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Žiadosť o usmernenie -  odpoveď

Na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odbor štátnej 

stavebnej správy (ďalej len MDVRR SR) ste sa obrátili so žiadosťou o usmernenie vo veci 

prejednávania a ukladania sankcií stavebným úradom v prípade porušenia ustanovení § 105 ods.

1 - 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v rozkaznom konaní.

Inštitút rozkazného konania je upravený v § 87 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o priestupkoch). Z odseku 1, citujeme: ,,Akje nepochybné, 

že obvinený z priestupku sa priestupku dopustil a ak vec nebola vybavená v blokovom konaní, 

môže správny orgán bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení sankcie za priestupok (§13  

ods. 2). ” vyplýva, že rozkazné konanie možno uplatniť iba v blokových konaniach.

Vzhľadom na to, že podľa stavebného zákona nemožno za priestupky na úseku štátnej stavebnej 

správy uložiť sankciu v blokovom konaní, nie je možné ich vybavovať v rozkaznom konaní. 

Zároveň v rozkaznom konaní je možné vo všeobecnosti uložiť sankciu do výšky € 250 (§ 13 ods.

2 in fine  zákona o priestupkoch), čo treba vidieť v kontexte výšky sankcií § 105 ods. 1 -  4 

stavebného zákona.

S pozdravom

Ä4is 1 % 4/t t  7^
Ing. Vie/a RA JPRICHO V Á

riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy
Na vedomie :

Krajský stavebný úrad v Žiline, Ul. Andreja Kmeťa 17, 010 01 Žilina


