalyzovanie 
straty bodov v oblasti „Náklady na získanie stavebného povolenia“ v rámci Doing 
Business po zavedení návrhu zákona. Predkladateľ uviedol vyhodnotenie tejto 
pripomienky v Doložke vybraných vplyvov nasledovne: „(aktualizované v časti 3.4)“, 
avšak v časti 3.4. nie je uvedený výsledok analýzy zvýšenia a zníženia získaných 
bodov. DOPLNENÉ 

  
Komisia žiada predkladateľa o nahradenie najnižšieho počtu dní (47 dní) priemerným 
odhadovaným počtom dní trvania konania po zavedení zmien v slovnom spojení „- 
čas: z dnešných 300 dní na 47)“ v časti 3.4. analýzy vplyvov na podnikateľské 
prostredie. 
Odôvodnenie: Rebríček Doing Business bude hodnotiť na základe priemerného 
počtu dní trvania konania a nie najkratšiu dĺžku konania. DOŠPECIFIKOVANÉ - IDE 
O OČAKÁVANÚ PRIEMERNÚ DĹŽKU STAVEBNÉHO KONANIA. 
  
Zároveň Komisia berie na vedomie, že presná kalkulácia a škálovanie poplatku za 
službu poskytovanú v novom informačnom systéme ÚPV pre všetky typy stavieb - 
poplatok má byť stanovený na max. hodnotu 1,25 % z hodnoty diela,  bude 
predmetom samostatnej vyhlášky a procesu MPK. Náklady na elektronické podanie 
budú vyčíslené vo vykonávacom predpise, ktorým sa ustanoví výška odplaty za 
služby spojené s využívaním informačného systému. 
  
  
K vplyvom na rozpočet verejnej správy 

V doložke vybraných vplyvov je uvedené, že materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej 
správy. V zmysle záverov rozporového konania z 18.8.2021 žiada Komisia kvôli 
prehľadnosti v bode 10. doložky doplniť text, že vplyvy navrhovaného zákona sú už 
zohľadnené v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy v rámci novely 
kompetenčného zákona a návrh zákona nebude mať žiadne ďalšie negatívne vplyvy 
na rozpočet verejnej správy nad rámec tých, ktoré boli kvantifikované v rámci novely 
kompetenčného zákona (táto bola schválená vládou SR 30.6.2021). 
  

Komisia naďalej trvá na vypracovaní a zverejnení štúdie uskutočniteľnosti k zámeru 
vytvorenia spoločnosti, ktorá bude prevádzkovať IT systém. Bez zverejnenia štúdie 
uskutočniteľnosti, v ktorej budú pomenované alternatívne riešenia a vyhodnotený ich 
ekonomický prínos, nie je možné v súčasnosti kvalifikovane zhodnotiť predložené 
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doložky vplyvov. Komisia tiež upozorňuje na skutočnosť, že zo strany predkladateľa 
bolo uvedené, že doložka vplyvov verejnej správy bude ešte upravená. 
Doložka vplyvov na rozpočet verejnej správy bola po dohode s ÚHP prepracovaná 
a to tak, že všetky vplyvy vyplývajúce z troch predkladaných materiálov (zákon 
o výstavbe, zákon o územnom plánovaní a kompetenčný zákon) budú 
zosumarizované v jednej doložke, ktorá bude rovnaká pre všetky materiály.  
Zároveň je podľa dohody s ÚHP pripravovaná aj Štúdia uskutočniteľnosti ktorá bude 
zohľadňovať aj pripomienky komisie.  
  
Komisia upozorňuje predkladateľa na zrejmý nesúlad v Analýze vplyvov na služby 
verejnej správy pre občana v mernej jednotke, kde v tabuľke č. 2b mala byť merná 
jednotka „tis. eur“ namiesto „eur“, resp. v opačnom prípade je potrebné doplniť do 
uvedených ukazovateľov tri nuly. UPRAVENÉ 

  
  
K vplyvom na informatizáciu spoločnosti 
V analýze vplyvov predkladateľ vyznačil v bode 6.2. pri informačnom systéme 
písmeno A, ako nový systém, ale uvedený systém bol zavedený zákonom o 
územnom plánovaní a teda v tejto kolónke pri zákone o výstavbe treba uviesť 
písmeno B. UPRAVENÉ 

  
  
  

  
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje  
  

  
nesúhlasné stanovisko 

  
  

s materiálom predloženým na záverečné posúdenie. 
  
  
IV. Poznámka: Stanovisko Komisie k doložke je súčasťou materiálu predkladaného 
na rokovanie vlády Slovenskej republiky alebo na schválenie ministrovi, vedúcemu, 
predsedovi alebo riaditeľovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo 
vedúcemu iného orgánu. 
  
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho 
procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády 
Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. 
Predkladateľ má možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na 
opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko. 
 
 

 

 

 

 

 

 


