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Doložka vybraných vplyvov 
 

1. Základné údaje 

Názov materiálu 

Zákon o územnom plánovaní 

 

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* 

September 2021 

 

2. Definovanie problému 
Odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Nedostupnosť údajov o území. 

 

3. Ciele a výsledný stav 
Cieľom právnej úpravy na úseku územného plánovania je zjednodušenie, zrýchlenie, skvalitnenie 

a transparentnosť procesov na úseku územného plánovania. 

Právnou úpravou sa:  

- zavádza 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; predpokladom je podpora 

informačným systémom, 

- zavádza informačný model stavby ako digitálnu reprezentáciu fyzickej a/alebo funkčnej časti 

projektovaného územia alebo stavby v štruktúrovanej forme. 

Očakávaným výsledkom je:  

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

projektovaného územia alebo stavby v štruktúrovanej forme. 

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

samosprávy, zvýšenie disciplíny a vymáhateľnosti, skrátenie trvania konaní, 

- zlepšenie kvality rozhodovania a kontroly. 

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 agiend 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). 
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Zriadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky – v návrhu 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. 

4. Dotknuté subjekty 

Dotknuté subjekty sú:  

- fyzické  a právnické osoby  

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

správy, 

- 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 AsIs  

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 následnej elektronizácie procesov 
prostredníctvom IS. 

A3 ISVS - VS  

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

A4 ISVS - PPP  

Zmena legislatívy s podporou elektronizácie procesov 
prostredníctvom IS. Nový IS  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 upravujú podrobnosti o 

požiadavkách na obsah a formu dosiahnutia kvalifikačných predpokladov zamestnancov v orgánoch územného 

plánovania a o odbornej príprave, o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a o spôsobe overenia 

odbornej spôsobilosti,  

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnoplánovacích podkladoch a 

územnoplánovacej dokumentácii,  

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o všeobecných požiadavkách na 

priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia a územnotechnických požiadavkách na výstavbu. 

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o výške odplaty za služby spojené 

s prevádzkou informačného systému ÚPaV. 

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

formulárov používaných informačným systémom ÚPaV.  

 

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.  
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* 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 

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. 

 

V zmysle pripomienok z MPK  

- analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je opätovne doplnená o vyznačenie pozitívno- 

negatívnych vplyvov na PP. 

Nova 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 oblasti 

postavenia a kompetencií samosprávnych krajov) 

 

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,  

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 územnom plánovaní“. Materiál predpokladá pozitívno-negatívne 
vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú čiastočne rozpočtovo zabezpečené, 
pozitívno-negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, pozitívne vplyvy na 
informatizáciu spoločnosti a pozitívne vplyvy na služby verejnej správy pre občana. 

mailto:marian.vaniak@vlada.gov.sk
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II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné 
pripomienky a odporúčania: 
 
 
K doložke vybraných vplyvov 
Komisia odporúča doplniť bod 8. Preskúmanie účelnosti Doložky vybraných vplyvov 
o termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného 
materiálu a kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané. Cieľom 
prieskumu je overiť, či riešenie problému, ktoré bolo prijaté, plní svoj účel. 
DOPLNENÉ 
 
 
K vplyvom na podnikateľské prostredie 
Komisia žiada predkladateľa o vypracovanie novej Analýzy vplyvov na 
podnikateľské prostredie podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných 
vplyvov (schválenej Uznesením Vlády SR  
č. 234/2021, s účinnosťou odo dňa 1.6.2021), a tiež o vyčíslenie úspor a nákladov 
regulácie, v nadväznosti na avizovaný a v Doložke vybraných vplyvov vyznačený 
pozitívny a negatívny vplyv predloženého materiálu na podnikateľské prostredie, 
vrátane MSP. Vzhľadom na pokročilé štádium nie je možné tejto pripomienke vyhovieť. 

Predkladateľ má za to, že súčasná verzia doložky je postačujúca a plní účel v rozsahu, ktorý 

žiada komisia.   
 
K vplyvom na rozpočet verejnej správy 
V doložke vybraných vplyvov sú uvedené pozitívne a negatívne vplyvy na rozpočet 
verejnej správy, ktoré sú čiastočne rozpočtovo zabezpečené. V analýze vplyvov na 
rozpočet sú vyčíslené príjmy v roku 2023 v sume 19,962 mil. eur a v roku 2024 v 
sume 16,895 mil. eur. Výdavky sú vyčíslené v roku 2021 v sume 3,20 mil. eur - 
kapitálové výdavky kryté v rámci kapitoly ÚV SR, v roku 2022 v sume 1 mil. eur, v 
roku 2023 v sume 3,3 mil. eur a v roku 2024 v sume 3 mil. eur – kapitálové výdavky 
pre nový Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (CSÚ), pričom sa uvádza, že 
výdavky v sume 610 tis. eur budú od roku 2022 presunuté z kapitoly MDV SR do 
kapitoly nového úradu CSÚ. 
V bode 2.1.1. Financovanie návrhu predkladateľ uvádza, že výdavky v roku 2021 pre 
ÚV SR sú finančne zabezpečené v kapitole ÚV SR. V roku 2022 je financovanie 
zabezpečené čiastočne zo štátneho rozpočtu – výdavkami v sume 610 tis. eur v 
kapitole MDV SR a od roku 2023 príjmami nového úradu CSÚ. Keďže k zmene 
systému dochádza postupne, v rokoch 2022 a 2023 budú dočasne zvýšené výdavky 
z dôvodu súbežného vykonávania činností obcami a novozriaďovanou štátnou 
správou. Predkladateľ tiež uvádza, že kvantifikácia vplyvov na rozpočet uvedená 
v predloženom návrhu sa týka všetkých troch návrhov zákonov (z. o výstavbe, z. 
o územnom plánovaní a novely kompetenčného zákona) 
  

Pokiaľ ide o výdavky na roky 2022 až 2024 tieto sú  už súčasťou analýzy vplyvov 
vládou schváleného návrhu 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 pre novo 
zriaďovaný úrad CSÚ. Vzhľadom na uvedené je potrebné do doložky vybraných 
vplyvov v bode 10. ako aj do analýzy vplyvov na rozpočet uviesť, že vyčíslené 
výdavky sú už súčasťou výdavkov vyčíslených v analýze vplyvov na rozpočet k 
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vládou schválenému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o 
organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 
predpisov. 
  

V tab. č. 4 v názve „Úrad pre územné plánovanie (ďalej len CSÚ) – vznik nového 
úradu a konverzia“ je potrebné vypustiť text „vznik nového úradu a“, keďže výdavky 
z titulu vzniku nového úradu už boli kvantifikované v rámci analýzy vplyvov na 
rozpočet v novele kompetenčného zákona. 
  

V rámci dopadov navrhovaného zákona z titulu postupnej zmeny kompetencií obcí, 
keď v rokoch 2022 a 2023 ešte budú obce vykonávať činnosť v rámci preneseného 
výkonu štátnej správy, sa v tab. č. 3 v časti 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie 
uvádzajú nedaňové príjmy obcí v sume 19,962 mil. eur na rok 2023 a 16,9 mil. eur na 
rok 2024, pričom v poznámke pod tabuľkou je uvedené, že „Dôjde k zníženiu príjmov 
zo správnych poplatkov vyberaných obcami vo vzťahu k agende a procesom 
výstavby. V roku 2023 je pokles príjmov zo správnych poplatkov odhadovaný na 
polovicu, nakoľko počas roku 2023 konania budú 
1. dobiehať podľa starého (súčasného) zákona – tieto budú spravované do konca 
roku 2023 obcami a 
2. začínať podľa nového zákona v novom elektronizovanom prostredí IS ÚPaV - tieto 
budú spravované novým Úradom - CSÚ. 
*Dopad na kapitolu obcí v rozpočte: zrušenie správnych poplatkov: 1,8 mil. eur v r. 
2023 a 3,6 mil. v r. 2024.“. 
Zároveň sú v tabuľke uvedené aj príjmy CSÚ za poplatky za úkony v rovnakých 
sumách. Uvedená tabuľka č. 3 je mätúca, Komisia ju žiada upraviť. 
Zároveň tabuľka č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet neobsahuje negatívne vplyvy na 
príjmy obcí, ktoré boli vyčíslené na rok 2023 vo výške 1,8 mil. eur a na rok 2024 vo 
výške 3,6 mil. eur. 
Uvedené tabuľky žiada Komisia v nadväznosti na §33 zákona č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
zosúladiť a dopracovať v rámci Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy o 
kvantifikáciu dopadov na rozpočet verejnej správy s uvedením dopadov na rozpočty 
obcí vzhľadom na to, že tieto dopady nie sú kvantifikované a to tak, aby bolo zrejmé, 
k akým zmenám v tejto oblasti príde. V rámci MPK k predloženému návrhu bolo 
uvedené, že z dôvodu ukončenia realizovania pôvodného (papierového) procesu na 
obciach už od roku 2024 nebude potrebná dotácia na obce na úseku stavebného 
poriadku a teda ani poskytovaná dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon 
štátnej správy, ktorá je rozpočtovaná na rok 2021 vo výške 8 240 171 eur. 
  
Súčasne Komisia upozorňuje, že výdavky v sume 610 tis. eur uvedené v 2. časti 
tabuľky č. 4 – MinDop/Obce – prenesený výkon, nie sú prostriedkami na prenesený 
výkon štátnej správy a sú plánované v rozpočte na samosprávne pôsobnosti obcí na 
úseku územného plánovania, ktoré i naďalej ostávajú v kompetencií obcí. 

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 
doložky vplyvov. MF SR 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 UHP prepracovaná a to tak, 

že všetky vplyvy vyplývajúce z troch predkladaných materiálov (zákon o výstavbe, zákon 



Príloha č. 1 
 

o územnom plánovaní a kompetenčný zákon) budú zosumarizované v jednej doložke, ktorá 

bude rovnaká pre všetky materiály. 

Zároveň je podľa dohody s UHP pripravovaná Štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bude 

zohľadňovať aj pripomienky komisie. 
 

 
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. 
 

 

 

 

 


