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Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov 

- Návrh zákona o výstavbe (stavebný zákon) 
- materiál na rokovaní HSR SR dňa 14.10.2019 

 

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ 
Materiál bol predložený na rokovanie Ministerstvom dopravy a výstavby SR ako iniciatívny materiál 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
Vo všeobecnosti účelom navrhovaného stavebného zákona je odstránenie nedostatkov terajšej úpravy, ale zároveň 
zachovanie a prehĺbenie osvedčených právnych inštitútov, ktoré boli vnesené do zákona jeho novelami po roku 1990 
a doplnenie o právne inštitúty známe zo zahraničia. V názve zákona sa termín „stavebný poriadok“ nahrádza 
termínom „výstavba“ a návrh zákona je koncepčne usporiadaný podľa súčasných požiadaviek na vnútorné 
usporiadanie zákonov. Navrhovaný zákon spresňuje jednotlivé správne konania a procesné práva a povinnosti 
účastníkov výstavby a dotknutých osôb a obsah výstupných rozhodnutí stavebného úradu ako osobitnej úpravy 
správneho konania. Upúšťa sa od doterajších postupov a procesov posudzovania stavebných zámerov 
v dvojstupňových správnych konaniach, t.j. v územnom konaní a v stavebnom konaní, kedy v mnohých prípadoch sa 
dotknuté orgány a účastníci konania vyjadrovali k predmetu veci duplicitne, čím sa zjednoduší a skráti schvaľovací 
proces stavieb. Stavby postavené nepovolenými stavebnými prácami nebude možné po účinnosti nového zákona 
dodatočne povoliť. Návrh zákona zároveň precizuje postup stavebného úradu pri nepovolených stavebných prácach 
a ich odstraňovaní, najmä presným definovaním nepovolených stavebných prác, podmienok a postupov 
odstraňovania, zohľadnením účasti zhotoviteľa nepovolenej stavby na porušení zákona a pod. Zároveň sa rozširuje 
okruh sankcionovaných osôb v prípade porušenia zákona aj na ďalšie osoby vo výstavbe (na zhotoviteľov stavieb, na 
osoby poverené výkonom stavebného dozoru, na stavbyvedúcich), pretože pri prevažujúcom dodávateľskom 
spôsobe výstavby stavebník je len objednávateľom výstavby a osobne neriadi výstavbu. 
 
Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť 01.01.2022 
 

Postoj RÚZ k materiálu 
Navrhovaný zákon spresňuje jednotlivé správne konania a procesné práva a povinnosti účastníkov výstavby 
a dotknutých osôb a obsah výstupných rozhodnutí stavebného úradu ako osobitnej úpravy správneho konania. 
Pripomienky RÚZ boli prerokované na viacerých kolách rozporových konaní a rokovaní, naposledy 7.10.2019, 
kde boli dosiahnuté viaceré kompromisy a vysvetlenia.  
 
RÚZ návrh zákona berie na vedomie po zapracovaní  dohodnutých akceptovaných pripomienok a 
kompromisných znení a odporúča jeho postúpenie do ďalšieho legislatívneho procesu. 
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