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Aplikácia stavebných predpisov v praxi

- pohľadom advokáta
- pohľadom sudcu
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Čo je ZS, kto ho vydáva a kto ho zabezpečuje

 Stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho
záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je v nich ako záväzné stanovisko upravený (§
140b (1) StZ)

 Dotknutý orgán je (i) orgán verejnej správy, (ii) obec je dotknutý orgán ak nie je stavebným
úradom a konanie sa týka pozemku alebo stavby na jej území a (iii) vlastník sietí a technického
vybavenia územia (§ 140a StZ)

 Záujmy im zverené chránia najmä tým, že majú právo nazerať do spisov, podávať záväzné
stanoviská, zúčastňovať sa na konaní...

 Návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje údaje o splnení podmienok určených
dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním návrhu (§ 3 (1) (f) Vyhl.);
územné konane sa začína na návrh a doloží sa dokladmi podľa osobitných predpisov; ak návrh
neposkytuje dostatočný podklad na rozhodnutie, výzva na doplnenie, inak konanie zastaví;
začatie konania oznámi do 7 dní odkedy je žiadosť o ÚR úplná

 Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný
súlad (§ 37 (3) StZ)
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Časté problematické oblasti

Lehota na vydanie

Právomoc a odôvodnenie

Preskúmateľnosť
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 Lehota na podanie ZS 30 dní (7 dní pri diaľniciach)

 Oznámenie stanovísk v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky
účastníci územného konania; predĺženie lehoty; neoznámenie stanoviska v určenej alebo
predĺženej lehote (§ 36 (3) StZ)

 Atrakcia = opatrenie proti nečinnosti (§ 50 Správneho poriadku) – orgán príslušný na odvolanie
sám o veci rozhodne, pokiaľ príslušný orgán nezačal konanie alebo nerozhodol v lehote uvedenej
v § 49 (2)

 Žaloba proti nečinnosti (§ 242 (1) SSP) odstránenie nečinnosti orgánu verejnej správy v
začatom administratívnom konaní (postup orgánu verejnej správy pri vydávaní individuálnych
správnych aktov)

 Konanie o dodatočnom povolení stavby - Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez
stavebného povolenia, začne konanie a vyzve vlastníka, aby v určenej lehote predložil doklady o
tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom,
najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi (§ 88a StZ)

 Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade
preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby

Lehota na vydanie ZS
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 Obsah ZS je pre stavebný úrad záväzný a bez zosúladenia ZS s inými ZS nemôže
rozhodnúť vo veci (§ 140a,b StZ)

 Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti
ustanovenej osobitným predpisom. Musí vždy uviesť ustanovenie osobitného
predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť

 Obec ako dotknutý orgán uplatňuje v konaniach obsah územnoplánovacej
dokumentácie, najmä zásady a regulatívy záväznej časti ÚPD a ďalšie záujmy, ak
jej to vyplýva z osobitných predpisov

 Ak námietky účastníkov alebo odvolanie smerujú proti obsahu ZS, vyžiada sa
stanovisko k nim od dotknutého orgánu, ak nezmení, od nadriadeného orgánu
potvrdenie alebo zmenu

Právomoc a odôvodnenie
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 Správna žaloba proti ZS alebo až územnému rozhodnutiu či stavebnému povoleniu?

 Lehota na podanie správnej žaloby

 Príslušnosť súdu

 Odkladný účinok správnej žaloby

 Právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku

 Kasačná sťažnosť

Judikatúra: Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej Republiky sp. zn. 3Sžo/45/2014; Rozhodnutie
Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 1S/68/2016; Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
5 Sžo/54/2016; Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove sp. zn. 4Sp/45/2015; Rozhodnutie
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 7 Sžo/33/2016; Rozhodnutie Najvyššieho súdu
Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžp/21/2013; Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.
zn. 3Sžo/16/2014; Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Sžo/54/2016.

Preskúmateľnosť ZS
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Účastníci

Účastníci územného konania

Účastníci stavebného konania
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 ÚR – aj PO a FO, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k 
susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (§
34 (2) StZ)

 SP - aj osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane 
susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a 
stavbám môžu byť SP priamo dotknuté (§ 59 StZ)

 Susedné pozemky a stavby na nich pozemky, ktoré majú spoločnú hranicu s pozemkom, ktorý 
je predmetom správneho konania a stavby na týchto pozemkoch (§ 139 (2) (c) StZ)

 Susedná stavba aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o 
ktorý v ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté (§ 139 (2) (d) StZ)

Účastníci
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 Územné rozhodnutie sa účastníkom oznamuje doručením písomného vyhotovenia (§ 42 (1,2)
StZ)

 Verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v
odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom
účastníkov konania

 Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste
obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia

 Usmernenie Ministerstva Dopravy a Výstavby Slovenskej republiky/ Judikatúra Ústavného
súdu Slovenskej republiky

 Správna žaloba opomenutého účastníka (§ 179 SSP)
Ak správnu žalobu podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie orgánu verejnej správy alebo opatrenie
orgánu verejnej správy nebolo doručené, hoci sa s ním ako s účastníkom administratívneho konania
malo konať, správny súd overí správnosť tohto tvrdenia a skutočnosť, či od vydania napadnutého
rozhodnutia alebo opatrenia neuplynuli viac ako tri roky, a ak sú tieto podmienky splnené, uznesením
rozhodne, že orgán verejnej správy je povinný doručiť opomenutému účastníkovi vo veci vydané
rozhodnutie alebo opatrenie

Judikatúra: Nález Ústavného súdu SR II. ÚS 69/2011; Rozsudok NS SR 2 Sžp/20/2011; Rozsudok
NS SR 5 Sžo/35/2014; Rozsudok NS SR 8 Sžp/20/2012; Rozsudok 10 Sžo/57/2016.

Doručovanie



Ďakujeme za pozornosť


