Právne predpisy ustanovujúce pôsobnosť dotknutých orgánov podľa § 140a ods. 1 písm.
a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
Orgány verejnej správy chrániace záujmy podľa § 126 ods. 1 stavebného zákona
(stav k 01.01.2014):

* Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 5 ods. 4 písm. m, § 6 ods. 3
písm. f, § 7 písm. e, § 13 ods. 3 písm. b a písm. c, ods. 4 písm. a, c, k, l, n, ods.5 písm. a, b,
ods. 6, ods. 7)
Dotknutým orgánom je regionálny úrad verejného zdravotníctva, resp. Úrad verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky pre prípady presahujúce pôsobnosť regionálnych úradov
verejného zdravotníctva. Vydáva záväzné stanoviská k návrhom na územné konanie,
kolaudáciu stavieb a na zmenu v uţívaní stavieb. O záväzné stanovisko podľa § 13 ods. 6
písm. a) ţiada právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.
§5
Úrad verejného zdravotníctva
(4) m) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13 vo veciach, ktoré presahujú hranice
územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva a vo veciach, ktoré patria do výlučnej pôsobnosti
úradu verejného zdravotníctva,
§6
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
(3) Regionálny úrad verejného zdravotníctva
f) vydáva záväzné stanoviská a rozhoduje o návrhoch podľa § 13,
§7
Pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva
e) vydávajú záväzné stanoviská podľa § 13 ods. 2 a 3 a rozhodujú o návrhoch podľa § 13 ods. 4 písm. a) aţ e), h)
aţ n) a ods. 5 písm. b),
§ 13
Posudková činnosť
(3) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného
zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko k
b) územným plánom a k návrhom na územné konanie,
c) návrhom na kolaudáciu stavieb a k návrhom na zmenu v uţívaní stavieb,
(4) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného
zdravotníctva
a) rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a
ak si to vyţaduje objektivizáciu faktorov ţivotného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na
uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
c) rozhoduje o návrhoch na uvedenie potravinárskych objektov do uţívania,
k) rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
l) rozhoduje o návrhoch na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na
zneškodňovanie nebezpečných odpadov,
n) rozhoduje o návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebiska, pohrebnej sluţby, krematória a na činnosti
súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov. 18)
(5) V oblasti radiačnej ochrany
a) úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o
1. návrhoch na umiestnenie a výstavbu jadrového zariadenia,
2. návrhoch na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
3. návrhoch na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky,
4. návrhoch na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby
jadrového zariadenia, počas uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, počas prevádzky jadrového
zariadenia a počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
5. návrhoch na nové technologické postupy pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky,

2
6. návrhoch na skúšky technologických zariadení s pouţitím rádioaktívnych látok na výstavbu a zmeny dôleţité
z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby alebo prevádzky pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať alebo sa
vykonávajú činnosti vedúce k oţiareniu s rádioaktívnymi ţiaričmi, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného
zdravotníctva,
7. návrhoch na výnimočné oţiarenie pri činnostiach vedúcich k oţiareniu,
8. návrhoch vnútorného havarijného plánu jadrových zariadení, 19)
9. návrhoch na pouţívanie stavebných výrobkov20) na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší
ako 1 000 hodín počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov pri prekročení smernej hodnoty
ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v),
10. návrhoch na distribúciu balenej pitnej vody a návrhoch na vyuţívanie vodných zdrojov na zásobovanie
pitnou vodou pri prekročení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. v),
11. návrhoch na typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych ţiaričov a rádioaktívne
kontaminovaných zariadení,
12. návrhoch na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k oţiareniu s otvorenými
rádioaktívnymi ţiaričmi alebo zdrojmi ionizujúceho ţiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na
ktoré vydal povolenie úrad verejného zdravotníctva,
b) regionálny úrad verejného zdravotníctva, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, rozhoduje o
1. návrhoch na výstavbu a zmeny dôleţité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracovísk, na ktorých sa
budú vykonávať činnosti vedúce k oţiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného
zdravotníctva,
2. návrhoch na skúšky technologických zariadení s pouţitím rádioaktívnych látok pri činnostiach vedúcich k
oţiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
3. návrhoch na stavebné a technologické zmeny dôleţité z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách, na
ktorých prevádzku vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
4. návrhoch na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k oţiareniu s otvorenými
rádioaktívnymi ţiaričmi alebo zdrojmi ionizujúceho ţiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na
ktoré vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva,
5. návrhoch na dodávanie pitnej vody pri prekročení smernej hodnoty ustanovenej vykonávacím predpisom
podľa § 62 písm. v).
(6) Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanoviská podľa odseku 3 písm. b) aţ e) a
rozhoduje o návrhoch podľa odseku 4 na základe ţiadosti, ktorá obsahuje
a) obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je ţiadateľom právnická
osoba; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je ţiadateľom fyzická osoba podnikateľ,
b) doklad o oprávnení na podnikanie,
c) meno, priezvisko a bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností,
d) dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
e) hlukovú štúdiu, ak ide o stavbu diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.
(7) Príslušný orgán verejného zdravotníctva rozhoduje o návrhoch podľa odseku 5 na základe ţiadosti, ktorá
obsahuje
a) údaje podľa odseku 6 písm. a),
b) doklad o oprávnení na podnikanie,
c) meno, priezvisko a bydlisko odborného zástupcu pre radiačnú ochranu (ďalej len „odborný zástupca“), ak bol
určený,
d) opis navrhovanej činnosti,
e) dokumentáciu podľa prílohy č. 2.
-----------------------------------------------------------------18)Zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní
(ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
19)§ 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 541/2004 Z. z.
20)§ 2 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

* Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení nesk. predpisov (§ 25 ods. 1
písm. c, f, ods. 4, § 26 ods. 1 písm. b, c, § 27 písm. a, b, d, § 28)
Dotknutým orgánom je Ministerstvo vnútra SR, krajské riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru. Vydáva
záväzné stanoviská ako výsledok posudzovania projektovej dokumentácie v rámci územného
konania a stavebného konania a posudzovania stavieb v kolaudačnom konaní.
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§ 25
Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru
(1)Štátny poţiarny dozor sa vykonáva
c) posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich
protipoţiarnej bezpečnosti a posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia poţiadaviek
protipoţiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie,
f) posudzovaním umiestnenia technologických zariadení z hľadiska protipoţiarnej bezpečnosti vrátane
dokumentácie riešenia protipoţiarnej bezpečnosti umiestnenia technologických zariadení,
(4) Štátny poţiarny dozor podľa odseku 1 písm. c) sa nevykonáva na jednoduchých a drobných stavbách. 4)
-----------------------------------------------------------------4) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.

§ 26
Orgány vykonávajúce štátny požiarny dozor
(1) Ministerstvo vykonáva štátny poţiarny dozor
b) posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich
protipoţiarnej bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov a
projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipoţiarnej bezpečnosti,
c) posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia poţiadaviek protipoţiarnej bezpečnosti
podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady protipoţiarnej bezpečnosti,
§ 27
Krajské riaditeľstvo vykonáva štátny poţiarny dozor
a) posudzovaním dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich protipoţiarnej
bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých okresných riaditeľstiev
alebo ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,
b) posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia poţiadaviek protipoţiarnej bezpečnosti
podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo
spoločenského významu,
d) posudzovaním umiestnenia technologických zariadení z hľadiska protipoţiarnej bezpečnosti vrátane
dokumentácie riešenia protipoţiarnej bezpečnosti umiestnenia technologických zariadení,
§ 28
Okresné riaditeľstvo vykonáva štátny poţiarny dozor v rozsahu § 25 ods. 1 písm. a) aţ e) a g) aţ k), ak tento
dozor nepatrí do pôsobnosti ministerstva alebo krajského riaditeľstva.

* Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení nesk. predpisov (§ 11
ods. 2 písm. e, § 24, § 30 ods. 1, ods. 3, ods. 4, § 32 ods. 12, § 37 ods. 3, § 41 ods. 4)
Dotknutým orgánom je krajský pamiatkový úrad. Vydáva záväzné stanoviská v územnom
konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o dodatočnom
povolení stavby, v konaní o ohlásení udrţiavacích prác, v kolaudačnom konaní, v konaní o
zmene v uţívaní stavby, v konaní o povolení terénnych úprav, prác a zariadení alebo v konaní
o odstránení nehnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo stavby v pamiatkovom území a v
ochrannom pásme. V územnom konaní a stavebnom konaní zabezpečuje podmienky ochrany
archeologických nálezísk.
§ 11
Krajský pamiatkový úrad
(2) Krajský pamiatkový úrad
e) rozhoduje podľa § 24, 31 aţ 33, 37, 39, 42 a 43, vydáva záväzné stanoviská podľa § 30 a 32 a stanoviská
podľa § 29 tohto zákona,
§ 24
Premiestnenie kultúrnej pamiatky
(1) Hnuteľnú kultúrnu pamiatku moţno trvalo premiestniť iba na základe rozhodnutia krajského pamiatkového
úradu. Rozhodnutie krajského pamiatkového úradu si vyţiada vlastník aj v prípade dočasného premiestnenia,
ktoré vyţaduje odbornú demontáţ kultúrnej pamiatky. Ak ide o premiestnenie z verejne prístupného miesta,
môţe krajský pamiatkový úrad vydať rozhodnutie iba po prerokovaní s obcou.
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(2) Hnuteľnú kultúrnu pamiatku moţno premiestniť bez rozhodnutia krajského pamiatkového úradu, ak
bezprostredne hrozí jej poškodenie alebo zničenie alebo ak nastane situácia podľa § 28 ods. 2 písm. g) a h).
Takéto premiestnenie vlastník alebo ten, kto premiestnenie vykonal, bezodkladne oznámi krajskému
pamiatkovému úradu.
(3) Nehnuteľnú kultúrnu pamiatku alebo jej súčasť moţno premiestniť iba na základe rozhodnutia krajského
pamiatkového úradu po predchádzajúcom vyjadrení obce; ustanovenia osobitného predpisu21) zostávajú
nedotknuté.
(4) Ak krajský pamiatkový úrad nepovolí vlastníkovi premiestnenie hnuteľnej kultúrnej pamiatky, patrí
vlastníkovi za toto obmedzenie vlastníckeho práva primeraná náhrada, o ktorej rozhodne krajský pamiatkový
úrad v rozhodnutí podľa odseku 1. Ak krajský pamiatkový úrad nepovolí vlastníkovi premiestnenie nehnuteľnej
kultúrnej pamiatky, patrí vlastníkovi za toto obmedzenie vlastníckeho práva primeraná náhrada, o ktorej
rozhodne krajský pamiatkový úrad v rozhodnutí podľa odseku 3.
-----------------------------------------------------------------21/ Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 30
Všeobecné podmienky pri ochrane pamiatkového fondu
(1) Kaţdý je povinný správať sa tak, aby svojím konaním neohrozil základnú ochranu kultúrnych pamiatok
podľa § 27 a základnú ochranu pamiatkových území podľa § 29 a nespôsobil nepriaznivé zmeny stavu
pamiatkového fondu a stavu archeologických nálezísk.
(3) Umiestniť reklamné, informačné, propagačné alebo akékoľvek technické zariadenie na nehnuteľnej kultúrnej
pamiatke alebo v pamiatkovom území moţno len na základe rozhodnutia krajského pamiatkového úradu. Ak
umiestnenie povoľuje stavebný úrad, krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko a je v konaní stavebného
úradu dotknutým orgánom;29a) krajský pamiatkový úrad vydá záväzné stanovisko aj v takomto konaní
stavebného úradu v ochrannom pásme.
(4) Záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyţaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov
štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môţu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom.
-----------------------------------------------------------------29a/ § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

§ 32
Obnova kultúrnej pamiatky a úprava nehnuteľnosti
(12) V územnom konaní, v stavebnom konaní, v konaní o povolení zmeny stavby, v konaní o dodatočnom
povolení stavby, v konaní o ohlásení udrţiavacích prác, v kolaudačnom konaní, v konaní o zmene v uţívaní
stavby, v konaní o povolení terénnych úprav, prác a zariadení alebo v konaní o odstránení nehnuteľnej kultúrnej
pamiatky alebo stavby v pamiatkovom území a v ochrannom pásme rozhoduje stavebný úrad 31a) na základe
záväzného stanoviska31b) krajského pamiatkového úradu. Stavebný úrad postupuje tak aj vtedy, ak práce moţno
vykonať na základe ohlásenia. Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní.31c)
-----------------------------------------------------------------31a) Piata časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
31b) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
31c) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 37
Záchranný výskum
(3) O nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje krajský pamiatkový úrad na podnet stavebného
úradu, pamiatkového úradu alebo z vlastného podnetu. Krajský pamiatkový úrad bezodkladne zašle rozhodnutie
o vykonaní záchranného výskumu stavebnému úradu.
§ 41
Evidencia a využívanie archeologických nálezísk
(4) Krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky ochrany
archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní.

* Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 3 a ods. 4, § 7
ods. 1, § 7a ods. 1 a ods. 6, § 8 ods. 3, § 10 ods. 2, § 59 ods. 2 písm. c, § 60 ods.1 písm. b,
ods.2 písm. c, d, n)
Dotknutým orgánom je okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. Vydáva záväzné
stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov a k návrhu na
umiestnenie stavby a o vyuţití územia v ochrannom pásme lesa.
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§6
Povinnosti pri územnoplánovacej činnosti
(3) Územné rozhodnutie, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov, moţno vydať bez súhlasu vlastníka lesného
pozemku alebo správcu lesného pozemku, len ak ide o územné rozhodnutie o umiestnení stavby diaľnice, ciest
pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí podľa osobitného predpisu. 11a) V ostatných prípadoch je na vydanie
územného rozhodnutia o umiestnení stavby na lesnom pozemku potrebný súhlas vlastníka lesného pozemku
alebo správcu lesného pozemku vrátane záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva, ak osobitný predpis neustanovuje inak.11a)
(4) Na udelenie súhlasu podľa odseku 2 a záväzného stanoviska podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný
predpis o správnom konaní.12)
-----------------------------------------------------------------11a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby
diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

§7
Vyňatie a obmedzenie využívania
(1) Orgán štátnej správy lesného hospodárstva rozhoduje podľa § 5 ods. 1 o
a) trvalom vyňatí, ktorým sa rozumie trvalá zmena vyuţitia lesného pozemku alebo trvalá zmena druhu
pozemku,
b) dočasnom vyňatí, ktorým sa rozumie dočasná zmena vyuţívania lesného pozemku na dobu najviac 20 rokov,
c) obmedzení vyuţívania.
§ 7a
Záväzné stanovisko
(1) Lesné pozemky moţno vyuţívať na účely výstavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí
podľa osobitného predpisu12a) na základe záväzného stanoviska príslušného orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva najdlhšie do vydania rozhodnutia o vyňatí alebo rozhodnutia o obmedzení vyuţívania.
(6) Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 12)
§8
Rozhodovanie o vyňatí alebo obmedzení využívania
(3) S odlesňovaním vyňatého pozemku moţno začať aţ po uhradení náhrady za stratu mimoprodukčných funkcií
lesa podľa § 9 okrem oslobodenia od odvodu podľa § 9 ods. 7 alebo uhrádzania v splátkach podľa § 9 ods. 10.
Ak sa na ďalšie vyuţitie vyňatého lesného pozemku vyţaduje rozhodnutie podľa osobitných predpisov, 13) s jeho
odlesňovaním sa nesmie začať pred nadobudnutím právoplatnosti takéhoto rozhodnutia.
-----------------------------------------------------------------13) Napríklad § 54 aţ 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003
Z. z., zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 281/1997 Z. z. v znení zákona č. 172/2003 Z. z.§ 10

§ 10
Ochranné pásmo lesa
(1) Ochranné pásmo15) lesa tvoria pozemky do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.
(2) Na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o vyuţití územia 9) v ochrannom pásme lesa sa vyţaduje aj
záväzné stanovisko orgánu štátnej správy lesného hospodárstva. Na udelenie záväzného stanoviska sa
nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
-----------------------------------------------------------------9) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
12) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
15) § 39c ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

§ 59
Okresný úrad v sídle kraja
(2) Okresný úrad v sídle kraja
c) dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3), ak tie
presahujú územnú pôsobnosť okresného úradu,
§ 60
Okresný úrad
(1) Okresný úrad je prvostupňovým orgánom v konaniach o
b) vyňatí a obmedzení vyuţívania (§ 7),
2) Okresný úrad ďalej
c) dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov (§ 6 ods. 3),
d) dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o vyuţití územia v ochrannom pásme lesa (§ 10
ods. 2),
n) vydáva záväzné stanovisko (§ 7a).
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*Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov (§ 3 ods. 2, ods. 3 písm. g, ods. 4 písm. a, ods. 5 písm. a, § 3b ods. 3)
Dotknutým orgánom je obec, okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, resp. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Cestný
správny orgán uplatňuje svoju pôsobnosť záväzným stanoviskom v územnom konaní.
§3
Orgány štátnej správy pre pozemné komunikácie
(2) Miestnu štátnu správu vo veciach miestnych komunikácií a účelových komunikácií vykonávajú obce ako
prenesený výkon štátnej správy. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú
pouţitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci
preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych komunikácií a
účelových komunikácií.
(3) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie
g) vykonáva štátnu správu vo veciach diaľnic a ciest pre motorové vozidlá,
(4) Okresné úrady v sídle kraja
a) vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest I. triedy,
(5) Okresné úrady
a) vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
§ 3b
Pripájanie pozemných komunikácií
(1) O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné
nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej
komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na
bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.
(3) Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo vyuţitím územia, o ktorom rozhoduje
stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného konania. Cestný správny
orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu, 2aa) ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri
ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom.2ab) Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní.1)
-----------------------------------------------------------------1) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
2aa) § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
2ab) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

*Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení
nesk .predpisov (§ 18, § 19) zák.č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej
banskej správe v znení nesk .predpisov (§ 38 ods. 1, § 41 ods. 2 písm. f)
Dotknutým orgánom je obvodný banský úrad. Vydáva záväzné stanoviská v územnom
konaní a stavebnom konaní pre stavby a zariadenia v chránenom loţiskovom území, ktoré
nesúvisia s dobývaním.
§ 18
Obmedzenie niektorých činností v chránenom ložiskovom území
(1) V záujme ochrany nerastného bohatstva sa nesmú v chránenom loţiskovom území zriaďovať stavby a
zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného loţiska, pokiaľ sa na to nedalo záväzné stanovisko podľa
tohto zákona.
(2) Ak je nevyhnutné vo verejnom záujme umiestniť stavbu alebo zariadenie nesúvisiace s dobývaním
výhradného loţiska v chránenom loţiskovom území, treba dbať na to, aby sa čo najmenej narušilo vyuţitie
nerastného bohatstva. Znemoţniť alebo sťaţiť dobývanie výhradných loţísk nerastov uvedených v § 3 ods.1
písm. a) aţ d) moţno len v osobitne odôvodnených prípadoch, ak ide o mimoriadne dôleţitú stavbu alebo
zariadenie alebo ak sa stavbou alebo zariadením sťaţí alebo znemoţní dobývanie len malého mnoţstva zásob
výhradného loţiska.
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§ 19
Povoľovanie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území
Povolenie stavieb a zariadení v chránenom loţiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môţe vydať
príslušný orgán podľa osobitných predpisov10) len na základe záväzného stanoviska10a) obvodného banského
úradu, ktorý je v konaní dotknutým orgánom1.
-----------------------------------------------------------------10) § 117 aţ 121 zákona č. 50/1976 Zb.
10a) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

§ 38
Orgány štátnej banskej správy
(1) Orgánmi štátnej banskej správy sú
a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej banskej správy,
b) Hlavný banský úrad s postavením národného orgánu štátnej banskej správy Slovenskej republiky,
c) obvodné banské úrady, a to
1. Obvodný banský úrad v Bratislave,
2. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,
3. Obvodný banský úrad v Košiciach,
4. Obvodný banský úrad v Prievidzi,
5. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi
§ 41
Obvodné banské úrady
(2) Obvodné banské úrady ďalej
f) vydávajú záväzné stanovisko na povolenie stavieb a zariadení v chránenom loţiskovom území a chránenom
území pre osobitné zásahy do zemskej kôry a k rozhodnutiu o vyuţití banských diel, banských stavieb a lomov
na iné účely po trvalom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch,

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení nesk.predpisov (§ 14 ods. 2 písm. b, c, ods. 3)
Dotknutým orgánom je okresný úrad, odbor krízového riadenia. Vydáva záväzné
stanovisko v územnom konaní. Vydáva záväzné stanoviská v stavebnom konaní
a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej ochrany.
§ 14
Pôsobnosť obvodného úradu
(1) Okresný úrad je dotknutým orgánom16b)
b) v územnom konaní,
c) v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenie civilnej ochrany.
(3) V konaniach podľa odseku 2 písm. b) a c), v ktorých je príslušný stavebný úrad, uplatňuje okresný úrad svoju
pôsobnosť na úseku civilnej ochrany záväzným stanoviskom.16ba)
-----------------------------------------------------------------16b) § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
16ba) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

*Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 538/2005 Z. z. o prírodných
liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(§ 40 ods. 2 písm. b, § 42 písm. m, § 44 ods. 2 písm. g)
Dotknutým orgánom je Ministerstvo zdravotníctva SR – Inšpektorát kúpeľov a ţriediel
ministerstva zdravotníctva. Vydáva záväzné stanoviská vo veciach územných, stavebných,
kolaudačných a ďalších konaní uskutočňovaných podľa stavebného zákona, údrţby stavieb a
ich odstraňovania, povolenia terénnych úprav, prác a zariadení na kúpeľnom území a v
ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja.
§ 40
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(2) Ministerstvo zdravotníctva je dotknutým orgánom vo veciach
b) údrţby stavieb a ich odstraňovania, povolenia terénnych úprav, prác a zariadení, územných, stavebných,
kolaudačných a ďalších konaní uskutočňovaných podľa osobitného predpisu13) na kúpeľnom území a v
ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja,
§ 42
Do pôsobnosti Štátnej kúpeľnej komisie patrí:
m) vydávať stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo zdravotníctva podľa tohto zákona dotknutým
orgánom štátnej správy,
§ 44
Kúpeľný dozor
(2) Inšpektorát pri výkone dozoru
g) na základe poverenia Štátnej kúpeľnej komisie vydáva stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo
zdravotníctva dotknutým orgánom štátnej správy podľa tohto zákona

*Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 1, § 101, § 103
ods. 1, ods. 2 písm. e, ods. 3 písm. a, § 105 ods. 1 písm. g) v spojení s čl. I § 12 ods. 3 zákona
č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a
Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotknutým orgánom je Dopravný úrad, resp. samosprávny kraj (pre električkové
a trolejbusové trate). Vydávajú záväzné stanoviská v územnom konaní a v stavebnom konaní
v ochrannom pásme dráhy pre stavby, ktoré neslúţia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu
na dráhe.
§6
(1) V ochrannom pásme dráhy je zakázané bez súhlasu prevádzkovateľa dráhy a bez záväzného stanoviska
špeciálneho stavebného úradu
a) umiestňovať stavby, konštrukcie, vzdušné vedenia a svetelné zariadenia, ktoré by boli zameniteľné so
svetelnými signalizačnými zariadeniami slúţiacimi na chod a bezpečnosť dopravy na dráhe,
b) umiestňovať elektromagnetické zariadenia, ktoré by rušili alebo inak ovplyvňovali trolejové vedenia, ich
napájanie, zariadenia na premenu, prívod a rozdelenie elektrického prúdu alebo zabezpečovacie, signalizačné,
oznamovacie alebo spojové zariadenia dráhy alebo zariadenia trakčných vozidiel,
c) umiestňovať predmety, ktorých farebné plochy sú zameniteľné s označeniami pouţívanými v doprave na
dráhach,
d) uskladňovať horľaviny a výbušniny a zriaďovať skládky, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť
alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe,
e) vykonávať činnosti, ktoré by mohli poškodiť dráhu alebo jej súčasť, alebo ohroziť bezpečnosť a plynulosť
dopravy na dráhe, najmä uskutočňovať terénne úpravy, zemné práce, trhacie práce a činnosti vykonávané
banským spôsobom.
§ 101
Orgány verejnej správy
Orgánmi verejnej správy vo veciach dráh sú:
a) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"),
b) Dopravný úrad31aa) (ďalej len "úrad") a
c) vyšší územný celok.
-----------------------------------------------------------------31aa) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb a Dopravnom úrade a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 103
Úrad
(1) Úrad je orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Úrad môţe zriaďovať mimo
svoje sídlo stále alebo dočasné pracoviská.
(2) Úrad je
e) je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré
neslúţia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
(3) Úrad ďalej
a) vydáva súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy, okrem mestských dráh,
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§ 105
Vyšší územný celok
(1) Vyšší územný celok ako prenesený výkon štátnej správy
g) vydáva súhlas na činnosti v ochrannom pásme mestských dráh,

*Zákon

č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a o zmene a doplnení niektorých

zákonov ( - )
Štátny odborný dozor v doprave na dráhach vykonáva Dopravný úrad (v ţelezničnej
doprave na špeciálnych dráhach a lanových dráhach), resp. samosprávny kraj (v mestskej
doprave). Pre činnosť v pôsobnosti stavebných úradov však nemajú priame postavenie
dotknutého orgánu.

*Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk.predpisov (§ 28 ods. 2 a 3, § 30 ods. 1) v spojení s čl. I § 12
ods. 3 a čl. II bod 16. zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických
komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Dotknutým orgánom je Dopravný úrad. Vydáva záväzné stanoviská v územnom konaní
a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúţia na
prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe.
§ 28
Špeciálny stavebný úrad
(2) Dopravný úrad je dotknutým orgánom štátnej správy v územnom konaní pri stavbách v územných obvodoch
letísk a stavbách leteckých pozemných zariadení.
(3) Pri stavbách v ochranných pásmach letísk a v ochranných pásmach leteckých pozemných zariadení, ako aj
pri ďalších stavbách podľa § 30, ktoré môţu ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je Dopravný úrad
dotknutým orgánom6a) štátnej správy pri prerokúvaní územných plánov a ich zmien a doplnkov a v územnom
konaní.6b)
-----------------------------------------------------------------6a) § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
6b) § 20 aţ 23 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

§ 30
Stavby a zariadenia mimo ochranných pásiem
(1) Na umiestnenie stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásiem, ktoré by svojimi
vlastnosťami mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, je potrebný súhlas Dopravného úradu, ak ide o
a) stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,
b) stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách, ktoré
vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu,
c) zariadenia, ktoré môţu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä
zariadenia priemyselných podnikov, vedenia veľmi vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia a
vysielacie stanice,
d) zariadenia, ktoré môţu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie
elektromagnetického ţiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje.

*Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení nesk.predpisov (§ 7 ods. 3 písm. c)
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Dotknutým orgánom je Inšpektorát práce. Vydáva záväzné stanoviská pri povoľovaní
a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré uskutočňuje právnická osoba alebo fyzická osoba na
podnikanie.
§7
Inšpektorát práce
(3) Inšpektorát práce
c) uplatňuje záväzným stanoviskom poţiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri
povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré bude zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a
nie je zamestnávateľom, pouţívať na plnenie svojich úloh,

*Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení nesk.predpisov (§ 4 ods. 8, § 39 ods. 1 písm. f,) v spojení s čl. I § 12 ods. 5
zákona č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotknutým orgánom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky. Vydáva záväzné stanoviská vo všetkých konaniach, v ktorých ide
o stavby zasahujúce do vodnej cesty alebo stavby sú súčasťou vodnej cesty alebo prístavu.
§4
Súčasti vodnej cesty a činnosti vykonávané na vodnej ceste
(8) Akékoľvek stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo ktoré ju kriţujú, moţno uskutočniť len na základe
záväzného stanoviska1b) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Tieto
stavby moţno uskutočniť len tak, aby nezhoršovali podmienky na prevádzku plavidiel. Vlastník stavby na
vodnej ceste je povinný ju označiť plavebnými znakmi a zabezpečiť ich údrţbu.
-----------------------------------------------------------------1b) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

§ 38
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
m) vydáva záväzné stanovisko v konaniach, v ktorých je príslušným stavebný úrad,23) ak ide o zriadenie a
prevádzkovanie dočasných stavieb slúţiacich uţívateľom verejných prístavov na prioritnom investičnom
majetku (§ 6 ods. 6) alebo o stavby, ktoré zasahujú do vodnej cesty alebo sú súčasťou vodnej cesty (§ 4 ods. 8),
-----------------------------------------------------------------23) § 126 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.

*Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
nesk .predpisov (§ 7 ods. 1 písm. a, c, d, e, k, § 16 ods. 1 písm. a, b, c, ods. 2 § 17, § 70 písm.
e, f, § 71 písm. n, § 74 ods. 2 písm. d )
Dotknutým orgánom je okresný úrad, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie. Vydáva
vyjadrenie (povaţuje sa za záväzné stanovisko) k dokumentácii v územnom konaní,
k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie, k
navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby, k dokumentácii
v konaní o povolení terénnych úprav, ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá pouţitie
stavebného odpadu a odpadu z demolácie.
§7
Udeľovanie súhlasu
(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na
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a) prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na
spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov 14b)
c) prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na
spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov 14b),
d) prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas
podľa písmen a) a c),
e) na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov
alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas podľa tohto zákona, ak majú vplyv na nakladanie s
odpadmi v zariadení,
k) uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,
-----------------------------------------------------------------14b) Napríklad § 48 ods. 1 písm. e) a i) zákona č. 184/2002 Z. z.

§ 16
Vyjadrenie
(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva dávajú vyjadrenie k
a) zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad
na udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu,22)
b) výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to
1. k dokumentácii v územnom konaní, 23)
2. k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, 24) ak sa neuskutočnilo územné konanie,
3. k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby, 24a)
4. k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav, 24b) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá pouţitie
stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 40c ods. 1,
c) pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,
(2) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 písm. b) postavenie
dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa v prípadoch konania podľa osobitného
predpisu25c) povaţujú za záväzné stanovisko.25d)
-----------------------------------------------------------------22) § 11a ods. 2 a 11 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 459/2000 Z. z.
23) § 32 aţ 42 zákona č. 50/1976 Zb.
24) § 60 aţ 65 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
24a) § 88 zákona č. 50/1976 Zb.
24b) § 71 ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.
25c) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
25d) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

§ 17
Spoločné ustanovenie
Ak má byť súhlas podľa § 7 alebo vyjadrenie podľa § 16 ods. 1 podkladom na vydanie rozhodnutia o stavbe,
zariadení alebo činnosti podľa iného zákona, orgán štátnej správy vydávajúci takéto rozhodnutie môţe
rozhodnutie vydať aţ po oboznámení sa s obsahom súhlasu alebo vyjadrenia podľa tohto zákona.
§ 70
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
e) dáva vyjadrenie k zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a k ich zmenám
podľa § 16 ods. 1 písm. a),
f) dáva vyjadrenie k výstavbe dotýkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 16 ods. 1 písm. b), ak svojím
vplyvom presahuje územný obvod obvodného úradu ţivotného prostredia,
§ 71
Okresný úrad
Okresný úrad vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva
n) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona a dáva vyjadrenia s výnimkou
vecí patriacich iným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva,
§ 74
Konanie
(2) Všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú na
d) vydávanie vyjadrenia podľa § 16,

*Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (§ 17 ods.1 písm. a, f, ods. 2, § 18 ods.1, ods. 2, § 26
ods. 1, ods. 2, § 27 ods. 1 písm. c, § 31 ods.1)
Dotknutým orgánom je okresný úrad, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie,
resp. obec. Vydáva súhlas na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, rozhodnutia
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o povolení stavby veľkého zdroja a stredného zdroja, rozhodnutia o povolení stavby veľkého
zdroja a stredného zdroja a malého zdroja znečisťovania ovzdušia, vrátane ich zmien
a rozhodnutí na ich uţívanie. Vydáva súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby
spaľovne odpadov, o povolení stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, o zmene stavby
spaľovne odpadov, o zmene stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. Ţiadosť
o vydanie súhlasu predkladá navrhovateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Tento súhlas
je záväzným stanoviskom.
§ 17
Súhlas orgánu ochrany ovzdušia
(1) Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na
a) vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb
veľkých zdrojov a stredných zdrojov a malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich uţívanie; tento
súhlas je záväzným stanoviskom,19)
f) inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov, stredných zdrojov alebo malých
zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu,
(2) Ţiadosť o vydanie súhlasu podľa odseku 1 predkladá ţiadateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Ţiadosť
o vydanie súhlasu okrem všeobecných náleţitostí podania 20) v závislosti od druhu poţadovaného súhlasu
obsahuje
a) údaje o stacionárnom zdroji, jeho začlenení a kategorizácii a o jeho navrhovanom, schválenom alebo
skutočnom umiestnení,
b) opis územia, na ktorom je alebo má byť stacionárny zdroj umiestnený a charakteristiku stavu kvality ovzdušia
v tomto území,
c) opis miest stacionárneho zdroja, v ktorých emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia,
d) údaje o predpokladaných mnoţstvách a druhoch emisií vypúšťaných do ovzdušia a o zabezpečení ich
dostatočného rozptylu podľa ustanovených poţiadaviek,
e) údaje o tom, ţe stacionárny zdroj je navrhnutý, vybavený a bude prevádzkovaný v súlade s ustanovenými
poţiadavkami,
f) návrh spôsobu zisťovania mnoţstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia a preukazovania údajov o
dodrţaní určených emisných limitov, technických poţiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania
zodpovedajúci ustanoveným poţiadavkám,
g) porovnanie stacionárneho zdroja s najlepšou dostupnou technikou, 21)
h) ďalšie podklady a údaje charakterizujúce stacionárny zdroj, ak to ţiadateľ povaţuje za potrebné.
-----------------------------------------------------------------19) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
20) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
21) § 5 a príloha č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z.

§ 18
(1) Súhlas okresného úradu je potrebný na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov, o povolení
stavby zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, o zmene stavby spaľovne odpadov, o zmene stavby zariadenia na
spoluspaľovanie odpadov. Tento súhlas je záväzným stanoviskom.
(2) Ţiadosť o vydanie súhlasu podľa odseku 1 okrem všeobecných náleţitostí podania 20) obsahuje skutočnosti,
ktoré preukazujú, ţe
a) spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sú navrhnuté, vybavené a budú
prevádzkované v súlade s ustanovenými poţiadavkami a osobitnými predpismi 22) a pri spaľovaní zohľadňujú
kategórie a druhy odpadov,
b) teplo uvoľnené pri spaľovaní odpadov sa podľa moţnosti riešenia bude maximálne vyuţívať, napríklad na
kombinovanú výrobu tepla a elektriny, na výrobu pary na priemyselné účely alebo na miestne a diaľkové
vykurovanie,
c) navrhnutý systém merania znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a zisťovania technických
poţiadaviek a všeobecných podmienok prevádzkovania zodpovedá ustanoveným poţiadavkám,
d) mnoţstvo a škodlivosť tuhých a kvapalných zvyškov vznikajúcich pri procesoch spaľovania odpadov sa bude
minimalizovať a zvyšky sa budú podľa moţnosti recyklovať,
e) zvyšky, ktorých vzniku nie je moţné zabrániť a ktorých mnoţstvo nemoţno zmenšiť, alebo sa nedajú
recyklovať, sa budú zneškodňovať v súlade s osobitnými predpismi. 22)
-----------------------------------------------------------------20) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
22) Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 26
Okresný úrad
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(1) Okresný úrad vydáva súhlas pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 a 9.
(2) Okresný úrad v súhlasoch podľa odseku 1 môţe určiť podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a
stredných zdrojov.
§ 27
Obec
(1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia
c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),
§ 31
Konanie
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 36) okrem konaní podľa § 9
ods. 3, § 17 ods. 1 písm. a), § 18 ods. 1, § 23 písm. d) a i), § 23 písm. l) prvého bodu, tretieho aţ siedmeho bodu,
deviateho a jedenásteho bodu, § 23 písm. m) prvého a druhého bodu, piateho aţ šestnásteho bodu, § 23 písm. n)
a o), § 24 ods. 6, § 25 ods. 1 písm. b), c), e), f) a g) a § 26 ods. 3 písm. r) a s).
-----------------------------------------------------------------36) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.

* Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení nesk .predpisov (§ 6 ods. 2,
písm. k v spojení s § 44 ods. 2 písm. a, ods. 3, § 8 ods. 3 písm. b v spojení s § 44 ods. 1, ods. 3
Dotknutým orgánom je regionálna veterinárna a potravinová správa, resp. Štátna
veterinárna a potravinová správa. Vydáva záväzné posudky v územnom, stavebnom
a kolaudačnom konaní, ak sa týkajú stavieb a zariadení, ktoré sú určené na chov zvierat,
výrobu, spracúvanie, ošetrenie a skladovanie krmív pre spoločenské zvieratá, prípravu,
výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív, ukladanie, ďalšie spracúvanie a
neškodné odstránenie ţivočíšnych vedľajších produktov, výrobu, spracovanie, ošetrenie a
skladovanie produktov ţivočíšneho pôvodu.
§6
Štátna veterinárna a potravinová správa
(2) Štátna veterinárna a potravinová správa
k) vydáva záväzné posudky podľa § 44 ods. 2,
§8
Regionálna veterinárna a potravinová správa
(3) Regionálna veterinárna a potravinová správa
b) vydáva záväzné posudky podľa § 44 ods. 1,
§44
Záväzný posudok
(1) Záväzný posudok regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyţiadať v územnom konaní,
stavebnom konaní a kolaudačnom konaní,144) ak sa týka stavieb a zariadení, ktoré sú určené na
a) chov zvierat,
b) výrobu, spracúvanie, ošetrenie a skladovanie krmív pre spoločenské zvieratá,
c) prípravu, výrobu, skladovanie a distribúciu medikovaných krmív,
d) ukladanie, ďalšie spracúvanie a neškodné odstránenie ţivočíšnych vedľajších produktov,
e) výrobu, spracovanie, ošetrenie a skladovanie produktov ţivočíšneho pôvodu.
(2) Záväzný posudok štátnej veterinárnej a potravinovej správy sa musí vyţiadať
a) k návrhom na uvedenie na trh nových, dosiaľ v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte
nepouţívaných strojov, technologických zariadení, obalov, technologických a pracovných postupov pri chove
alebo preprave zvierat, príprave medikovaných krmív, alebo ak ide o nakladanie a spracúvanie ţivočíšnych
vedľajších produktov,
(3) Všeobecný predpis o správnom konaní137) sa nevzťahuje na vydanie záväzného posudku podľa odseku 1 a
odseku 2 písm. b).
(4) Orgán veterinárnej správy sa vyjadruje k územným plánom. Na vyjadrenie sa nevzťahuje všeobecný predpis
o správnom konaní.137) V konaniach uvedených v odseku 1 a odseku 2 písm. b) sú orgány veterinárnej správy
dotknutými orgánmi.145)
-----------------------------------------------------------------137) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
144) § 32, 35, 37, 43c, 43d a 76 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
145) § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
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*Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení nesk predpisov (§ 9,
ods.1 písm. b aţ f, ods. 2, ods. 3, § 10, § 67 písm. g, § 68 písm. f, § 103 ods. 7 a ods. 9)
Dotknutým orgánom je okresný úrad, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie. Vydáva
vyjadrenia v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny,
najmä ak ide o vydanie územného rozhodnutia, vydanie stavebného povolenia na stavbu alebo
zmenu stavby, vydanie povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení, ak sa nevyţaduje
územné rozhodnutie, vydanie rozhodnutia o zmene v uţívaní stavby, vydanie rozhodnutia o
odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby. V územiach s prvým a druhým stupňom
ochrany sa vyjadrenie pre vydanie stavebného povolenia, povolenia terénnych úprav, prác
alebo zariadení, ak sa nevyţaduje územné rozhodnutie, rozhodnutia o zmene v uţívaní stavby
a rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby vyţaduje, ak sa
rozhodnutie týka činností za hranicami zastavaného územia obce.
§9
Vyjadrenie orgánu ochrany prírody
(1) Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany
prírody a krajiny, najmä ak ide o
b) vydanie územného rozhodnutia, 23)
c) vydanie stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby, 24)
d) vydanie povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení, 25) ak sa nevyţaduje územné rozhodnutie,
e) vydanie rozhodnutia o zmene v uţívaní stavby, 27)
f) vydanie rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby, 28)
(2) Orgán ochrany prírody ako dotknutý orgán uplatňuje záujmy ochrany prírody a krajiny najmä formou
vyjadrenia alebo iného stanoviska k činnosti podľa osobitného predpisu38) (ďalej len "vyjadrenie").
(3) Vyjadrenie sa vyţaduje v prípadoch uvedených v odseku 1. V územiach s prvým a druhým stupňom ochrany
sa vyjadrenie podľa odseku 1 písm. c) aţ f) vyţaduje, ak sa rozhodnutie týka činností za hranicami zastavaného
územia obce.
-----------------------------------------------------------------23) § 32 aţ 42 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
24) § 58 aţ 70, § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
25) § 71 aţ 74 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
27) § 85 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
28) § 88, 88a, 89 a 90 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
38) Napríklad § 14 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, § 126 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov, § 13 ods. 3 a 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o
hospodárskej úprave lesov, § 17 ods. 1 a § 27 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 3 zákona
Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb., § 7 ods. 4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb., § 3 ods. 2
zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení zákona č. 83/2000 Z. z., § 21 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z., § 14
vyhlášky Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 141/2000 Z. z., § 13 zákona č. 503/2001 Z. z.

§ 10
Súčinnosť s inými orgánmi
Orgán ochrany prírody je povinný ako dotknutý orgán poskytnúť potrebnú súčinnosť iným orgánom
rozhodujúcim podľa osobitných predpisov39) o činnostiach, ktoré môţu mať vplyv na ochranu prírody a krajiny,
najmä ak ide o rozhodnutie o predbeţnej otázke.
-----------------------------------------------------------------39)Napríklad zákon č. 50/1976 Zb., § 29 ods. 2 zákona č. 61/1977 Zb., zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb.,
zákon č. 23/1962 Zb., zákon č. 44/1988 Zb.

§ 67
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja
f) vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, podľa § 9
ods. 1 písm. g) aţ j), m) a n), k územnému plánu regiónu a územnému plánu obce [§ 9 ods. 1 písm. a)] a k
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja [§ 9 ods. 1 písm. o)] a vydáva
odborné stanovisko podľa § 28 ods. 4,
68
Okresný úrad
Okresný úrad
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f) vydáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c) v územiach s prvým, druhým a tretím stupňom ochrany,
podľa § 9 ods. 1 písm. d) aţ f), k) a p), k územnému plánu zóny [§ 9 ods. 1 písm. a)] a k programu
hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce [§ 9 ods. 1 písm. o)],
§ 103
Spoločné ustanovenia
(7) Orgán ochrany prírody má v konaniach uvedených v § 9 ods. 1 písm. a) aţ f) postavenie dotknutého
orgánu;122) vyjadrenie orgánu ochrany prírody uplatnené v týchto konaniach sa povaţuje za záväzné stanovisko,
123
) ak sa týka územia s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, ako aj územia s prvým alebo druhým
stupňom ochrany, ak nejde o zastavané plochy a nádvoria, záhrady a vinice.
(9) Rozhodnutím o vydaní súhlasu, povolení výnimky, nevydaní súhlasu alebo nepovolení výnimky podľa tohto
zákona, odborným stanoviskom a vyjadrením je orgán štátnej správy viazaný. Vyjadreniami podľa § 9 ods. 1
písm. a) aţ f) a m) nie sú orgány štátnej správy viazané, ak sa týkajú vojenských obvodov.
-----------------------------------------------------------------122) § 140a zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
123) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

*Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších
predpisov (§ 27 ods. 1 písm. a aţ d, ods. 5, § 28 ods.1, ods. 3, § 59 ods. 1 písm. i, § 60 ods. 1
písm. c, § 61 písm. a, § 63 ods. 3 písm. a, § 73 ods. 15, ods. 18)
Dotknutým orgánom je obec, okresný úrad, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie,
resp. Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky. Vydáva súhlasy na
uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je
potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môţu ovplyvniť stav povrchových vôd a
podzemných vôd. Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskutočnenie, zmenu
alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie
podľa tohto zákona, ktoré však môţu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.
Vydáva vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby moţná z
hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju moţno uskutočniť a uţívať.
Súhlas alebo vyjadrenie nie je rozhodnutím, o ich vydanie je povinný stavebník poţiadať
orgán štátnej vodnej správy. Súhlas, ktorý je podkladom pre konanie, zaniká, ak sa konanie
nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.
§ 27
Súhlas
(1) Súhlas orgánu štátnej vodnej správy sa vydáva na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení
alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môţu ovplyvniť stav
povrchových vôd a podzemných vôd. Súhlas je potrebný, ak ide o
a) stavby vo vodách a na pobreţných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach
vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze,
b) ropovody a iné líniové produktovody na prepravu škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok, diaľnice,
cesty a miestne komunikácie,
c) sklady, nádrţe a skládky škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok, stavby umoţňujúce podzemné
skladovanie látok v zemských dutinách,
d) stavby veľkokapacitných fariem, ktorými sú farmy s kapacitou ustajnených zvierat väčšou ako 400 ks dojníc,
600 ks teliat, 500 ks mladého dobytka, 500 ks výkrmu hovädzieho dobytka, 5 000 ks výkrmu ošípaných,
produkčné farmy s kapacitou 700 ks prasníc s odchovom prasiatok do 30 kg ţivej váhy, 800 ks oviec, 50 000 ks
nosníc, 10 000 ks brojlerov a 100 000 ks mládok,
(5) Súhlas podľa odseku l písm. a) aţ d), ktorý je podkladom na konanie podľa osobitných predpisov, zaniká, ak
sa takéto konanie nezačalo do jedného roka od vydania súhlasu.
§ 28
Vyjadrenie
(1) Pred zhotovením projektovej dokumentácie stavby alebo zmeny stavby je stavebník povinný poţiadať orgán
štátnej vodnej správy o vyjadrenie k zámeru stavby, či je predpokladaná stavba alebo zmena stavby moţná z
hľadiska ochrany vodných pomerov a za akých podmienok ju moţno uskutočniť a uţívať.
(3) Vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej
správy vydávané podľa tohto zákona.
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§ 59
Ministerstvo
(1) Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej vodnej správy a vodného hospodárstva
i) vydáva vyjadrenie k investičnej činnosti, ktorá môţe významným spôsobom ovplyvniť nakladanie s vodami,
ochranu vôd a vodných pomerov (§ 28 ods. 1).
§ 60
Okresný úrad v sídle kraja
(1) Okresný úrad v sídle kraja vo veciach štátnej vodnej správy
c) dáva vyjadrenia vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje v prvom stupni, a vo veciach týkajúcich
sa hraničných vodných tokov (§ 28),
§ 61
Okresný úrad
Okresný úrad vo veciach štátnej vodnej správy
a) rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni vo veciach podľa tohto zákona (§ 21, § 22 ods. 3, § 23 ods. 1, §
24, § 25 písm. c), § 26, § 27 ods. 1 písm. e) a f), § 30 ods. 3, § 32, § 38, § 39 ods. 5, 6 a 10, § 42 ods. 2, § 43 ods.
7, § 45 ods. 1, § 49 ods. 3, § 50 ods. 3, § 52 ods. 2, § 55 ods. 2 a 3, § 57 ods. 1 a 3, § 66 ods. 5, § 74 ods. 1 a 2, §
77 ods. 3 písm. b) a § 80 ods. 7 a 8) a vydáva vyjadrenia (§ 28) a súhlasy podľa § 27 ods. 1 písm. a) aţ d), ak ich
tento zákon nezveruje iným orgánom štátnej vodnej správy,
§ 63
Obec
(3) Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy
a) dáva vyjadrenie podľa § 28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie
k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové ţumpy,
§ 73
Postup v konaní
(15) Na úkony vykonávané podľa § 4 ods. 6, § 4b ods. 7, § 19 ods. 2, § 22 ods. 2, § 27 ods. 1 písm. a) aţ d), §
28, § 36 ods. 9 písm. b) a c), § 39 ods. 10, § 41 ods. 8 a 10, § 51 ods. 1, § 56 ods. 4 sa nevzťahuje všeobecný
predpis o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti.
(18) Orgán štátnej vodnej správy je dotknutým orgánom66a) v konaní, v ktorom je príslušný stavebný úrad.
Vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 a súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) aţ d) tohto zákona sa
povaţujú za záväzné stanoviská.66b)
-----------------------------------------------------------------66a) § 140a ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
66b) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

*Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a o doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov
V zákone nie sú označené orgány verejnej správy ako dotknuté orgány v konaniach
stavebných úradov.

*Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov (§ 13, § 14, §
15 ods. 1, § 17 ods.1 aţ 5, § 17b § ods.1, ods. 2, § 18 ods. 1, § 23 písm. b, c, k)
Dotknutým orgánom je okresný úrad, pozemkový a lesný odbor. Vydáva súhlas na
nepoľnohospodárske vyuţitie poľnohospodárskej pôdy k územnoplánovacej dokumentácii
alebo k individuálnemu návrhu, rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy. Vo
vymedzených prípadoch, napr. ak ide o objekty nadzemného a podzemného vedenia a výmera
jednotlivých objektov nepresiahne 25 m2 alebo o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v
hraniciach zastavaného územia obce, vydáva stanovisko k pripravovanému zámeru na
nepoľnohospodárske vyuţitie poľnohospodárskej pôdy. Vydáva záväzné stanovisko na
nepoľnohospodárske vyuţitie poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu diaľnice a cesty pre
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motorové vozidlá. O vydanie súhlasu, stanoviska, záväzného stanoviska a rozhodnutia ţiada
navrhovateľ.
§ 13
(1) Pri kaţdom obstarávaní a spracúvaní územnoplánovacej dokumentácie, projektov pozemkových úprav a
iných návrhov podľa osobitných predpisov10) sa musí dbať na ochranu poľnohospodárskej pôdy a riadiť sa
zásadami ochrany podľa § 12.
-----------------------------------------------------------------10) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov. Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a vyuţití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 14
(1) Návrhy nepoľnohospodárskeho pouţitia poľnohospodárskej pôdy, ktoré menia alebo dopĺňajú schválenú
územnoplánovaciu dokumentáciu podľa osobitného predpisu, 11) podliehajú posúdeniu z hľadiska ochrany
poľnohospodárskej pôdy a vydaniu súhlasu podľa § 13. Návrhy posudzuje orgán ochrany poľnohospodárskej
pôdy (§ 22) so zreteľom na doteraz nepouţité plochy v rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie.
(2) Návrhy podľa odseku 1 a § 13 ods. 1 predkladá na posúdenie orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22)
orgán územného plánovania.
-----------------------------------------------------------------11) § 22 aţ 26 a 31 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 15
(1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 22) môţe udeliť súhlas aj k individuálnemu návrhu
nepoľnohospodárskeho pouţitia poľnohospodárskej pôdy na konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer.
§ 17
Odňatie poľnohospodárskej pôdy
(1) Na nepoľnohospodárske účely moţno pouţiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí
poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „rozhodnutie o odňatí“). Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.
(2) Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať,
a) ak ide o umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na vstupné
šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stoţiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia a
výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do
15 m2,
b) ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce podľa § 2 písm. i).
(3) V prípadoch podľa odseku 2 vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23) stanovisko k
pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde a v prípadoch vykonaných zmien druhov pozemkov do 15
m2 na základe kópie katastrálnej mapy.
(4) Poľnohospodársku pôdu moţno odňať natrvalo alebo dočasne, pričom
a) odňatím natrvalo sa rozumie trvalá zmena spôsobu pouţitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou zmenou druhu
pozemku v katastri,
b) dočasným odňatím sa rozumie dočasná zmena spôsobu pouţitia poľnohospodárskej pôdy na čas najviac desať
rokov, ktorá sa rekultivačnými opatreniami uvedie do pôvodného stavu.
(5) Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré ţiadajú o trvalé odňatie alebo dočasné odňatie
poľnohospodárskej pôdy, sú povinné k ţiadosti priloţiť
a) súhlas podľa § 13 aţ 15,
b) projektovú dokumentáciu,
c) bilanciu skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy s návrhom na jej hospodárne vyuţitie,
osobitne na trvalé odňatie a osobitne na dočasné odňatie, ktorú vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním
na pôdoznalectvo, alebo právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva,
d) projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy s časovým harmonogramom a
ekonomickým prepočtom nákladov, ktorý vypracúva fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa poľnohospodárskeho smeru alebo prírodovedného smeru so zameraním na pôdoznalectvo, alebo
právnická osoba, ktorá takúto fyzickú osobu zamestnáva,
e) základné identifikačné údaje o pozemku, ktoré obsahujú
1. výpis z katastra,
2. kópiu katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na odňatie,
3. dve vyhotovenia geometrického plánu1) plôch navrhovaných na odňatie,
4. potvrdenie o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke,
f) vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy,
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g) právoplatné územné rozhodnutie alebo potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného
konania,10)
h) iné údaje potrebné na posúdenie nepoľnohospodárskeho zámeru na poľnohospodárskej pôde.
i) výpočet odvodu pre celý rozsah odňatia s výnimkou podľa § 17a.
§ 17b
Záväzné stanovisko
(1) Poľnohospodársku pôdu moţno pouţiť pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové vozidlá12b) iba na základe
záväzného stanoviska k odňatiu poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „záväzné stanovisko“). Záväzné stanovisko
vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23), v obvode ktorého sa poľnohospodárska pôda navrhovaná
na nepoľnohospodárske pouţitie nachádza.
(2) Ţiadateľ o vydanie záväzného stanoviska je povinný predloţiť
a) návrh na nepoľnohospodárske pouţitie poľnohospodárskej pôdy v členení na trvalé odňatie a na dočasné
odňatie,
b) podklady uvedené v § 17 ods. 5 písm. a) a c),
c) kópiu z katastrálnej mapy s vyznačením parciel navrhovaných na trvalé odňatie a dočasné odňatie,
d) súpis parciel navrhovaných na trvalé odňatie a dočasné odňatie s uvedením údajov o katastrálnom území, čísla
parcely registra C katastra nehnuteľností, celkovej výmery parcely, výmery navrhovaného odňatia, druhu
pozemku.
-----------------------------------------------------------------12b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby
diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.

§ 18
Použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel
(1) Ustanovenia podľa § 13 aţ 15 a § 17 sa neuplatnia v prípadoch pouţitia poľnohospodárskej pôdy na
nepoľnohospodársky zámer na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného
stavu.
§ 23
Okresný úrad
Okresný úrad
b) rozhoduje o zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku podľa § 9 aţ 11,
c) rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy podľa § 17,
k) vydáva záväzné stanovisko podľa § 17b.

*Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk.predpisov (§ 4 ods. 2 písm. f, § 5 ods.
2, § 17 ods. 1, § 35)
Dotknutým orgánom je Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky. Vydáva súhlas
rozhodnutím na umiestnenie jadrového zariadenia na základe ţiadosti.
§4
Pôsobnosť úradu
2) Úrad ďalej
f) vydáva súhlas na
1. umiestnenie stavby jadrového zariadenia,
2. realizáciu zmien podľa § 2 písm. u),
3. vyňatie jadrového zariadenia z pôsobnosti tohto zákona,
4. rozriedenie a spotrebu jadrových materiálov,
5. jednotlivé etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky,
6. skúšobnú prevádzku jadrového zariadenia,
7. pouţitie nového typu jadrového paliva,
§5
Využívanie jadrovej energie
(2) Súhlas sa vyţaduje na umiestnenie stavby jadrového zariadenia.
§ 17
Umiestnenie stavieb jadrových zariadení
1) Úrad rozhodne o vydaní súhlasu na umiestnenie stavby jadrového zariadenia na základe písomnej ţiadosti
doloţenej dokumentáciou uvedenou v prílohe č. 1 bode A a na základe vyjadrenia Európskej komisie podľa
osobitného predpisu.21)
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-----------------------------------------------------------------21) Článok 41 Zmluvy o zaloţení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Nariadenie Rady (Euratom) č. 2587/1999
zo dňa 2. decembra 1999, ktorým sa vymedzujú investičné projekty, ktoré treba oznamovať Európskej komisii v súlade s
článkom 41 Zmluvy o zaloţení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L
315, 09. 12. 1999). Nariadenie Komisie (ES) č. 1209/2000 zo dňa 8. júna 2000 o podávaní oznámení podľa článku 41
Zmluvy o zaloţení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 138, 09. 06.
2000) v znení nariadenia Komisie (Euratom) č. 1352/2003 zo dňa 23. júla 2003 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L
192, 31. 07. 2003).

§ 35
Vzťah k správnemu poriadku
Na konanie úradu sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní 45) s výnimkou lehôt ustanovených na
vydanie rozhodnutia v konaniach podľa § 8 ods. 6 a § 15 ods. 4 a s výnimkou náleţitostí rozhodnutia v
konaniach podľa § 15 ods. 4, § 16 aţ 16l a 24.
-----------------------------------------------------------------45) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

*Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
(§ 6 ods. 1 písm. b, § 67 ods. 4)
Dotknutým orgánom je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
sluţieb. Vydáva záväzné stanoviská v územnom alebo stavebnom konaní, ak sa v konaní
uplatňuje spoločné pouţívanie elektronických komunikačných zariadení na základe
rozhodnutia úradu.
§6
(1) Orgány štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií sú
a) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb6a) (ďalej len „úrad“).
-----------------------------------------------------------------6a) Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových sluţieb a Dopravnom úrade a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 67
Spoločné umiestnenie a používanie zariadení
(4) Úrad môţe z vlastného podnetu alebo na návrh niektorého z podnikov, ktoré sa nedohodnú na obsahu zmluvy
podľa odseku 3, po konzultáciách s ohľadom na verejný záujem, ktorým je ochrana ţivotného prostredia,
verejného zdravia, verejného poriadku alebo z dôvodu cieľov územného plánovania, rozhodnúť o spoločnom
pouţívaní infraštruktúry vrátane stavieb, priestorov a častí vedení. Úrad v tomto rozhodnutí určí aj pravidlá
rozdelenia nákladov. Úrad je dotknutým orgánom v územnom alebo stavebnom konaní, ak sa spoločné
pouţívanie zariadení uplatňuje v procese tohto konania.

*Zákon č. 251/2012 Z. z o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
nesk.predpisov (§ 88 ods. 2 písm. h, § 12 ods. 1, § 13 ods. 2, § 14 ods. 2)
Dotknutým orgánom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, resp. Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví. Ministerstvo vydáva osvedčenia na výstavbu energetických
zariadení rozhodnutím na základe písomnej ţiadosti ţiadateľa. Úrad vydáva súhlas
rozhodnutím na výstavbu priameho vedenia a na výstavbu priameho plynovodu.
§ 88
(2) Ministerstvo
h) rozhoduje o vydaní osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12
§ 12
Výstavba energetického zariadenia
(1) Stavať energetické zariadenie moţno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia. To
neplatí, ak ide o výstavbu energetického zariadenia na
a) výrobu elektriny zo slnečnej energie umiestneného na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej
budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľností s celkovým inštalovaným
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výkonom do 100 kW vrátane a zároveň ide o výstavbu prvého energetického zariadenia na výrobu elektriny zo
slnečnej energie na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti takej budovy; zvýšiť inštalovaný výkon takého
energetického zariadenia nad 100 kW moţno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,
b) výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane, ktoré vyuţíva iný primárny
energetický zdroj, ako je slnečná energia; zvýšiť inštalovaný výkon takého energetického zariadenia nad 1 MW
moţno iba na základe osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia,
c) výrobu plynu,
d) distribúciu elektriny, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej
sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne
nadväzujúcom na časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej sústavy do
úrovne vysokého napätia okrem prípadu, ţe ide o elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie, ktorým sa
zabezpečuje preprava elektriny medzi časťou územia Európskej únie alebo územia tretích štátov a vymedzeným
územím alebo časťou vymedzeného územia,
e) distribúciu plynu, ktoré predstavuje rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej distribučnej siete
prevádzkovateľa distribučnej siete v časti vymedzeného územia alebo v území bezprostredne nadväzujúcom na
časť vymedzeného územia a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ distribučnej siete v rámci časti
vymedzeného územia,
f) prepravu plynu, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúcej prepravnej siete
prevádzkovateľa prepravnej siete a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ prepravnej siete,
g) prevádzkovanie zásobníka, ktoré predstavuje rekonštrukciu alebo modernizáciu existujúceho zásobníka
prevádzkovateľa zásobníka a ktoré bude prevádzkovať prevádzkovateľ zásobníka.
§ 13
Výstavba priameho vedenia
(2) Výstavbu priameho vedenia moţno realizovať iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho vedenia
vydáva úrad rozhodnutím, ak výrobca elektriny alebo odberateľ elektriny preukáţe splnenie podmienok
uvedených v odseku 3.
§ 14
Výstavba priameho plynovodu
(2) Výstavbu priameho plynovodu moţno realizovať iba so súhlasom úradu. Súhlas na výstavbu priameho
plynovodu vydáva úrad rozhodnutím, ak výrobca plynu alebo odberateľ plynu preukáţe splnenie podmienok
uvedených v odseku 3.

*Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov (§12 ods. 1,
a ods. 5, § 29 ods. 2, ods. 3 a, § 31 písm. b)
Dotknutým orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Ministerstvo hospodárstva SR
vydáva osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej
časti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a viac s dlhodobou koncepciou
Energetickej politiky Slovenskej republiky. O vydanie záväzného osvedčenia písomne ţiada
fyzická alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom.
§ 12
Výstavba sústavy tepelných zariadení
(1) Výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10 MW a
viac moţno uskutočniť len na základe osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení
alebo jej časti s dlhodobou koncepciou Energetickej politiky Slovenskej republiky (ďalej len „osvedčenie“); toto
osvedčenie vydáva ministerstvo a je záväzné12b). O vydanie osvedčenia môţe písomne poţiadať fyzická osoba
alebo právnická osoba, ktorá je podnikateľom.1)
-----------------------------------------------------------------1) § 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
12b) § 140b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

§ 29
Ministerstvo
(2) Ministerstvo rozhoduje
a) o vydaní osvedčenia na výstavbu sústavy tepelných zariadení s celkovým inštalovaným tepelným výkonom 10
MW a viac,
(3) Na konanie o vydaní rozhodnutia podľa odseku 2 sa nevzťahuje predpis o správnom konaní.
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*Zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc v znení neskorších predpisov (§ 4
ods. 2 písm. h) v spojení s § 7)
Dotknutým orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Vydáva stanovisko
k povoleniu činnosti na štátnej hranici alebo v jej bezprostrednej blízkosti. O stanovisko
ministerstva ţiada fyzická alebo právnická osoba.
§4
Pôsobnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(2) Ministerstvo pri správe štátnych hraníc
h) vydáva stanoviská k stavbám, stavebným, technickým a iným opatreniam na štátnych hraniciach alebo v ich
bezprostrednej blízkosti, najmä z hľadiska vplyvu na priebeh hraničnej čiary a vyznačenie štátnych hraníc
§7
Povoľovanie činnosti podľa osobitných predpisov
Ak je potrebné na činnosti na štátnych hraniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti povolenie alebo iné
opatrenie13) orgánu štátnej správy alebo orgánu územnej samosprávy, je právnická osoba alebo fyzická osoba
povinná k ţiadosti priloţiť aj stanovisko ministerstva; v stanovisku ministerstvo určí podmienky na vykonanie
činnosti. Stanoviskom ministerstva sú tieto orgány viazané.
-----------------------------------------------------------------13) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a
vyuţití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 498/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
287/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.

*Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( § 9 ods. 10, § 10 v spojení s §
5, § 6, § 9, § 30)
Dotknutým orgánom je okresný úrad, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, ktorý
vedie register podnikov kategórie A a kategórie B z hľadiska prítomných nebezpečných látok.
Dotknutý orgán uplatňuje záujmy prevencie závaţných priemyselných havárií a
obmedzovania ich následkov formou vyjadrenia v konaniach o povolení stavby, zariadenia
a iných činností. Prevádzkovateľ pri novom podniku alebo zmene existujúceho podniku
zaradenom do kategórie B poskytne bezpečnostnú správu spolu so súhlasom dotknutého
orgánu k ţiadosti o stavebné povolenie alebo rozhodnutie o zmene v uţívaní stavby.
§5
Oznámenie o zaradení podniku
(1) Prevádzkovateľ na základe výsledkov kategorizácie vykonanej podľa § 4 zašle okresnému úradu písomné
oznámenie o zaradení svojho podniku (ďalej len „oznámenie“) do kategórie A alebo do kategórie B alebo mu
písomne oznámi, ţe mnoţstvo vybraných nebezpečných látok prítomných v podniku nedosahuje prahové
hodnoty podľa prílohy č. 1 k tomuto zákonu (§ 4 ods. 5 a 6). Pri novom podniku tak urobí najneskôr súčasne s
podaním ţiadosti o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby; ak sa územné rozhodnutie nevydáva,
najneskôr súčasne s predloţením ţiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo iného obdobného povolenia. 12a)
Ak podnik, ktorý bol uvedený do prevádzky pred 1. júlom 2005, začne spĺňať kritériá podľa § 4 ods. 2, 3 alebo
odseku 6 aţ po tomto dátume, jeho prevádzkovateľ je povinný zaslať oznámenie najneskôr do troch mesiacov
odo dňa, keď podnik začal spĺňať kritériá podľa niektorého z uvedených odsekov.
(2) Oznámenie obsahuje
a) základné údaje o prevádzkovateľovi a o podniku,
b) informácie o druhu, mnoţstve, klasifikácii, fyzikálnej forme a poţiarnych charakteristikách vybraných
nebezpečných látok prítomných v podniku,
c) zaradenie podniku vrátane potrebného zdôvodnenia,
d) súčasnú a plánovanú činnosť podniku a jeho ťaţiskových zariadení,
e) opis okolia podniku vrátane grafického znázornenia, najmä s ohľadom na prvky, ktoré môţu spôsobiť vznik
závaţnej priemyselnej havárie alebo zhoršenie jej následkov,
f) predbeţný odhad rizika vzniku závaţnej priemyselnej havárie (ďalej len „predbeţný odhad rizika“).
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(3) Okresný úrad najneskôr do jedného týţdňa informuje Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“), krajský úrad ţivotného prostredia a orgány uvedené v § 26 ods. 1 písm. d), f) aţ j) o
doručení oznámenia podľa odseku 2 alebo jeho zmeny podľa odseku 5 zaslaním kópie tohto oznámenia alebo
jeho zmeny.
(4) Okresný úrad vedie register podnikov kategórie A a kategórie B a ich prevádzkovateľov vo svojom okrese.
(5) Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť obvodnému úradu ţivotného prostredia
a) kaţdú významnú zmenu v mnoţstve, charaktere, fyzikálnej forme alebo poţiarnych charakteristikách
prítomnej vybranej nebezpečnej látky alebo v technologickom procese pouţívajúcom vybranú nebezpečnú látku,
ako aj predbeţný odhad rizika vyplývajúceho z tejto zmeny,
b) kaţdú zmenu v činnosti podniku alebo zmenu zariadenia, ktorá by mohla mať významný vplyv na zvýšenie
rizika závaţnej priemyselnej havárie,
c) trvalé zastavenie prevádzky podniku alebo konkrétneho zariadenia, v ktorom je prítomná vybraná nebezpečná
látka.
(6) Podrobnosti o náleţitostiach oznámenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo.
-----------------------------------------------------------------12a) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. o
integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

§6
Hodnotenie rizika
(1) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť hodnotenie rizika. Hodnotenie rizika zahŕňa najmä
a) identifikáciu nebezpečenstiev (zdrojov rizika) a udalostí, ktoré môţu vyvolať závaţnú priemyselnú haváriu,
b) kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo početnosti vzniku moţných závaţných priemyselných havárií,
c) hodnotenie rozsahu a závaţnosti následkov moţných závaţných priemyselných havárií,
d) definovanie rizika pre ţivot a zdravie ľudí, pre ţivotné prostredie a pre majetok,
e) posúdenie prijateľnosti rizika.
(2) Hodnotenie rizika je v potrebnom rozsahu súčasťou dokumentácie prevádzkovateľa vypracúvanej podľa § 7
aţ 9, § 18 a 19.
(3) Na účely oznámenia o zaradení podniku do kategórie A alebo kategórie B (§ 5) vykoná prevádzkovateľ
predbeţný odhad rizika, ktorý zahŕňa primerane kritériá podľa odseku 1.
(4) Podrobnosti o hodnotení rizika vrátane predbeţného odhadu rizika ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§9
Vypracúvanie a využívanie bezpečnostnej správy
(10) Pri výstavbe nového podniku alebo pri plánovanej zmene existujúceho podniku alebo zariadenia podľa
odseku 12 písm. a) je prevádzkovateľ podniku kategórie B povinný predloţiť bezpečnostnú správu spolu so
súhlasom okresného úradu podľa odseku 7 ako súčasť ţiadosti o vydanie stavebného povolenia alebo
rozhodnutia o zmene v uţívaní stavby, alebo iného obdobného povolenia podľa osobitných predpisov. 12a)
§ 10
Plánovacia a povoľovacia činnosť v okolí podniku
(1) Orgány verejnej správy, ktoré podľa osobitných predpisov17) vypracúvajú (obstarávajú) alebo schvaľujú
rozvojové koncepcie alebo územnoplánovaciu dokumentáciu, alebo povoľujú stavby, zariadenia a iné činnosti,
sú povinné zohľadniť nutnosť
a) dodrţať dostatočnú vzdialenosť medzi podnikmi kategórie A a kategórie B navzájom, medzi podnikmi
uvedených kategórií a inými stavbami, zariadeniami a činnosťami, najmä sídelnými útvarmi a inými miestami s
pravidelným výskytom väčšieho mnoţstva ľudí, územiami chránenými podľa osobitných predpisov, 12)
dopravnými trasami, energetickými a inými rozvodmi alebo
b) určiť dodatočné technické a iné opatrenia tak, aby sa nezvýšilo riziko závaţnej priemyselnej havárie.
(2) Pri zohľadňovaní poţiadaviek ustanovených v odseku 1 príslušné orgány vychádzajú najmä z oznámenia (§
5), hodnotenia rizika (§ 6) a bezpečnostnej správy (§ 9), ako aj z vyjadrenia podľa odseku 3.
(3) V konaniach podľa odseku 1 je okresný úrad dotknutým orgánom štátnej správy; záujmy prevencie
závaţných priemyselných havárií a obmedzovania ich následkov uplatňuje formou vyjadrenia.
-----------------------------------------------------------------17) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1973 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o
ochrane a vyuţití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č.
51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zákon č. 70/1998 Z. z. v znení zákona č. 276/2001 Z. z., zákon č. 130/1998 Z. z. v znení zákona č. 470/2000 Z. z.,
zákon č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
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§ 30
Konanie
Všeobecné predpisy o správnom konaní51) s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti sa nevzťahujú
a) na vyjadrenia vydávané podľa § 9 ods. 5 a 6, § 10 ods. 3 a § 21 ods. 5,
b) na schvaľovanie plánu kontroly podnikov podľa § 26 ods. 2 písm. k).
-----------------------------------------------------------------51) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

* Zákon

č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších

predpisov (§ 23 ods. 16)
Dotknutým orgánom je Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky. Na
ţiadosť navrhovateľa územného rozhodnutia vydáva vyjadrenie k návrhom v prieskumnom
území alebo v území s osobitnými podmienkami geologickej stavby, pokiaľ bolo ním
vymedzené.
Rozhodnutie o určení prieskumného územia sa zasiela o.i. stavebnému úradu.
§ 23
Konanie o určení, zmene, predĺženie platnosti alebo zrušení prieskumného územia
(16) Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní.27)
--------------------------------------------------------------27) § 36 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

*Zákon

č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (§ 18 v spojení s § 9 písm. b, § 2 písm. b, c, d, § 25
ods. 1 písm. a)
Dotknutým orgánom je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ţiadateľ je
povinný vopred poţiadať o vydanie záväzného stanoviska dotknutého orgánu na územné
konanie, kolaudačné rozhodnutie a na zmenu v uţívaní stavby, v ktorej sa bude zaobchádzať s
vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.
§2
Vymedzenie základných pojmov
b) biologickým agensom je akýkoľvek prírodný alebo modifikovaný organizmus, ktorého úmyselné pouţitie
môţe spôsobiť smrť, ochorenie alebo poškodenie zdravia ľudí a zvierat alebo ktorý môţe spôsobiť úhyn alebo
poškodenie rastlín,
c) toxínom je látka vzniknutá z akýchkoľvek organizmov vrátane mikroorganizmov, zvierat alebo rastlín,
akéhokoľvek spôsobu výroby, prírodná alebo chemicky syntetizovaná, ktorá môţe spôsobiť smrť, ochorenie
alebo poškodenie zdravia ľudí a zvierat alebo ktorá môţe spôsobiť úhyn alebo poškodenie rastlín,
d) vysoko rizikovými biologickými agensmi a toxínmi sú biologické agensy a toxíny, ktoré majú také vlastnosti
alebo schopnosti, ţe môţu byť pouţité ako biologická zbraň; zoznam vysoko rizikových biologických agensov a
toxínov, ktoré môţu byť pouţité ako biologické zbrane, je uvedený v prílohe č. 1,
§9
Úrad
b) vydáva záväzné stanoviská podľa § 18,
§ 18
Záväzné stanovisko
Ţiadateľ o vydanie povolenia je povinný vopred poţiadať úrad o vydanie záväzného stanoviska13) k návrhu na
územné konanie, kolaudačné rozhodnutie a na zmenu v uţívaní stavby, v ktorej sa bude zaobchádzať s vysoko
rizikovými biologickými agensmi a toxínmi.
-----------------------------------------------------------------13)§ 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.

§ 25
Spoločné a prechodné ustanovenia
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(1) Na konania orgánov štátnej správy upravené týmto zákonom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní, ak tento zákon neustanovuje inak, okrem
a) vydania súhlasného stanoviska podľa § 17 a záväzného stanoviska podľa § 18,

*Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( § 38 v spojení s § 37, § 54
ods. 2 písm. k, l, § 55 písm. c, d, § 56 písm. b, c)
Dotknutým orgánom je Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky,
okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, resp. okresný úrad, odbor
starostlivosti o ţivotné prostredie. Príslušný orgán, ktorý plní povinnosti na úseku
posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie, v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia
vypracuje záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti a doručí ho okrem iných aj
navrhovateľovi, dotknutému orgánu i povoľujúcemu orgánu.
§ 37
Záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti

(1)
Príslušný orgán v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia18) vypracuje a predloţí
záverečné stanovisko k činnosti do 20 dní od doručenia odborného posudku podľa § 36.
(2) V záverečnom stanovisku k činnosti príslušný orgán okrem celkového hodnotenia vplyvov
navrhovanej činnosti uvedie, či odporúča, alebo neodporúča jej realizáciu, prípadne za akých
podmienok, ako aj poţadovaný rozsah jej sledovania a vyhodnocovania podľa § 39.
(3) Podrobnosti o obsahu záverečného stanoviska k činnosti sú uvedené v prílohe č. 12.
(4) Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko k činnosti v lehote podľa odseku 1
navrhovateľovi, rezortnému orgánu, povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu a dotknutej
obci a zverejní ho bez zbytočného odkladu na webovom sídle ministerstva.
(5) Dotknutá obec, ktorej bolo doručené záverečné stanovisko k činnosti, zverejní ho v lehote
do troch pracovných dní od jeho doručenia spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a
kedy moţno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť
kópie.
(6) Platnosť záverečného stanoviska k činnosti je sedem rokov odo dňa jeho vydania.
Záverečné stanovisko nestráca platnosť, ak sa počas jeho platnosti začne konanie o
umiestnení alebo povolení činnosti podľa osobitných predpisov.2)
-----------------------------------------------------------------2) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej
národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom
podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej
geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a
kontrole znečisťovania ţivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 38
Rozhodovanie o povolení navrhovanej činnosti
(1) Pri rozhodovaní o povolení navrhovanej činnosti sa musí prihliadať na obsah záverečného stanoviska k
činnosti podľa § 37.
(2) Povoľujúci orgán nemôţe bez priloţenia záverečného stanoviska k činnosti vydať rozhodnutie podľa
osobitných predpisov2) o povolení navrhovanej činnosti, ktorá je predmetom posudzovania. Príslušný orgán
podľa tohto zákona je dotknutým orgánom v konaní, v ktorom sa rozhoduje o povolení činnosti podľa
osobitných predpisov2) posudzovanej podľa tohto zákona.
(3) Navrhovanú činnosť, ktorá pravdepodobne môţe mať samostatne alebo v kombinácii s inou činnosťou alebo
dokumentom významný vplyv na územie sústavy chránených území, môţe povoľujúci orgán povoliť, len ak sa
na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáţe, ţe nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu takého
územia z hľadiska cieľov jeho ochrany, ak odsek 4 neustanovuje inak.
(4) Ak sa na základe výsledku posudzovania vplyvov preukáţe nepriaznivý vplyv navrhovanej činnosti na
integritu územia sústavy chránených území z hľadiska cieľov jeho ochrany a ak neexistujú alternatívne riešenia
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bez nepriaznivého vplyvu alebo ak takéto nie sú s menším nepriaznivým vplyvom, tak sa navrhovaná činnosť
môţe povoliť len z naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu a za podmienky uloţenia kompenzačných
opatrení podľa osobitného predpisu.18a) Ak sa na príslušnom území vyskytujú prioritné biotopy alebo prioritné
druhy, navrhovanú činnosť moţno povoliť len z takých naliehavých dôvodov vyššieho verejného záujmu, ktoré
sa týkajú verejného zdravia, verejnej bezpečnosti alebo priaznivých dôsledkov zásadného významu na ţivotné
prostredie, alebo ak podľa stanoviska Európskej komisie súvisí s inými naliehavými dôvodmi vyššieho
verejného záujmu.
(5) Povoľujúci orgán zašle rozhodnutie o povolení navrhovanej činnosti podľa osobitných predpisov, ktorému
predchádzalo posudzovanie podľa tohto zákona, príslušnému orgánu a rezortnému orgánu.
(6) Povoľujúci orgán bezodkladne sprístupní35a) verejnosti obsah rozhodnutia a podmienky v ňom uvedené,
hlavné dôvody, na ktorých sa rozhodnutie zakladá, vrátane informácií o účasti verejnosti a hlavné opatrenia na
predchádzanie, zníţenie, a ak je to moţné, kompenzácie závaţných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti
alebo jej zmeny.
-----------------------------------------------------------------18a) § 28 ods. 5 aţ 7 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.

§ 54
Ministerstvo
(2) Ministerstvo vo veciach posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie
k) zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností uvedených v prílohe č. 8 časti A,
l) zabezpečuje posudzovanie ďalších navrhovaných činností, pre ktoré je príslušným orgánom krajský úrad, ak si
túto pôsobnosť v jednotlivých prípadoch vyhradí,
§ 55
Okresný úrad v sídle kraja
Okresný úrad v sídle kraja vo veciach posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie
c) zabezpečuje posudzovanie strategického dokumentu a navrhovanej činnosti, ak taká povinnosť vyplynie zo
zisťovacieho konania vykonaného podľa písmena b),
d) zabezpečuje posudzovanie navrhovaných činností podľa § 18 ods. 12,
§ 56
Obvodný úrad
Okresný úrad vo veciach posudzovania vplyvov na ţivotné prostredie
b) vykonáva zisťovacie konanie strategických dokumentov podľa § 7 a navrhovaných činností podľa § 29 s
dosahom na svoj územný obvod,
c) zabezpečuje posudzovanie strategických dokumentov a navrhovaných činností, ak taká povinnosť vyplynie zo
zisťovacieho konania vykonaného podľa písmena b),

