
PREDKLADACIA SPRÁVA 

 

Podpredseda vlády Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) 

vypracovaný ako iniciatívny materiál. 

Cieľom návrhu zákona je v súvislosti s návrhom rekodifikácie stavebného zákona zriadiť nový 

ostatný ústredný orgán štátnej správy Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej 

republiky (ďalej len „úrad“), ktorý prevezme kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na úseku územného plánovania, výstavby a 

vyvlastnenia.  

Oblasť územného plánovania bola dlhodobo zanedbávaná a nevenovala sa jej potrebná 

pozornosť. Aj toto je jeden z dôvodov návrhu na zriadenie nového úradu ako ústredného orgánu 

štátnej správy. Pre posilnenie významu spoločenskej diskusie, vývoja územného plánovania aj 

prípravy metodiky ako aj zásad územného plánovania sa predpokladá, že pri úrade bude pôsobiť 

poradný orgán pre územné plánovanie v ktorom budú zastúpené profesijné stavovské organizácie 

spracovateľov územnoplánovacích dokumentácií, samospráv ako zástupcov obstarávateľov a 

univerzít architektonického a urbanistického zamerania. 

Zároveň sa navrhuje špecializovaná štátna správa vo vertikálnej štruktúre podriadených 

úradov resp. regionálnych pracovísk úradu. 

Po nadobudnutí účinnosti návrhu zákona o výstavbe sa na úseku výstavby zmení i doteraz 

známa štruktúra rozhodovacej právomoci pri povoľovaní stavieb. Centrálne bude povoľovanie 

stavieb riadiť novozriadený úrad, ktorý bude aj špecializovaným stavebným úradom pre niektoré 

stavby a právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na jeho pracoviská v regiónoch. 

V súvislosti s prechodom kompetencií na úseku územného plánovania, výstavby a 

vyvlastnenia z ministerstva na úrad a prechodom špeciálnych stavebných úradov sú predmetom 

novelizácie v článkoch II až VII i súvisiace predpisy spolu so zohľadnením nadobudnutia 

účinnosti návrhu zákona o územnom plánovaní a návrhu zákona o výstavbe.  

Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. 

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi 

Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 

republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie. 

Navrhuje sa, aby zákon s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu a primeranú 

legisvakanciu nadobudol účinnosť 1. januára 2022. 


