
Zákon č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

 (v znení č. 103/1990 Zb., 262/1992 Zb., 136/1995 Z. z., 199/1995 Z. z., 286/1996 Z. z., 229/1997 Z. z., 175/1999 Z. z.,
237/2000 Z. z., 416/2001 Z. z., 553/2001 Z. z., 217/2002 Z. z., 103/2003 Z. z., 245/2003 Z. z., 417/2003 Z. z., 608/2003 Z.
z., 541/2004 Z. z., 290/2005 Z. z., 479/2005 Z. z., 24/2006 Z. z., 218/2007 Z. z., 540/2008 Z. z., 66/2009 Z. z., 513/2009 Z.

z., 118/2010 Z. z., 145/2010 Z. z., 547/2010 Z. z., 408/2011 Z. z.)

výňatok k pojmom:
- ohlásenie
- drobné stavby
- stavebné úpravy
- udržiavacie práce

Umiestňovanie stavieb 

§ 39a 
Rozhodnutie o umiestnení stavby

(1) Rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa 
stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah 
projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v 
grafickej prílohe územného rozhodnutia.
 

(2) V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky
 
a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,
 
b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s 
okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane 
odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie 
stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na siete 
technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a 
nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho 
nezastavaných plôch,
 
c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti,
 
d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.
 

(3) Rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje na
a) stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v 
jeho záväznej časti uvedené,
 
b) drobné stavby,
 
c) stavebné úpravy a udržiavacie práce,
 
d) stavby umiestňované v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, ak sa nemení vonkajšie
pôdorysné ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru,
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e) informačné zariadenia, reklamné zariadenia a propagačné zariadenia.
 

(4) Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním 
pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia 
jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, 
že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.
 

 (5) Stavebný úrad môže v rozhodnutí o umiestnení jednoduchej stavby, jej prístavby 
alebo nadstavby určiť, že na jej uskutočnenie postačí ohlásenie podľa § 55 ods. 2. Nevzťahuje
sa to na stavby povoľované špeciálnymi, vojenskými a inými stavebnými úradmi podľa § 120 
a 121 (= špeciálne a vojenské stavebné úrady).

Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb a vybrané činnosti vo výstavbe

§ 43
Stavba 
 

Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných 
výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. 
Pevným spojením so zemou sa rozumie
a) spojenie pevným základom,
 
b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu,
 
c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe,
 
d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia,
 
e) umiestnenie pod zemou.

§ 44
Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb

(1) Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba 
oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov 2) a vedenie 
uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.
 

(2) Jednoduché stavby a ich zmeny môže uskutočňovať stavebník sám pre seba 
svojpomocou, ak vedenie ich uskutočňovania vykonáva stavebný dozor. Na uskutočňovanie 
jednoduchých stavieb a ich zmien [§ 139b ods. 1 písm. b) a c)], drobných stavieb a ich zmien 
svojpomocou stačí, ak stavebník zabezpečí odborné vedenie ich uskutočňovania osobou, ktorá
má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné 
stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore (ďalej len 
"kvalifikovaná osoba"), ak sám nespĺňa uvedené požiadavky.
____________________ 
2) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
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§ 45
Vybrané činnosti vo výstavbe

(1) Vybrané činnosti, ktorých výsledok má vplyv na ochranu verejných záujmov vo 
výstavbe (ďalej len "vybrané činnosti vo výstavbe"), sú:
a) projektová činnosť,
 
b) vedenie uskutočňovania stavieb,
 
c) vybrané geodetické a kartografické činnosti. 2a)
 

(2) Projektovou činnosťou sa rozumie
a) vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
 
b) vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia,
 
c) vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane 
statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb.
 

(3) Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a 
koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu
a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s 
dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
 

(4) Vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali 
oprávnenie na výkon týchto činností (ďalej len "oprávnená osoba") podľa osobitných 
predpisov. 2b) Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy.
 

(5) Právnické osoby môžu vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe, ak zabezpečia ich 
výkon oprávnenými osobami.
 

(6) Za vybrané činnosti sa nepovažuje
a) vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien 
týchto stavieb, ktoré môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním,
 
b) vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb uvedených v § 139b ods. 1 písm. b) a c), 
drobných stavieb a zmien týchto stavieb.
____________________ 
2a) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii.
 
2b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z.
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z.z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov.
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POVOĽOVANIE  STAVIEB, ZMIEN STAVIEB A UDRŽIAVACÍCH PRÁC

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce
§ 54

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa 
stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.
 

§ 55
(1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k 

nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na 
ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri 
zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
 

(2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí
 
a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom 
rozhodnutí, 
 
b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu 
podstatne ovplyvniť životné prostredie;
 
c) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do 
nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy 
spoločnosti;
 
d) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť 
stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, 
ktorá je kultúrnou pamiatkou,
 
e) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) 
umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a 
nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,
 
f) pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha 
nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m,
 
g) pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavieb 
elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

§ 56
Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje

 
a) pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v povrchových 

lomoch a skrývkach, pokiaľ podliehajú schvaľovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej
správy podľa banských predpisov,
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b) pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí, 
vrátane oporných a vytyčovacích bodov,

c) pri krátkodobých prenosných zariadeniach, ako sú predajné stánky, konštrukcie a 
zariadenia na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov,

d) pri scénických stavbách pre film a televíziu,

e) pri geodetických drevených a prenosných meračských vežiach, signáloch a 
pyramídach,

f) pri konštrukciách chmeľníc a vinohradov,

g) pri stavebných úpravách elektrických vedení bez obmedzenia napätia, pokiaľ sa 
nemení ich trasa,

h) pri udržiavacích prácach, pri ktorých nie je predpísané ohlásenie podľa § 55 ods. 2 
písm. d),

i) pri rozvodoch elektronických komunikačných sietí a zvodoch antén, ktoré sú 
umiestňované v uzavretých priestoroch stavieb. 

§ 57
Ohlásenie stavebnému úradu

(1) Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác 
uvedených v § 55 ods. 2 vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. K ohláseniu drobnej 
stavby pripojí jednoduchý situačný výkres; ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 
písm. a), pripojí podklady s náležitosťami žiadosti o stavebné povolenie a projektovú 
dokumentáciu. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo 
udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
 

(2) Stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené 
podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich 
uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí overený 
jednoduchý situačný výkres a ak ide o jednoduchú stavbu podľa § 55 ods. 2 písm. a), k 
písomnému oznámeniu pripojí overenú projektovú dokumentáciu. Stavebník môže začať 
uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo 
dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.
 

(3) Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu 
alebo odovzdané na poštovú prepravu.
 

(4) Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je 
kultúrnou pamiatkou, priloží stavebník k ich ohláseniu stavebnému úradu stanovisko orgánu 
pamiatkovej starostlivosti.
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(5) Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, 
súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov. 1n) 
Stavebný úrad na to v oznámení upozorní stavebníka vrátane povinnosti dodržať pri 
uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy.
____________________ 
1n) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
zákona č. 222/1996 Z.z. (zákon bol zrušený a platí zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny), zákon
č. 309/1991 Zb. (zákon bol zrušený a platí zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší) zákon č. 138/1973 Zb. o vodách 
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov (zákon bol zrušený a platí zákon č. 364/2004 o vodách).

§ 58
(1) Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou 

vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti uvedie 
účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe 
na určitú dobu aj dobu užívania stavby.
 

(2) Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné 
právo podľa § 139 ods. 1 tohto zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú 
stavbu. To neplatí, ak tieto skutočnosti preukázal v územnom konaní a po právoplatnosti 
územného rozhodnutia nedošlo k zmene.
 

(3) Ak ide o stavebnú úpravu, nadstavbu alebo udržiavacie práce na stavbe, môže byť 
stavebníkom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je nájomcom stavby, ak o tom predloží 
písomnú dohodu s vlastníkom stavby.
 

(4) Stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje 
vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne 
ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré 
ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.
 

§ 63
Dokumentáciu jednoduchých a drobných stavieb preskúma stavebný úrad aj z 

hľadiska záujmov, ktoré hája orgány štátnej správy podľa osobitných predpisov, a to najmä 
vtedy, ak na posúdenie postačia všeobecné technické požiadavky na výstavbu, vydané podľa 
tohto zákona, alebo iné predpisy. Stavebný úrad oznámi dotknutým orgánom začatie 
stavebného konania; tieto orgány si môžu posúdenie vyhradiť, sú však povinné oznámiť svoje
stanovisko najneskoršie pri ústnom pojednávaní alebo v lehote určenej podľa § 61 ods. 3 a 5.

§ 69
(1) Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sa oznámi rovnakým 

spôsobom ako začatie stavebného konania a upovedomenie o ústnom pojednávaní; tieto 
rozhodnutia týkajúce sa jednoduchých a drobných stavieb sa oznámia aj orgánom štátnej 
správy, ktoré si vyhradili posúdenie dokumentácie.
 

(2) Ak sa stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou, vyvesí sa na 15 dní 
spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.
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§ 75a
(1) Stavebný úrad môže pri jednoduchých, drobných a dočasných stavbách, zmenách 

týchto stavieb a pri terénnych úpravách menšieho rozsahu upustiť od vytýčenia oprávnenými 
osobami podľa § 45 ods. 4.
 

(2) Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom 
konaní, pri ktorej sa upustilo od vytýčenia na to oprávnenými osobami podľa odseku 1, 
zodpovedá stavebník.
 

(3) Za určenie priestorovej polohy terénnych úprav, pri ktorých sa upustilo od 
vytýčenia na to oprávnenými osobami, zodpovedá ten, kto požiadal stavebný úrad o ich 
povolenie.
 

(4) Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri 
kolaudácii. Pri stavbách a terénnych úpravách, ktoré nevyžadujú kolaudáciu, pripojí stavebník
doklad o vytýčení k ním uchovávanej dokumentácii.

UŽÍVANIE STAVIEB

§ 76  
(1) Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú 

časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby 
vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 

(2) Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, 
ako aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia sa kolaudujú len v prípadoch, že to 
stavebný úrad určil pri ich povolení.
 

(3) Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a 
nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť podľa § 55 ods. 2 písm. a).

§ 81c
Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o

a) drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad 
určil, že podliehajú stavebnému povoleniu,
 
b) jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu 
rekreáciu, garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením.

§ 85
Zmena v užívaní stavby

(1) Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v 
stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania
stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby 
alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú 
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rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby
sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84.
 

(2) Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný 
úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v 
užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, 
ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, 
môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1.
 

(3) Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, 
stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej 
dokumentácie.

Odstraňovanie stavieb

§ 88
(1) Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie

 
a) závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne 
opraviť,
 
b) stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného 
oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie 
stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s 
verejným záujmom,
 
c) stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie (§ 102 ods. 3),
 
d) dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola 
zriadená.
 

(2) Odstránenie stavby podľa odseku 1 písm. b) nariadi stavebný úrad vlastníkovi 
stavby, ktorý je stavebníkom, alebo nájomcovi stavby, ak je stavebníkom podľa § 58 ods. 3.
 

(3) Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného 
úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby. V žiadosti o povolenie vlastník stavby 
uvedie druh, účel, miesto a označenie stavby, dôvody odstránenia stavby a dátum 
predpokladaného začatia a skončenia prác, či stavbu odstráni svojpomocne alebo 
prostredníctvom zhotoviteľa, ako sa naloží s odpadom a s uvoľneným pozemkom a aké 
opatrenia sú potrebné na zabezpečenie susedných pozemkov a stavieb.
 

(4) Povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie zariadenia staveniska, 
ktorého dočasnosť bola obmedzená v stavebnom povolení na čas trvania stavby, a na 
odstránenie stavieb a zariadení, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu. Pri drobných 
stavbách [§ 55 ods. 2 písm. b)], informačných, reklamných a propagačných zariadeniach 
postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené.
 

(5) Vlastník zariadenia staveniska vopred prerokuje so stavebným úradom možnosť 
ďalšieho využitia zariadenia staveniska, ak ho možno po dokončení výstavby využiť na iné 
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účely. Podľa výsledku prerokovania buď predloží stavebnému úradu návrh na zmenu účelu 
užívania, prípadne na stavebné úpravy, alebo zariadenie staveniska po dokončení výstavby 
odstráni.

§ 88a
Konanie o dodatočnom povolení stavby

(1) Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v 
rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej 
lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými 
záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a 
osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré 
už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe 
záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.
 

(2) Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na 
ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie 
stavby.
 

(3) Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v 
rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku 
zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo 
(§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením 
nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie
o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
 

(4) V rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad dodatočne povolí už 
vykonané stavebné práce a určí podmienky na dokončenie stavby alebo nariadi úpravy už 
realizovanej stavby.
 

(5) Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými 
záujmami alebo stavebník v určenej lehote nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom 
povolení stavby, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
 

(6) Stavebný úrad nariadi odstránenie stavby aj v prípade, ak stavebník v určenej 
lehote
a) nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby,
 
b) nesplní podmienky rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby.
 

(7) Na konanie o dodatočnom povolení stavby sa primerane vzťahujú ustanovenia § 58
až 66.
 

(8) Podľa odsekov 1 až 7 sa postupuje aj pri neohlásenej jednoduchej stavbe alebo jej 
zmene, ak bola určená na ohlásenie podľa § 55 ods. 2 písm. a).
 

(9) S konaním o dodatočnom povolení stavby, ktorá je už dokončená, môže stavebný 
úrad spojiť kolaudačné konanie.
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ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD

§ 98
(1) Štátny stavebný dohľad zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a 

právom chránených záujmov právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z 
uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia 
stavby a z terénnych úprav, prác a zariadení podľa tohto zákona.
 

(2) Orgány štátneho stavebného dohľadu sú oprávnené zisťovať, či
a) sa stavba, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce vykonávajú podľa stavebného 
povolenia alebo na základe ohlásenia,
 
b) sú splnené podmienky na uskutočňovanie stavby podľa § 44,
 
c) sa na stavbe nachádza projekt stavby overený v stavebnom konaní a či sa vedie stavebný 
denník,
 
d) sa pri uskutočňovaní stavby, stavebných úprav alebo pri udržiavacích prácach dodržiavajú 
podmienky stavebného povolenia, všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy 
vzťahujúce sa na stavebné práce a stavebné výrobky,
 
e) sa stavba užíva spôsobom povoleným v kolaudačnom rozhodnutí,
 
f) sa stavba udržiava v dobrom stavebnom stave,
 
g) sa dodržiavajú podmienky povolenia alebo nariadenia odstránenia stavieb alebo 
nariadených stavebných úprav a udržiavacích prác,
 
h) sa terénne úpravy alebo ťažobné práce vykonávajú podľa povolenia,
 
i) sa odstraňovaním stavby neohrozujú susedné pozemky a stavby na nich.

SANKCIE 

§ 105
Priestupky 
 

(1) Priestupku sa dopustí a pokutou do 10 000 Sk sa potresce ten, kto
 
a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, 
ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,
 

(5) Priestupky prejednáva stavebný úrad alebo inšpekcia.
 

(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch. 
10)
____________________ 
10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
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§ 106
Správne delikty

(1) Stavebný úrad alebo inšpekcia uloží pokutu do 400 000 Sk právnickej osobe alebo 
fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá
 
a) uskutočňuje jednoduchú stavbu, drobnú stavbu, stavebné úpravy alebo udržiavacie práce, 
ktoré treba ohlásiť, bez takéhoto ohlásenia alebo v rozpore s ním,
 
b) uskutočňuje terénne úpravy ... 

(4) Ustanovenia odseku 1 písmen a), b) a c), odseku 2 písmen a) a b) a odseku 3 
písmen a) a b) platia rovnako na právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na 
podnikanie, ktorá uskutočňuje stavbu ako zhotoviteľ.

Ohlásenie pri živelných pohromách a pri haváriách

§ 127a
Úľavy pri živelných pohromách a pri haváriách

(1) Ak v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti, alebo 
ich bezprostrednej hrozby je nevyhnutné uskutočniť stavbu, odstrániť stavbu, vykonať 
stavebné úpravy alebo zabezpečovacie práce na stavbách a uskutočniť terénne úpravy na 
pozemkoch, možno ich začať bez predchádzajúceho povolenia alebo ohlásenia. Ten, kto ich 
uskutočňuje, je povinný ich uskutočnenie bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu, ktorý určí 
ďalší postup.
 

(2) Ak sa majú obnoviť stavby alebo pozemky poškodené alebo zničené živelnou 
pohromou, haváriou alebo inou mimoriadnou udalosťou v súlade s pôvodnými povoleniami, 
stačí, ak sa ich obnova vopred ohlási obci. Na postup sa primerane vzťahuje ustanovenie § 57.
 

(3) Ak je na zmiernenie následkov alebo odvrátenie hrozby živelnej pohromy, havárie 
alebo inej mimoriadnej udalosti nevyhnutné uskutočniť stavbu, stavebné úpravy alebo terénne
úpravy, stavebný úrad môže
a) obmedziť rozsah žiadosti o stavebné povolenie alebo návrhu na povolenie terénnych úprav 
a ich príloh na nevyhnutný rozsah potrebný na posúdenie a rozhodnutie,
 
b) upustiť od územného konania alebo spojiť územné konanie so stavebným konaním alebo s 
inými konaniami,
 
c) umožniť predloženie dokladov až dodatočne,
 
d) vydať predbežné povolenie, v ktorom sa určí lehota na dodatočné predloženie dokladov; po
ich predložení vykoná konanie a vydá rozhodnutie.

11



SPOLOČNÉ USTANOVENIA 

§ 134
Vstup na cudzie pozemky a stavby

(1) Poverení zamestnanci orgánu územného plánovania, stavebného úradu, krajského 
stavebného úradu, inšpekcie a ďalších orgánov štátnej správy môžu vstupovať na cudzí 
pozemok, na stavenisko, na stavbu a do nej s vedomím ich vlastníkov, ak plnia úkony 
vyplývajúce z tohto zákona, ktoré sa týchto pozemkov a stavieb dotýkajú; pritom musia dbať, 
aby čo najmenej rušili ich užívanie a aby ich činnosťou nevznikli škody, ktorým možno 
zabrániť. Oprávnenie na vstup sa preukazuje osobitným preukazom.
 

(2) Ak je to nevyhnutné, môžu s osobou oprávnenou na vstup na cudzí pozemok, na 
stavenisko, na stavbu a do nej podľa odseku 1 vstupovať aj znalci a oprávnené osoby podľa § 
45 ods. 4 touto osobou prizvané.
 

(3) V prípade úkonov podľa § 91, 94 a 96 tohto zákona na odvrátenie nebezpečenstva 
spôsobeného závadami na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť, životy alebo zdravie osôb, 
alebo môžu spôsobiť značné škody, môžu osoby oprávnené na vstup na cudzie pozemky, na 
stavby a do nich podľa odseku 1 na ne vstupovať bez vedomia vlastníka. Sú však povinné ho 
bez meškania o vykonaných úkonoch upovedomiť.
 

(4) Pri pochybnostiach o rozsahu oprávnenia rozhodne v jednotlivých prípadoch 
stavebný úrad.
 

(5) Doba a rozsah výkonu oprávnenia na cudzom pozemku a stavbe musia byť 
obmedzené na nevyhnutne potrebnú mieru. Ak pri činnosti vstupujúceho došlo k poškodeniu 
pozemku alebo stavby, musia byť uvedené, ak je to možné, do pôvodného stavu; inak platia o 
náhrade škody všeobecné predpisy. 12c)
 

(6) Osobitné predpisy o obmedzeniach alebo potrebných povoleniach na vstup na 
pozemky alebo stavby v okruhu záujmov obrany štátu alebo iného dôležitého záujmu štátu nie
sú dotknuté.
____________________ 
12c) § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka

§ 135
Opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe

(1) Na uskutočnenie stavby alebo jej zmeny a na uskutočnenie nevyhnutných úprav 
udržiavacích alebo zabezpečovacích prác a na odstránenie stavby a informačných, 
reklamných a propagačných zariadení môže stavebný úrad uložiť tým, ktorí majú vlastnícke 
alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám, aby trpeli vykonanie prác zo svojich 
pozemkov alebo stavieb.
 

(2) Ten, v prospech ktorého uložil stavebný úrad opatrenie podľa odseku 1, je povinný
dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby vykonávanými 
prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný 
pozemok alebo stavbu do pôvodného stavu, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, 
poskytnúť vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
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§ 137
Občianskoprávne a iné námietky

(1) Stavebné úrady vykonávajúce konanie podľa tohto zákona, sa pokúsia vždy aj o 
dosiahnutie dohody účastníkov pri tých námietkach, ktoré vyplývajú z vlastníckych alebo 
iných práv k pozemkom a stavbám, ale prekračujú rozsah právomoci stavebného úradu alebo 
spolu pôsobiacich orgánov štátnej moci.
 

(2) Ak medzi účastníkmi konania nedôjde k dohode o námietke podľa odseku 1, ktorá,
keby sa zistilo jej oprávnenie, by znemožnila uskutočniť požadované opatrenie alebo by ho 
umožnila uskutočniť len v podstatne inej miere alebo forme, odkáže stavebný úrad 
navrhovateľa alebo iného účastníka podľa povahy námietky na súd alebo na iný príslušný 
orgán a konanie preruší.
 

(3) Stavebný úrad určí lehotu, v ktorej sa musí predložiť dôkaz, že na súde, prípadne 
inom príslušnom orgáne bol podaný návrh na rozhodnutie v spornej veci. Ak návrh nebude v 
určenej lehote podaný, môže si stavebný úrad urobiť úsudok o námietke sám a rozhodnúť vo 
veci.
 

(4) V konaní, pri ktorom stavebný úrad nariaďuje vo verejnom záujme opatrenia podľa
tohto zákona, a ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, urobí si sám úsudok o námietke, pri 
ktorej nedošlo k dohode, a vo veci rozhodne.

§ 139
Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Pod pojmom "iné práva k pozemkom a stavbám" použitým v spojení "vlastnícke 
alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa podľa povahy prípadu rozumie
 
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej 
zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo 
uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, 13)
 
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, 13a)
 
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, 13b)
 
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo 
uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. 13c)
 

(2) Ak sa v tomto zákone používa pojem
a) "stavba", rozumie sa tým aj jej časť,
 
b) "vlastník", rozumie sa tým podľa povahy veci aj správca majetku štátu, 14)
 
c) "susedné pozemky a stavby na nich", rozumejú sa tým pozemky, ktoré majú spoločnú 
hranicu s pozemkom, ktorý je predmetom správneho konania podľa tohto zákona a stavby na 
týchto pozemkoch,
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d) "susedná stavba", rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú 
hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podľa tohto zákona ide, ale jej užívanie môže byť 
navrhovanou stavbou dotknuté.
 

(3) Líniovými stavbami sú na účely tohto zákona najmä
 
a) ropovody, plynovody, produktovody, teplovody,
 
b) diaľnice, cesty a miestne komunikácie,
 
c) stavby dráh,
 
d) podzemné a nadzemné vedenia rozvodu elektriny,
 
e) vodovodné a kanalizačné rady, ochranné hrádze, plavebné a derivačné kanály,
 
f) vedenia elektronickej komunikačnej siete,
 
g) letiská,
 
h) prístavy.
 

(4) V prípade pochybnosti o tom, či ide o líniovú stavbu podľa odseku 3 alebo o jej 
súčasť, rozhodne orgán štátnej správy príslušný na jej povolenie.
 ____________________ 
13) Obchodný zákonník.
Občiansky zákonník.
 
13a) § 151n až 151p Občianskeho zákonníka.
 
13b) Napríklad 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, zákon č. 656/2004 Z.z. 
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých 
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce 
a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
13c) § 15 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 503/2009 Z.z.
 
14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu.
 

§ 139b
Pojmy stavebného poriadku

(1) Jednoduché stavby sú
 
a) bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné 
podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
 
b) stavby na individuálnu rekreáciu,
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c) prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 
m2 a výšku 15 m,
 
d) oporné múry,
 
e) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.
 

(2) Stavby uvedené v odseku 1 písm. c) a e) sa považujú za jednoduché stavby iba 
vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa 
technickej normy, najviac však 30 osôb.
 

(3) Za jednoduché stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby 
pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových 
zariadení a stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených 
plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, 
horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie 
podporujúcim plynom.
 

(4) Zmenami stavieb pred ich dokončením sa rozumejú zmeny vo vzťahu k 
stavebnému povoleniu, prípadne vo vzťahu k dokumentácii stavby overenej stavebným 
úradom v stavebnom konaní.
 

(5) Zmeny dokončených stavieb sú
a) nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú,
 
b) prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené
s doterajšou stavbou,
 
c) stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie 
stavby.
 

(6) Drobné   stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. 
pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a 
skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť 
životné prostredie, a to

a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, 
práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov 
drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby 
športových zariadení,
 
b) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad 
pivnice, žumpy.
 

(7) Za drobné stavby sa považujú aj
a) stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, 
ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia 
alebo hnojiva,
 
b) oplotenie,
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c) prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a 
pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej 
stavby,
 
d) nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné 
pozemky, priepusty a pod.
 

(8) Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre 
civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových 
zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov 
alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc 
horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom 
alebo horenie podporujúcim plynom.
 

(9) Stavbami pre obranu štátu sú stavby na zabezpečenie obrany štátu, zvrchovanosti a
územnej celistvosti štátu, nedotknuteľnosti hraníc, zachovávania mieru, plnenia záväzkov 
vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a z ďalších 
medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného 
priestoru a spravodajského zabezpečenia obrany podľa zákona, ktoré slúžia na plnenie úloh 
ministerstva obrany, ozbrojeným silám Slovenskej republiky, rozpočtovým organizáciám, 
príspevkovým organizáciám, akciovým spoločnostiam a štátnym podnikom v zakladateľskej 
alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany.
 

(10) Za stavby pre bezpečnosť štátu sa považujú stavby v správe, nájme alebo 
výpožičke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru, Železničnej polície, 
Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu užívané na služobné účely
a stavby, ktoré sú v správe, nájme alebo výpožičke rozpočtových organizácií alebo 
príspevkových organizácií týchto orgánov užívané na služobnú potrebu.
 

(11) Za stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky sa považujú 
stavby na služobnú činnosť tejto stráže a stavby v jej správe a užívaní na služobné účely ich 
útvarov.
 

(12) Za stavby uránového priemyslu sa považujú stavby postavené alebo slúžiace na 
účely ťažby, spracúvania, transportu a ukladania rádioaktívnych surovín na území 
vyhradenom na tieto účely.
 

(13) Stavbami v povrchových lomoch a skrývkach sú stavby vnútri hraníc 
vymedzených čiarou skutočne realizovanej skrývky alebo uskutočnenej ťažby, prípadne v 
území vystavenom priamym účinkom ťažby (napr. trhacích prác), ak pozemky neboli 
rekultivované.
 

(14) Na stavby jadrových energetických zariadení sa vzťahujú osobitné predpisy. 4)
 

(15) Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné 
udržiavacie práce), sú najmä
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a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena 
odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým 
nemení jeho trasa,
 
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, 
omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako 
aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie 
územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena 
klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 
e) maliarske a natieračské práce.
____________________ 
4) Zákon č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. 
o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
256/1994 Z.z. (zrušený zákonom č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
12) Zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch

§ 140
Vzťah k správnemu poriadku

Ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie podľa tohto zákona 
všeobecné predpisy o správnom konaní.

§ 140a
Dotknuté orgány
 

(1) Dotknutým orgánom podľa tohto zákona je
 
a) orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v   § 126 
ods. 1  , ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je súčasťou 
konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí,
 
b) obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku alebo 
stavby na jej území, okrem stavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá,
 
c) vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, ak to 
ustanovuje osobitný predpis. 15)
 

(2) Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice sú 
dotknutými orgánmi mestské časti, ak podľa Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy vykonáva kompetencie stavebného úradu hlavné mesto Slovenskej republiky 
Bratislava alebo Štatútu mesta Košice kompetencie stavebného úradu vykonáva mesto 
Košice. Ak kompetencie stavebného úradu vykonáva mestská časť, dotknutým orgánom je 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava alebo mesto Košice.
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(3) Dotknuté orgány v konaniach podľa tohto zákona chránia záujmy uvedené v § 126 
ods. 1 v rámci svojej pôsobnosti najmä tým, že majú právo nazerať do spisov, podávať 
záväzné stanoviská podľa § 140b, zúčastňovať sa na ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke
a vykonávať so stavebným úradom spoločné úkony podľa tohto zákona.
____________________ 
15) Napríklad zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, zákon č. 657/2004 Z.z. o 
tepelnej energetike, zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, 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, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

Ochrana zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov
§ 126
 

(1) Ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o 
ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o 
ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na 
ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o 
štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch 
na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných 
priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach a o 
doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej 
energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne 
stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý 
uplatňuje požiadavky podľa osobitných predpisov.
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