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PRÁVO, SPOLOČNOSŤ - MADE IN 

SLOVAKIA 
Hneď na úvod kritika zákonov  

ŠTYLISTIKA, (NE)ZROZUMITEĽNOSŤ, VÝKLAD 

ZÁKONOV 
Asi nepoviem novinku, že predpisy sú v mnohých 

prípadoch ťažko zrozumiteľné, musia byť k tomu 

vydávané výklady, publikácie, čo asi nebude 

nevýhodný biznis pre vydavateľa zarábajúceho na 

vydávaní produktov NR SR. Občas formuláciou 

pripomínajú dielo Marťanov, ale to nech si 

spytujú svedomie právnické fakulty, ktoré to 

majú v náplni práce.  

Stačí pozrieť na nadpis zákonov napr.: 

479 
ZÁKON 
z 23. septembra 2005, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  

Z hľadiska štylistiky gramatiky by si k tomu mohli sadnúť aj učitelia 

slovenčiny: ... v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení...   

„V znení neskorších predpisov“ predstavuje asi to, ako by som ako 

projektant napísal do projektu, že je to spracované v zmysle 

navrhovaného projektu a neskorších budúcich projektov. To, že na takýto 

nezmysel by ihneď zareagoval prinajmenšom stavebný úrad, firma či 

stavebník je úplne jasné. Považujem takéto právne formulácie za 

dezorientáciu verejnosti a privilegovanie si práva na odpoveď jedine od 

právnika.   

Skrátka asi ako „do tankoch“... 

(NE)PREHĽADNOSŤ V PREDPISE 
Zákony a vyhlášky sú neprehľadné to hovorí hádam každý, kto sa do toho 

trocha zahrabe. Každá väčšia publikácia má obsah s kapitolami či 

oddielmi. Ale legislatíva to nepozná. Je hrôza niečo nájsť, obzvlášť, keď 
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ide ešte aj o chaotickú obsahovú náplň jednotlivých oddielov, kapitol – 

teda tematických skupín. 

 
Stavebný zákon – dá sa v tom vyznať? 

Stavebný zákon - Zákon č. 50/1976 Zb. - úplné 
znenie  
(aktualizované úplné znenie - stav k 23. 7. 2009)  
(o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)) Autor: Federálne 

zhromaždenie ČSSR Platnosť od: 7.5.1976 Účinnosť od: 1.7.2009 Uverejnené v 

Zbierke zákonov č. 9/1976 strana 145 PREDPIS JE NADRADENÝ: 46/1997 Z.z. 

64/1998 Z.z. 149/1998 Z.z. 183/1998 Z.z. 188/1998 Z.z. 216/1998 Z.z. 223/1998 

Z.z. 263/1998 Z.z. 281/1998 Z.z. PREDPIS BOL REPUBLIKOVANÝ PREDPISOM: 

109/1998 Z.z. ZMENY HĽADAJTE V PREDPISOCH: 137/1982 Zb. 139/1982 Zb. 

103/1990 Zb. 519/1991 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. RUŠÍ PREDPIS: 572/1950 
Ú.l. (544/1950 Ú.v.)  
8/1956 Zb.  
(v znení vl. nar. 34/1958 Zb.);  

243/1957 Ú.l. (Ú.v.)  
(v znení vyhl. 144/1959 Ú.l.(Ú.v.));  

84/1958 Zb.  
(v znení zák. 131/1970 Zb., zák. 146/1971 Zb. a zák. 159/1971  

Zb.); 87/1958 Zb. 144/1959 Ú.l. (Ú.v.)  
(v znení vyhl. 108/1966 Zb., vyhl. 162/1970 Zb. a zák.  

131/1970 Zb.); 153/1959 Ú.l. (Ú.v.)  
(v znení zák. 131/1970 Zb., vyhl. 192/1970 Zb., vyhl. 

130/1971 Zb., zák. ČNR č. 146/1971 Zb. a zák. SNR č. 159/1971 Zb.); 143/1960 Zb. 
59/1961 Zb. 108/1966 Zb.  
(v znení zák. 131/1970 Zb., vyhl. 137/1970 Zb., zák. 146/1971  

Zb.); 134/1969 Zb. 140/1969 Zb. 137/1970 Zb. 130/1971 Zb. 66/1972 Zb. RUŠÍ 
ČASTI PREDPISU: 60/1961 Zb.  
§9;  

162/1970 Zb.  
§11, §15, §16, §22 ods. 2 a 3;  

OBLASŤ: Správne právo 

 

50/1976 Zb.  
ZÁKON  
z 27. apríla 1976  

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)  
Zmena: 139/1982 Zb. Zmena: 103/1990 Zb. Zmena: 262/1992 Zb. Zmena: 136/1995 

Z.z. Zmena: 199/1995 Z.z. Zmena: 286/1996 Z.z. Zmena: 229/1997 Z.z. Zmena: 
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175/1999 Z.z. Zmena: 237/2000 Z.z. Zmena: 237/2000 Z.z. Zmena: 553/2001 Z.z. 

Zmena: 217/2002 Z.z. Zmena: 416/2001 Z.z. Zmena: 103/2003 Z.z. Zmena: 

245/2003 Z.z. Zmena: 417/2003 Z.z. Zmena: 608/2003 Z.z. Zmena: 541/2004 Z.z. 

Zmena: 290/2005 Z.z. Zmena: 479/2005 Z.z. Zmena: 24/2006 Z.z. Zmena: 

218/2007 Z.z. 

Zmena: 540/2008 Z.z. účinná od 13.decembra 2008 Zmena: 66/2009 Z.z. účinná od 
1.júla 2009 Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa 
uznieslo na tomto zákone:  
....... 

.......... 

144  
Zrušujú sa: 1. vládne nariadenia č. 8/1956 Zb. o odovzdaní a prevzatí dokončených 

stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) 

v znení vládneho nariadenia č. 34/1958 Zb.; 2. zákon č. 84/1958 Zb. o územnom 

plánovaní v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1970 Zb. (pol. 1 až 6 

prílohy), zákona Českej národnej rady č. 146/1971 Zb. (pol. 3, 4 prílohy A a pol. 3, 4 

prílohy B) a zákona Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb. (pol. 5, 6 prílohy D); 

3. zákon č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku; 

4. § 9 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní 

socialistického poriadku; 5. vyhláška Ministerstva techniky č. 572/1950 Ú.l. (č. 

544/1950 Ú.v. o zastavovacom pláne, o povinnostiach miestneho národného výboru 

pri výstavbe obce, ochranných pásmach a o vyvlastnení v znení zákona Českej 

národnej rady č. 146/1971 Zb. (pol. 1, 2 prílohy A); 6. vyhláška Štátneho výboru pre 

výstavbu č. 243/1957 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k 

vládnemu nariadeniu o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a 

o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania), v znení vyhlášky č. 

144/1959 Ú.l. (Ú.v.); 7. vyhláška ministra predsedu Štátneho výboru pre výstavbu č. 

144/1959 Ú.l. (Ú.v.), ktorou sa vykonáva zákon o stavebnom poriadku, v znení 

vyhlášky č. 108/1966 Zb. , vyhlášky č. 162/1970 Zb. a zákona Slovenskej národnej 

rady č. 131/1970 Zb. (pol. 7 prílohy); 8. vyhláška Štátneho výboru pre výstavbu č. 

153/1959 Ú.l. (Ú.v.) o územnom plánovaní v znení zákona Slovenskej národnej rady 

č. 131/1970 Zb. (pol. 1, 8 až 11 prílohy), vyhlášky č. 162/1970 Zb. , zákona Českej 

národnej rady č. 146/1971 Zb. (pol. 3, 4 prílohy A a pol. 3 prílohy B) a zákona 

Slovenskej národnej rady č. 159/1971 Zb. (pol. 5 prílohy C); 9. vyhláška ministra 

výstavby č. 143/1960 Zb. , ktorou sa prenáša pri niektorých stavbách právomoc 

stavebných úradov na orgány Ministerstva národnej obrany; 10. vyhláška ministra 

výstavby č. 59/1961 Zb. , ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc 

stavebných úradov na Ministerstvo vnútra; 11. vyhláška Štátnej komisie pre techniku 

č. 108/1966 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť v znení zákona Slovenskej 

národnej rady č. 131/1970 Zb. (pol. 12 prílohy), vyhlášky č. 137/1970 Zb. a zákona 

Českej národnej rady č. 146/1971 Zb. (pol. 2 prílohy D); 12. vyhláška ministra 

výstavby a techniky Českej socialistickej republiky č. 134/1969 Zb., ktorou sa pri 

niektorých stavbách prenáša pôsobnosť stavebného úradu na Ministerstvo 

spravodlivosti Českej socialistickej republiky; 
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13. vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky č. 
140/1969 Zb. , ktorou sa pri niektorých stavbách prenáša právomoc stavebného 
úradu na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky; 14. § 11 , 15 
, 16 , § 22 ods. 2 a 3 vyhlášky Federálneho výboru pre technický a investičný rozvoj, 
hlavného arbitra Československej socialistickej republiky a ministerstiev výstavby a 
techniky Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky č. 
162/1970 Zb. o niektorých opatreniach v bytovej výstavbe; 15. vyhláška 
Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho 
ministerstva financií č. 66/1972 Zb. o zadovažovaní pozemkov na výstavbu 
rodinných domčekov.  

§ 144a  
Zrušujú sa 1. § 1 ods. 3 písm. d) a § 13 ods. 5 a položky 28 až 33 prílohy A, položky 

14 a 15 prílohy B, položky 69 až 90 prílohy C, položky 5 až 25 prílohy D, príloha E 

zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné 

prostredie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona 

Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 287/1994 Z.z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 

Z.z. , 2. nariadenie Zboru povereníkov č. 128/1945 Zb. SNR o výstavbe miest a obcí 

na Slovensku v znení zákona č. 280/1949 Zb. o územnom plánovaní a výstavbe 

obcí, 3. nariadenie Slovenskej národnej rady č. 51/1946 Zb. SNR o vyvlastnení na 

účely stavby a rozšírenia výrobných podnikov, 4. vyhláška Štátneho plánovacieho a 

štatistického úradu č. 90/1946 Zb. SNR, ktorou sa vydáva návod na vyhotovenie 

regulačných plánov miest a obcí na Slovensku, 5. vyhláška Federálneho 

ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. , vyhlášky č. 

376/1992 Zb. a vyhlášky č. 204/1996 Z.z. , 

6. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 
Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení 
vyhlášky č. 377/1992 Zb. , 7. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a 
investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a 
stavebnom poriadku v znení vyhlášky č. 155/1980 Zb. a vyhlášky č. 378/1992 Zb.  

§ 145  
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976. Zákon č. 139/1982 Zb. 

nadobudol účinnosť 1. januárom 1983. Zákon č. 103/1990 Zb. nadobudol účinnosť 

1. májom 1990. Zákon č. 262/1992 Zb. nadobudol účinnosť 1. júlom 1992. Zákon č. 

136/1995 Z.z. nadobudol účinnosť 1. júlom 1995. Zákon č. 199/1995 Z.z. nadobudol 

účinnosť 1. októbrom 1995. Nález č. 286/1996 Z.z. nadobudol účinnosť 9. októbrom 

1996. Zákon č. 229/1997 Z.z. nadobudol účinnosť 1. septembrom 1997. Zákon č. 

175/1999 Z.z. nadobudol účinnosť 1. augustom 1999. Zákon č. 237/2000 Z.z. 

nadobudol účinnosť 1. augustom 2000 okrem § 2a ods. 1 a § 123a , ktoré nadobudli 

účinnosť 1. júlom 2001. Zákon č. 553/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 

2002. Nález č. 217/2002 Z.z. nadobudol účinnosť 27. aprílom 2002. Zákon č. 

416/2001 Z.z. nadobudol účinnosť 1. januárom 2003. Zákon č. 103/2003 Z.z. 

nadobudol účinnosť 1. aprílom 2003. 

Zákon č. 245/2003 Z.z. nadobúda účinnosť 31. júla 2003. Zákon č. 417/2003 Z.z. 
nadobúda účinnosť 1. novembra 2003. Zákon č. 608/2003 Z.z. nadobúda účinnosť 
1. januára 2004. Zákon č. 541/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. decembra 2004. 
Zákon č. 290/2005 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júla 2005. Zákon č. 479/2005 Z.z. 
nadobúda účinnosť 1. novembra 2005. Zákon č. 24/2006 Z.z. nadobúda účinnosť 1. 
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februára 2006. Zákon č. 218/2007 Z.z. nadobúda účinnosť 1. júna 2007. Zákon č. 
540/2008 Z.z. nadobúda účinnosť 13. decembra 2008. Zákon č. 66/2009 Z.z. 
nadobúda účinnosť 1.júla 2009  
 
Husák v.r. Indra v.r. Štrougal v.r.  

 
Čl.1  
(Zavedený zákonom č. 262/1992 Zb. )  
1. Ustanovenie § 46a nadobudne účinnosť dňom účinnosti osobitných predpisov 
uvedených v § 46a ods. 3. 2. Právnické a fyzické osoby podnikajúce podľa 
osobitných predpisov, ktoré nezabezpečujú výkon vybraných činností vo výstavbe 
pracovníkmi s predpísaným preukazom odbornej spôsobilosti (autorizáciou), 
nemôžu tieto činnosti vykonávať po lehote ustanovenej v osobitných predpisoch 
uvedených v § 46a ods. 3. 3. Dňom, keď nadobudnú účinnosť osobitné predpisy 
uvedené v § 46a ods. 3 sa zrušujú § 43, 45 a 46 a vyhláška č. 8/1983 Zb. o 
osobitnej spôsobilosti na niektoré činnosti vo výstavbe, vyhláška č. 73/1987 Zb., 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 8/1983 Zb. a vyhláška č. 186/1990 Zb. 
oprávnení na projektovú činnosť.  
1) § 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí. 1a) § 5 zákona č. 17/1992 Zb. 

1b) § 4 zákona č. 17/1992 Zb. 1c) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

(správny poriadok). 1d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z.z. 

o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre 

motorové vozidlá. 1e) Zákon č. 171/1998 Z.z. o prístupe k informáciám o životnom 

prostredí. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

273/1998 Z.z. o úhradách za sprístupnenie informácií o životnom prostredí. 1f) 

Zákon č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z.z. 

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších 

predpisov v znení zákona č. 82/2005 Z.z. 1fa) § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o 

posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 1fb) § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. 1fc) Príloha č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. 

1g) Napríklad § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 

Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 1h) § 27 zákona č. 44/1988 Zb. o 

ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej 

národnej rady č. 498/1991 Zb. 1i) Napríklad zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane 

ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), zákon č. 44/1988 Zb. , 

zákon č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 164/1996 Z.z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní zákona č. 27/1984 Zb. (úplné znenie č. 55/1984 Zb. ). 10f) 

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v 

znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. , zákon Slovenskej 

národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 

správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb. a zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z.z. 10g) Zákon č. 138/1973 Zb. o 

vodách (vodný zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

238/1993 Z.z. 10h) Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. 

a zákona č. 230/1992 Zb. 10i) Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o 

štátnej pamiatkovej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 200/1994 Z.z. 10j) Vládne nariadenie č. 29/1959 Zb. o oprávneniach k cudzím 

nehnuteľnostiam pri stavbách a prevádzke podzemných potrubí pre pohonné látky a 

ropu. 10l) § 151n , 151o , 151p a 151r Občianskeho zákonníka . 10m) Napríklad 
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zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení 

neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde 

a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z.z. o zmiernení niektorých 

majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam. 10ma) 

Zákon č. 245/2003 Z.z. 11) § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. 11b) Zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 11c) Zákon č. 

552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 

12) Zákon č. 281/1997 Z.z. 12a) § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 12c) § 420 

a nasl. Občianskeho zákonníka 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. 14) Zákon Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu. 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. 15a) § 85 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 

znení zákona č. 454/2007 Z. z. 17) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí. 17a) Napríklad zákon č. 169/1949 Zb., § 27 ods. 1 a 2 

zákona č. 79/1957 Zb., § 25 zákona č. 40/1961 Zb. , § 17 zákona č. 135/1961 Zb. v 

znení zákona č. 27/1984 Zb. , § 37 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb. , § 31 ods. 3 

písm. b) zákona č. 44/1988 Zb. , § 28 zákona č. 51/1964 Zb. , § 15 ods. 3 a § 17 

ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. , § 2 vládneho nariadenia č. 

29/1959 Zb., vládne nariadenie č. 42/1961 Zb. 17b) Napríklad zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. , zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v 

znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších 

predpisov, zákon č. 138/1973 Zb. 18) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

163/1992 Zb. , ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch 

štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú 

spôsobilosť v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 

157/1997 Z.z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých 

činností v krajských úradoch a okresných úradoch. 

 

Takto nejako vyzerá chaos v stavebnom zákone.  

Nuž stále máme aj federálne zhromaždenie... a súdruhov  
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Nie je to hanba?  Zákon, ktorý usmerňuje snáď najväčší proces 

v spoločnosti akým je stavebníctvo je takýto či podobný. Dá sa v tom 

vyznať ? Veď sa to nedá ani čítať...  

Dopad? Rôzny výklad, školenia štátnej správy, zmätky, spory 

a príjemné zárobky právnikov, problémy technikov v stavebnom 

procese. 

    

Som technik a preto reagujem 

KOMPLETNOSŤ, AKTUÁLNOSŤ, ÚPLNÉ ZNENIE 
Netreba hádam ukazovať na príkladoch, ako neprehľadne sa predpisy 

publikujú a že len občas sa „podarí“ vydať „úplné znenie“ nejakého 

zákona. Ale dovtedy to funguje, odhadujem zhruba takto: 

V zbierke vyjde zmena. V poradí už nie prvá. Všetci občania, ktorí prídu 

do styku s legislatívou tak čaká pobavenie nad dopĺňaním článkov do 

pôvodného zákona. Niekto to robí prepisom na odkaz, 

nájdu sa lepenia chtiví – že si rozstrihajú kópiu 

predpisu (hop, pozor na nelegálnu kópiu!) a snažia sa 

vlepiť zmenu do pôvodného predpisu. Po druhej zmene 

a doplnení ich táto zručnosť rýchlo prejde. Lietajú 

pritom nespisovné výrazy na adresu vyvolených – 

v našom prípade NR SR. Právom. Namiesto toho, aby to 

niekoľkočlenný kolektív blízko pri zdroji zmien, tieto 

rovno zapracoval a vydal plné znenie, namiesto 

opraveniek, takto neplatene zamestnáva už beztak zaťažených 

podnikateľov a občanov, ktorí si tieto “kvalitné služby“ ešte aj predplácajú 

v neprehľadnom, ťažkopádnom a drahom daňovom a odvodovom systéme.  

Takže, ak nebudú vydávané zmysluplné predpisy, budeme živiť armádu 

„tiežvysvetľovateľov“ zákonov a predpisov, poradcov - opäť za naše 

peniaze.       

PREHĽAD PREDPISOV  
Vyznať sa, kde sa čo nachádza je kumšt. Žiaľ. Ak 

je niečo prehľadné a logické, netreba na to 

odborníkov – ktorí sa opäť prehrabú hromadou 

vzájomne si odporujúcich predpisov (za peniaze), 

aby nakoniec vypovedali, že výklad môže byť príliš 

široký, alebo to zákon nerieši. Technik len môže 

krútiť nechápavo hlavou. Žiaľ. 
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Mám pocit, že zákony by mali byť právnym usporiadaním technického 

pohľadu na okruh problémov. 

Nie je to tak. Akoby pri tvorbe technici ani nestáli. Alebo stáli, žiaľ ale 

teoretici zo škôl či akadémií...   

 

NEPRÍSTUPNOSŤ K RIADIACIM PREDPISOM – 

POHĽAD DO STAVEBNÍCTVA 
Ak hovoríme že legislatíva, zákony sú normou chovania sa spoločnosti a je 

prístupná verejnosti, veď ináč by sa podľa nej nemohla správať, tak 

potom technické normy sú normy predpisov, podľa ktorých sa musia 

správať všetci tvorcovia hmotných či 

nehmotných statkov, v našom prípade 

stavieb. Pýtam sa, prečo normy nie sú voľne 

dostupné? Bolo mi odkázané, že vtedy ešte 

STN, sú chránené autorským právom. 

Priveľmi čudné, obzvlášť ak uvážime, že ide 

o technickú paralelu právnych predpisov. 

(ktoré sú voľne prístupné). A navyše tuším to 

robili takí istí úradníci za štátne peniaze ako 

je to podobne s parlamentom. Ak právnici či verejnosť potrebuje 

informácie, má ich voľne dostupné. Ak ich potrebuje ako technické 

normatívy technik, nemá ich k dispozícií! Alebo má, za veľmi slušné 

náklady. Dnes sa už vraj nemôže ani kopírovať legálne norma 

v technickej knižnici. Fajn, tak si to urobím u kamaráta. Lebo ŠTÁT je 

hlúpy (viď ďalej). Ak by mal mať technik všetky potrebné normy za 

legálne peniaze k dispozícií, musel by do toho investovať hodnotovo napr. 

1000 - 3000 Eur. ( závislosti na rozsahu činnosti a podobne). A ešte 

sledovať ten zmätok v prechode na európske normy sledovať aktualizácie 

a podobne a ešte si priplatiť. Právnik nemusí. Nehovoriac o tom, že ak 

chce technik niečo nájsť potrebuje vedieť obsah, zalistovať v problematike, 

veď názov normy toho veľa nenapovie. A musí vidieť aj súvisiace 

predpisy. Opäť blokáda. Nedá sa, musí kúpiť. Alebo ilegálne kopírovať. 

Nehovoriac o centrálnej distribúcií. Vyskúšal som si to, vybavenie 

objednávky trvalo niekoľko týždňov, načo mi prišla iná norma než som si 

objednal. Reklamácia urgencie, zlosť, nové mastné nadávky. Kým to 

prišlo mal som projekt hotový, nemohol som čakať na neschopnosť štátu, 

požičal som si u kolegov, skopíroval. Ďakujem pekne ŠTÁTU za takéto 

podmienky k  práci! Od vtedy som nútený kopírovať, a nielen ja, všetci.  
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Apropo:  Ak je kopírovanie lacnejšie než originál, vždy sa bude kopírovať. 

To je logika veci. A obzvlášť, ak to funguje ako je vyššie popísané. Takže 

je ŠTÁT múdry? 

NADRADENOSŤ ZÁKONOV? U NÁS ÁNO 
Skúsenosť: Daňový úrad si vyhradil právo, že daňové 

zákony sú nadradené zákonom ostatným, konkrétne 

obchodnému zákonníku. Pri daňovej kontrole sa mu 

nepáčilo, že platiteľ DPH, nemal písomné zmluvy 

s objednávateľom. Podľa zákonníka niektoré napr. 

zmluvy o dielo nemusia  mať písomnú formu. Nuž ale 

úrad trval na svojom. Jasné veď nevedia, kedy je povinnosť fakturovania 

platiteľa DPH a teda aj kedy má ŠTÁT nárok na DPH. Márna bola snaha 

o dokazovaní rovnosti zákonov a zlých nekompatibilných zákonoch. 

Silnejší ŠTÁT predsa musí vyhrať! Pokuta!    

Ozaj, ak existuje k nejakému problému technická norma zároveň aj 

právny predpis, ktoré nie sú v súlade, čo platí?  

???. Právnici boli s tejto otázky paf. Technik si môže vybrať či ho nakope 

ŠTÁT za nedodržanie zákona, alebo za nedodržanie technickej normy. 

Opäť vďaka Ti ŠTÁT!  

PENIAZE, PEŇEŽI, PENÍZE 
Nejako sa to všetko okolo nich točí. Ak sa zarobia ťažko sa získavajú.  

Zábezpeky v stavebníctve? To je naozaj šité pre Dlhého, Širokého a 

Bystrozrakého... 

ukážka z verejnej súťaže: 

Vážený obchodný partner, 

zasielame Vám verejnú zákazku, ktorá bola publikovaná prostredníctvom systému 

EDB Obchodné príležitosti. 

 

Verejná zákazka č.16728 zo dňa 11.05.2011  

------------------------------------------------------------ 

Bývanie nižšieho štandardu 24. b.j. v Spišsských Tomášovciach. 
------------------------------------------------------------ 

Evidenčné číslo:  03422 - MSP 

Druh zakázky:  Stavebné práce. 

Miesto plnenia:  Spišské Tomášovce 

Stručný opis VZ:  
Výstavba 24 bytových jednotiek- nájomných bytov s nižším 

štandardom v obci Spišské Tomášovce. 

CPV kód hlavného 45000000-7 Stavebné práce 
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predmetu:  

Predpokladaná hodnota 

VZ:  
471 765,000 EUR 

Druh postupu:  Verejná súťaž. 

Lehota na predkladanie 

ponuk:  
6.6.2011 

Dátum uverejnenia:  11.5.2011 

Rozdelenie VZ na časti:  NIE 

Lehoty uskutočnenia:  v 18 471 765,000 

Požadované zábezpeky 

a záruky:  
v zmysle zákona zloženie zábezpeky vo výške 10 000,- € 

Podmienky 

financovania:  

5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných 

zdrojov a poskytovaných dotácií podľa Zákona 443/2010 o 

dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní. 

Kritériá vyhodnotenia 

ponúk:  
Najnižšia cena. 

Lehota na prijímanie 

žiadostí o súťažné 

podklady:  

20.5.2011.Čas:12.00h. 

Dátum otvárania 

ponúk:  
6. 6. 2011 

Zákazka sa týka 

projektu/programu 

financovaného z fondov 

EÚ:  

NIE 

 

Fakturačné termíny sa stali formou úžery. Tlak na niekoľkomesačné 

splátkové termíny nemožno inak pomenovať. Nuž stačí pozrieť na štátne 

zakázky. A hovoriť o minimálnej dobe splatnosti 120 dní to je naozaj 

drzosť. Takže to môže byť aj o nulu viac a právne je to v poriadku.  Žiaľ 

ide o neschopnosť procesov niekde úplne inde, než na stavbe. 

Toto je šité pre Dlhého... (čas) 

 

Lehoty uskutočnenia:  v 12 mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) . 

Podmienky 

financovania:  

Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ a 

z vlastných zdrojov verejného obstarávatela. 

Verejný obstarávatel neposkytne zálohové platby 

na plnenie diela. Splatnost faktúr bude min. 120 

dní. Prvú faktúru zhotoviteľ vystaví a odošle 
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objednávateľovi pri dosiahnutí minimálne 20% 

schválených oprávnených výdavkov na realizáciu 

aktivít projektu uvedených v Zmluve o NFP. Každú 

ďalšiu faktúru zhotoviteľ vystaví a odošle 

objednávateľovi po obdržaní finančných 

prostriedkov z predchádzajúcej faktúry na účet 

zhotoviteľa. Konečnú vyúčtovaciu faktúru v 

celkovej výške maximálne 7% schválených 

oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít 

projektu uvedených v Zmluve o NFP zhotoviteľ 

vystaví a odošle objednávateľovi po písomnom 

odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. Dalšie 

informácie budú uvedené v sútažných podkladoch. 

 

ROVNOSŤ ŠANCÍ V STAVEBNÍCTVE 
Na to treba zabudnúť. Už ŠTÁT nastavuje podmienky ktoré vedia splniť 

len tí...  

VYVOLENÍ   

Neviem či iné odbory fungujú tak, že sa pred zákazkou pýta zábezpeka. 

A možno by sa tým mohol zaoberať aj Ústavný súd, keď už sa hodný čas  

venoval právam jedného občana – Trnku. Asi má iné práva. Skúsil by som 

to ja... 

FONDY  
Obce nemajú peniaze, dajú si spraviť projekty cez eurofondy. A keďže 

majú hlboko do vrecka platí sa až pri realizácií či po, ak sa peniažky 

dokotúľajú od štátnych byrokratov. Projektant tak dotuje úveruje ŠTÁT. 

Nuž tak – všetko naopak. A nie je vôbec žiaden špás,  

skúsil niekto pracovať a platiť svoje výdavky niekoľko mesiacov 

zdarma?  

Nie? Nech ide projektovať. 

Na Slovensku je to tak  
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LEGÁLNY TUNEL PODĽA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 

A INÝCH PREDPISOV 
Firma sa sama seba vytuneluje, zrobí trestný čin, dlhuje, nezaplatí za 

objednávky a čuduj sa svete, majiteľ s.r.o. si založí novú firmu napr. s.r.o 

plus. A s úsmevom dlhuje dodávateľom, ktorý si nemôže vymôcť 

pohľadávky, keďže záväzky sa musia najprv vysporiadať voči 

zamestnancom. Skutočne sociálne, ak zvážime, že odškodnení 

zamestnanci sa viac či menej podieľali na krachu zamestnaneckej firmy 

a že doviedli dodávateľov ku návšteve Úradu práce. Aj to je Slovensko. 

V stavebníctve bežná prax. Dnes si totiž niektorí zbohatlíci zmysleli takto 

„podnikať“ aj v stavebníctve – táto spomínaná forma je totiž obzvlášť 

výnosná a legálna!                
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ZOBERME SI POD LUPU 

STAVEBNÍCTVO 
Keďže sa už nemôžem pozerať na socialistické 

zákony a nepragmatický prístup v legislatíve 

musím zareagovať na legislatívu s ktorou 

prichádzame my stavbári do styku a kde je 

jasný rukopis právnikov a nie technikov. 

Reagujem takto na možnosť vyjadrenia sa 

najmä v súvislosti so stavebným zákonom. 

Najprv teda o ňom.  

 

Stavebný zákon má mnohé vykonávacie vyhlášky. Spomeňme č. 453 
453 
V Y H L Á Š K A 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
z 11. decembra 2000, 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o obsahu  

a) rozhodnutí podľa zákona, 

b) návrhov na vydanie rozhodnutí a rozsahu a obsahu dokumentácie, ktorú k nim 

treba priložiť, 

c) ohlásení drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác. 

 

Základným problémom, na ktorý chcem poukázať je rozdielny pohľad účastníkov: 

- Stavebného úradu   

- Stavebníka 

- Projektanta projektovej dokumentácie toho-ktorého stupňa  

Pohľad na hĺbku, rozsah, podrobnosť projektovej dokumentácie 

predstavuje pre projektanta dilému pri  stanovení ceny projektu. Môžeme 

sa hrať na liberálny pôvod ceny – tvorený dohodou zmluvných strán, ale 

tá pre projektanta končí v momente, keď stavebník začne tlačiť cenu dole.  

Informovanosť stavebníka je veľmi obmedzená smerom k vnímaniu 

stavebnej problematiky, naopak veľmi vnímavá, čo sa týka cien či 

možnosti šetrenia a taktizovania s dodávateľom (technikom, 

projektantom, či dodávateľom). 
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Stavebný zákon ani jeho vyhl. 453 napr. ani len nespomína, viacero 

stupňov projektovej dokumentácie. Akoby vôbec neexistovali. Kde boli 

a sú tvorcovia zákona, že to pripustili?  

To je dôkaz, že ho netvorili ľudia zo stavebnej  praxe.  

Ako je potom možné, že napr. stavebný úrad požaduje v stavebnom 

povolení spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie? Je správne, 

že sa vyžaduje aj realizačný stupeň. Lenže on legislatívne neexistuje.  

Taktiež, že napr. pred PD (projektová dokumentácia) pre stavebné 

povolenie, či pred dokumentáciou pre vydanie územného rozhodnutia,  

existuje stupeň „štúdia“, kde sa hľadá riešenie a ujasňujú sa základné 

požiadavky stavebníka. Takže zákazník toto hľadanie považuje za 

spracovanie projektu a vniká rozpor. Zákazník si hľadá variantu a myslí 

si, že je to platené z projektových peňazí. Opäť je tu problém. Zákon tento 

pojem a stupeň nepozná. 

Citujem z vyhl. 453/2000: (takže trocha odborných vecí) 

   § 9 

(1) Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, 

obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä 

a) sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti 

o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak 

bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné 

rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní, 

b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé 

1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej 

konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov 

vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných 

technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, 

2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov, 

3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane 

parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia 

technického vybavenia, 

4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení 

technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach, 

5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, 

o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky 

na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby, 

6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred 

podaním žiadosti, 

7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide 

o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok, 

8. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri 

výstavbe aj pri budúcej prevádzke,  

c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením  

1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných 

pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich, 

2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia, 

3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie 
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územia, 

4. ochranných pásem; ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 

1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby, 

d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne 

jednoduchých stavieb,  

e) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým 

pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a 

častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, 

komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením 

funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. 

zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), 

technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné 

zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia 

základných požiadaviek na stavby, 

f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,  

g) návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby, 

h) ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, 

ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných 

komunikácií,  

i) ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak 

nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.  

(2) Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová 

dokumentácia prvej stavby obsahuje celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb 

vrátane zariadenia staveniska. 

(3) Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo 

vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače. 

(4) Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po 

prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej 

dokumentácie primerane obmedzený. 

 

To je všetko, čo vie vyhláška vypovedať o projekte ku vydaniu stavebného 

povolenia. 

Ak by obsahovala nasledovné (niečo v tom zmysle): 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE 

 

11 Kladné územné rozhodnutie je podkladom na vypracovanie dokumentácie na stavebné 

povolenie a podanie žiadosti o stavebné povolenie. 

 

11.1 Žiadosť o stavebné povolenie § 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. k § 58 stavebného zákona 

obsahuje: 

 

Kladné územné rozhodnutie je podkladom na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie a 

podanie žiadosti o stavebné povolenie.  

 

(1) Žiadosť o stavebné povolenie (§ 8 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. k § 58 stavebného zákona) 

obsahuje: 

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka(odporúča sa uviesť kontaktné telefónne a 

faxové číslo), 
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b) druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu 

jej trvania, 

c) parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebných pozemkov s uvedením vlastníckych a iných práv 

podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo 

ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavebné, 

d) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta, 

e) údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou, 

f) základné údaje o stavbe, jej členení a technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke 

a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach, 

g) zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi, ak ide o líniovú stavbu a 

stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam 

účastníkov sa neuvádza. 

 

(2) K žiadosti o stavebné povolenie sa prikladajú: 

a) doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby, alebo že má k 

pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu, alebo 

vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacej práce na nej, 

b) projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou 

(autorizovaným inžinierom alebo architektom) v troch vyhotoveniach (jednoduché stavby osobou s 

príslušným odborným vzdelaním),  

c) rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých 

orgánov štátnej správy a obce, 

d) doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, 

e) kópia všeobecného záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné 

rozhodnutie nevyžaduje, 

f) ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej 

osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby. 

 

(3) Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k žiadosti sa pripojí súhlas 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky udelený na základe posúdenia bezpečnostnej 

dokumentácie podľa osobitného predpisu (§ 14 zákona NR SR 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 

neskorších predpisov). 

 

11.1.1 Projektová dokumentácia na stavebné povolenie (§ 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. k § 58 

stavebného zákona) 

 

(1) Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu 

obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä: 

a) sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o 

stavebné povolenie s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak 

bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné 

rozhodnutie nevyžaduje a informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní (odporúča sa 

uviesť zoznam projektantov jednotlivých profesií a kontaktné telefónne a faxové čísla), 

 

b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musí byť dostatočne zrejmé: 

1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej 

konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných 

požiadaviek na stavby a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, vrátane 

všeobecných technických požiadaviek na stavby používané osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu, 

2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov, 

3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvod odpadových vôd, dopravu (vrátane 

parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na existujúce siete a zariadenia 

technického vybavenia, 
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4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení 

technického vybavenia)  a o existujúcich ochranných pásmach, 

5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, 

o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch na obsluhu, údržbu a opravy a nároky 

na vykonanie skušobnej prevádzky po dokončení stavby, 

6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred 

podaním žiadosti, 

7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ak ide 

o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok, 

8. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri 

výstavbe a pri budúcej prevádzke 

 

c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1 : 200 až 1 : 500 s vyznačením: 

1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných 

pozemkov a existujúcich stavieb na nich, 

2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia, 

3. návrh prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,  

4. ochranných pásiem. 

 

Ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1 :10 000 alebo 1 : 50 

000, ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby. 

 

d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne 

jednoduchých stavieb, 

 

e) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší  a navrhovaný stav, predovšetkým 

pôdorysy, rezy, a pohľady (v mierke spravidla 1 : 100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a 

častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, 

komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením 

funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. 

zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), 

technické zariadenie (napr. kotolne, výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné 

zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, požiarnej ochrany a z hľadiska splnenia 

základných požiadaviek na stavby, 

 

f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu  

nosnej konštrukcie, 

 

g) návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby. 

 

h) ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, 

ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných 

komunikácií, 

 

i) ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby ak 

nepostačujú údaje v súhrnnej technickej správe. 

 

(2) Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová 

dokumentácia prvej stavby obsahuje celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb 

vrátane zariadenia staveniska. 

 

(3) Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo 

vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače. 
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(4) Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po 

prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej 

dokumentácie primerane obmedzený. 

 

 

11.2 Odporúčaný obsah a rozsah projektovej dokumentácie prikladaných k žiadosti o stavebné 

povolenie (podrobnejšie členenie). 

 

Pri stavbách, ktorých riešenie je technický jednoduché, sa obsah a rozsah projektovej 

dokumentácie primerane zjednoduší. Zjednodušenie dokumentácie je vhodné prekonzultovať pred 

začatím prác s príslušným stavebným úradom. 

 

Hlavné časti dokumentácie: 

 

A. Sprievodná správa. 

B. Súhrnná technická správa. 

B1 Požiarno-bezpečnostné riešenie, 

B2 Statické posúdenie stavby. 

C. Celková situácia stavby. 

C1. Koordinačný výkres stavby. 

D. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí. 

D1. Dokumentácia technologického zariadenia stavby. 

E. Projekt organizácie výstavby. 

F. Celkové náklady stavby. 

G. Doklady. 

 

 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 

1. Identifikačné údaje stavby a investora. (Odporúča sa uviesť kontaktné telefónne a faxové číslo.) 

 

2. Identifikačné údaje projektanta stavby, projektantov profesií. 

 

3. Základné údaje charakterizujúce stavbu, výstavbu a jej budúcu prevádzku. 

 

4. Prehľad východiskových podkladov, súlad stavby k východiskovým podkladom. 

 

5. Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty, prípadne etapy. 

 

6. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu. 

 

7. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov. 

 

8. Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby. 

 

9. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania s postupným uvádzaním stavby do prevádzky. 

 

10. Predpokladané celkové náklady stavby. 

 

11. Realizačná dokumentácia - zoznam dokumentácie, ktorá musí byť dopracovaná v realizačnom 

projekte ako súčasť realizácie stavby v zmysle § 66 odsek (3) bod a) Stavebného zákona. 

 

12. Kontrola uzlových bodov výstavby - zoznam uzlových bodov pri realizácii stavby, ktoré musí 

odsúhlasiť projektant stavby, a ktoré budú odporúčané ako súčasť stavebného povolenia v zmysle 

§ 66 odsek (2) body a), b), c) a odsek (3) bod b). 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

 

1. Charakter územia výstavby. 

 

1.1 Zhodnotenie staveniska. 

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, údaje o existujúcich objektoch, z toho objektov určených 

na demoláciu, údaje o prevádzkach, rozvodoch a zariadeniach, existujúcej zeleni, opis dotknutých 

existujúcich a predpokladaných pásiem, vrátane pásiem ochrany a chránených častí prírody, 

kultúrne cenných lokalít, objektov. 

 

1.2 Údaje o prieskumoch. 

Uvedú sa vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre stavbu, pri rekonštrukciách, 

modernizáciách, prístavbách existujúcich objektov tiež zhodnotenie ich stavu, pri kultúrnych 

pamiatkach zhodnotenie ich stavu  

z hľadiska historického a umeleckého. 

 

1.3 Prehľad mapových a geodetických podkladov. 

Údaje o použitých geodetických podkladoch založenie meračskej siete, výškopisné a polohopisné 

zamerania, overenie podzemných rozvodov, odkazy na geodetickú dokumentáciu. 

 

1.4 Príprava územia pre výstavbu. Uvedú sa údaje o: 

- uvoľnení pozemkov a objektov,  

- dočasné využitie objektov pre výstavbu,  

- spôsoby demolácie a miesta skládok,  

- rozsah a spôsob likvidácie porastov (presadenie, výrub), súhlas s likvidáciou a podmienky 

súhlasu,  

- zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov a porastov počas výstavby, 

- prekládky podzemných a nadzemných rozvodov, sietí, tokov, iné dočasné obmedzenia a opatrenia 

súvisiace s priebehom výstavby. 

- zabezpečenie prevádzky jestvujúcich častí stavieb po dobu výstavby ak sú realizáciou stavby 

dotknuté, 

- zachovanie alebo obmedzenie výrobnej prevádzky a opatrenia pri nevyhnutnom prerušení 

prevádzky (výroby), 

- požiadavky na osobitné používanie komunikácií. 

 

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno technické riešenie stavby. 

 

2.1 Urbanistické a architektonické riešenie. 

- Uvedie sa koncepcia a princípy urbanistického a architektonického riešenia stavby so zreteľom 

na účel stavby,  

- podmienky pamiatkovej starostlivosti, ochrany prírody a životného prostredia,  

- základné údaje o použitých konštrukciách a ich statickom pôsobení, spôsobe zakladania, 

tepelnotechnických vlastnostiach obvodových konštrukcií,  

- potreba bezbariérových vstupov pre telesne postihnutých a pod. 

 

2.2 Technológia hlavnej výroby (prevádzky), vrátane zariadení umiestnených vo volnom 

priestranstve. 

- Výrobný program, hlavné výrobné činnosti, projektovaná kapacita a opis výrobných činností,  

- ročný časový fond, vyťaženie rozhodujúcich strojov a zariadení,  

- opis celkového technologického postupu výroby podľa toku materiálu, s objasnením funkčných 

väzieb príslušných prevádzkových súborov,  

- požiadavky na pomocné prevádzky,  

- koncepcia manipulácie s materiálom, skladovanie surovín, materiálov, výrobkov a odpadov, 

súhrnná bilancia surovín, materiálov a odpadových látok, ich východiskové a konečné zloženie,  

- požiadavky na automatizáciu riadenia technologických a výrobných procesov,  

- celkový prehľad pracovných miest a potreby pracovníkov,  
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- spôsob zabezpečenia energií a likvidácia odpadov. 

 

2.3 Požiadavky na dopravu. 

Uvedú sa zásady pripojenia stavby na dopravu cestnú, železničnú prípadne inú, dopravno-

technické vybavenie, potreba garáží, parkovacích plôch, vlečkových telies, dopravné technologické 

vybavenie a pod. 

 

2.4 Úpravy plôch a priestranstiev. 

Úpravy ostatných plôch a priestranstiev stavby, zeleň, sadové úpravy, drobná architektúra, 

oplotenie, prípadne rekultivácia a pod. 

 

2.5 Starostlivosť o životné prostredie. 

- Uvedú sa požiadavky z hľadiska vplyvu stavby na životné prostredie  

a zneškodnenie, odstránenie alebo obmedzenie očakávaných nepriaznivých vplyvov,  

- spôsob zužitkovania odpadových látok alebo ich likvidácia,  

- riešenie ochrany stavby proti hluku od dopravy (železničná, cestná, letecká, lodná) prípadne 

iných zdrojov,  

- akustické riešenia ochrany proti hluku z výrobného zariadenia,  

- údaje o dennom osvetlení, oslnení, riešenie umelého prípadne kombinovaného osvetlenia,  

- iné negatívne vplyvy pôsobiace na stavbu v rámci existujúceho životného prostredia, 

- riešenie ochrany proti ním, výsledky prerokovania .ekologického zámeru podľa zákona 127/1994 

Z. z. v zmysle jeho novelizácií pokiaľ sa vypracoval. 

 

2.6 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení. 

- Zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce pracovníkov, vrátane špecifikácie vyhradených 

technických zariadení,  

- spôsob požadovaného obmedzenia rizikových vplyvov,  

- bezpečnostné pásma a únikové cesty, ochrana pracovníkov a pracovného prostredia pred 

účinkami škodlivín, technické zariadenia,  

- bezpečné prístupy a plochy na obsluhu,  

- skladovanie nebezpečných látok a manipulácia s nimi. 

 

2.7 Základná koncepcia požiarnej ochrany. 

Technické riešenie stavby a technologickej prevádzky z hľadiska požiarnej ochrany, najmä:  

- vodné zdroje, požiarne hydranty, požiarna signalizácia, požiarne stanice alebo zbrojnice,  

-  charakteristika prevádzky stavby z hľadiska protipožiarnej ochrany, únikové cesty, požiarne 

úseky, požiarne riziko,  

- stupeň požiarnej bezpečnosti stavby,  

- zariadenia pre protipožiarny zásah. 

 

2.8 Zariadenia civilnej obrany. 

Technické riešenie stavby z hľadiska civilnej obrany a mierové využitie týchto zariadení. 

 

2.9 Protikorózna ochrana. 

Uvedú sa výsledky korózneho prieskumu a stupeň koróznej aktivity, spôsob a technické riešenie 

protikoróznej ochrany. 

 

2.10 Zabezpečenie televízneho príjmu. 

So zreteľom na podmienky vykrytia územia televíznym signálom, riešenia prenosu signálu, 

káblová, priemyslová televízia. 

 

2.11 Určenie nových ochranných pásiem. 

Uvedú sa skutočnosti, na základe ktorých boli určené nové ochranné pásma napr. pre 

vodohospodárske objekty, sklady horľavín, výbušnín, rozvody plynu a elektrickej energie a pod. 
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2.12 Opatrenia zabezpečujúce súbežnú výstavbu iných stavieb v blízkosti navrhovanej stavby 

alebo v jej priestoroch. 

 

2.13 Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na stavbu, ktoré boli definované v podmienkach 

územného rozhodnutia. 

 

3. Zemné práce. 

Opis rastlého terénu staveniska, výšková úprava staveniska, bilancia zemných prác, údaje o 

vhodnosti zemín do násypov vo vzťahu ich potreby, spôsob uloženia a využitia ornice, lokalita 

zemníkov a depónií, popis terénnych úprav a zahumusovania, vrátane bilancie plôch, opis 

sadových úprav, prípadná rekultivácia náhradných pozemkov. 

 

4. Podzemná voda. 

Údaje o hladine podzemnej vody, systém odvodnenia prípadne zníženia hladiny, odtokové 

množstvá, popis technického riešenia ak prichádza do úvahy. 

 

5. Kanalizácia. 

- Charakteristika povodia a zástavby,  

- systém kanalizácie,  

- bilancia odpadových vôd podľa druhov (splašková, dažďová, priemyselná) v denných a ročných 

množstvách,  

- charakteristika nerovností prietoku (max. denné a max. a min. hodinové prietoky),  

- čistenie odpadových vôd, neutralizačné stanice, nároky a opis riešenia,  

- kapacita a charakteristika recipientu vrátane vplyvu vypúšťaných vôd,  

- iný spôsob odvedenia povrchových vôd,  

- popis technického riešenia, meranie a automatizácia. 

 

6. Zásobovanie vodou. 

- Koncepcia zásobovania vodou podľa druhu,  

- zdroje vody, pripojenie a tlakové pomery,  

- celková denná spotreba a jej priebeh, ročná spotreba,  

- zabezpečenie množstva a tlaku vody pre požiarne účely,  

- akumulačné priestory, nároky na úpravu vody vrátane opisu zabezpečenia,  

- nároky na chladiacu vodu a opis zabezpečenia,  

- opis technického riešenia, merania, signalizácie, prípadne automatizácie. 

 

7. Teplo a palivo. 

- Výpočtová hodinová spotreba tepla, výpočtová ročná spotreba tepla, z toho zimná, 

- koeficienty súčasnosti všetkých energetických zariadení vrátane technológie,  

- celková koncepcia zásobovania teplom,  

- zdroj tepla, parametre vykurovacích médií, prípadne podmienky pripojenia, 

- využívanie odpadového tepla, využitie druhotných energetických zdrojov,  

- druh a zabezpečenie paliva,  

- výpočtová hodinová a ročná spotreba paliva,  

- technické riešenie regulácie, merania a riadenia spotreby tepla,  

- tepelná charakteristika objektu. 

 

8. Elektrická energia. 

- Stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie, prípadne kategorizácie prevádzok, 

- koncepcia riešenia napojeného rozvodu a trafostanice,  

- prúdové a napäťové sústavy,  

- bilancia spotreby elektrickej energie, inštalovaný príkon, výpočtové zaťaženie a ročná spotreba 

el. energie, koeficienty súčasnosti, štvrťhodinové maximum, spôsob kompenzácie účinníka,  

- volené ochrany proti skratu, preťaženiu,  

- nebezpečnému dotykovému napätiu a koncepcia uzemnenia,  

- náhradné zdroje, ich účel  
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- spôsob ich napojenia, druhy prostredia,  

- opis technického riešenia,  

- systém merania a riadenia spotreby elektrickej energie. 

 

9. Ostatné energie. 

Stlačený vzduch, zemný a technické plyny a pod., bilancie spotreby energie, hodinová, redukovaná 

a ročná, koncepcia zásobovania stavby energiou, vlastná výstavba, dovoz, externý zdroj, opis 

technického riešenia, systém merania a riadenia spotreby. 

 

10. Vonkajšie osvetlenie. 

- Systém, druhy a intenzita osvetlenia,  

- napájací rozvod,  

- napäťová sústava, spôsob ovládania,  

- uzemnenie a ochrana proti nebezpečnému dotyku,  

- bilancia spotreby elektrickej energie,  

- stožiare reflektory a iné zvláštne umiestnenia svietidiel,  

- opis technického riešenia. 

 

11. Oznamovacie zariadenia a slaboprúdové rozvody. 

Druhy a systém oznamovacích zariadení a slaboprúdových rozvodov, zapojenie na zdroje a 

ovládanie, opis technického riešenia (meranie a regulácia, EPS, PSN, štruktúrovaná kabeláž, 

priemyselná televízia a pod). 

 

12. Vzduchotechnika a chladenie. 

Požiadavky na odsávanie, vetranie a klimatizáciu a chladenie, koncepcia riešenia, nároky na 

plochy, energiu a reguláciu, opis technického riešenia. 

 

13. Iné podzemné prípadne nadzemné vedenia. 

Pokiaľ prichádzajú do úvahy, účel, druhy vedení a zariadení, systém rozvodov, popis technického 

riešenia. 

 

14. Požiadavky na súčinnosť strojov a zariadení technického a technologického vybavenia stavby. 

 

15. Celkové náklady stavby. 

Základné nákladové časti pokiaľ sú k dispozícii, vybrané z časti F celkové náklady stavby. 

 

C. Celková situácia stavby 

 

Výkres celkovej situácie stavby sa spracováva spravidla v mierke 1:500, (pri menších stavbách M 

1:200) v prípadoch veľkoplošných stavieb a pri rozsiahlych líniových stavbách v mierke 

zodpovedajúcej povahe týchto stavieb, spravidla 1:2000, 1:5000. Ak sa návrh spracováva na zvlášť 

rozsiahle územie, spracováva sa mapový podklad podľa povahy stavby v mierke 1:10 000 až 1: 50 

000 s vyznačením širších vzťahov na okolie. 

 

Situácia stavby v mierke 1:500 vychádzajúca zo súčasného stavu územia, graficky sa spracováva 

podľa STN. Musí jednoznačne odlišovať pôvodný stav územia a navrhovanú zástavbu a spravidla 

obsahuje: 

- polohopis a výškopis územia stavby a jej najbližšieho okolia, vrátane pozemkového katastrálneho 

označenia a výškového a súradného systému, 

- polohové a výškové vyznačenie všetkých existujúcich stavebných objektov vrátane existujúcich 

podzemných rozvodových sietí a kanalizácie, prípadne iných zariadení a podzemných rozvodov, 

- vyznačenie ochranných pásiem a chránených objektov, prípadne iných zariadení, 

- vyznačenie umiestnenia stavby a staveniska a ich väzieb na okolie, vrátane zapojenia na 

rozvodné siete a kanalizáciu, pripojenie na komunikačnú sieť, 

- vyznačenie demolácií prichádzajúcich do úvahy, prípadne likvidácia vysokej  zelene, 

- vyznačenie obvodu stavby a dočasného obvodu staveniska mimo územia stavby, 
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- vyznačenie plôch pozemkov odoberaných z poľnohospodárskeho a lesného fondu s rozlíšením 

záberu trvalého a dočasného, 

- vyznačenie novo navrhovaných ochranných pásiem, 

- vyznačenie svetových strán a prevládajúcich vetrov, 

- vyznačenie sond geologického a hydrologického prieskumu. 

 

C1. Koordinačný výkres stavby 

 

Koordinačný výkres stavby sa vypracováva v prípadoch, keď v celkovej situácii stavby nie je 

možné preukázať koordináciu hlavne vonkajších inžinierskych objektov. Zvýrazňuje vyjadrenie 

vzťahov navrhovanej výstavby a inžinierskych sietí, prípadne vonkajších technologických a iných 

rozvodov. Vyznačuje spôsob križovania inžinierskych sietí a rozvodov navzájom. Spravidla do 

celkovej situácie stavby sa vypracuje dotlač s riešením hlavne vzájomného križovania 

inžinierskych rozvodov ich potrebných ochrán, s upresnením rozmerov a polohy (aj výškové) na 

vytyčovacie osi. Stavby s jednoduchým technickým riešením majú podrobnosti koordinačných 

vzťahov vyjadrené priamo v situácii stavby. 

 

Pri dopravných a líniových stavbách 

 

C2. Prehľadná situácia stavby vyhotovená v merítku 1:10 000 

 

D. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí 

 

(V členení podľa stavebných objektov rozdelených na pozemné a inžinierske objekty, spracováva 

sa samostatne pre každý stavebný objekt.) 

 

Základné údaje pri vypracovávaní technických správ, výkresov a výpočtov stavebných objektov: 

a) Technická správa - uvádza výsledky doplňujúcich prieskumov a výpočtov, zdôvodňuje technické, 

konštrukčné, prípadne dispozičné riešenie. V správe sa uvádzajú aj opisy ochranných náterov 

(najme u technických a technologických zariadení budov), osobitné požiadavky na obsluhu a chod 

technických zariadení a vybavenia objektov, popisy neobvyklých a neštandartných zariadení. 

Osobitné podmienky na vykonanie prác, montáže alebo technologických postupov. Odvolávky na 

použité technické normy, dokumentáciu výrobcov, katalógy výrobkov a zariadení. Výtvarné a 

farebné riešenie interiérov, požadované výtvarné úpravy povrchov, obkladov, podhľadov a úpravy 

technických častí. 

 

b) Výpočty - vypracované v súlade s príslušnými predpismi a normami. Statické výpočty a ostatné 

technické výpočty sa prikladajú vo dvoch vyhotoveniach. Podrobnosti o dokumentácii navrhovania 

nosných konštrukcii stavieb pozri STN 73 00 02 a príslušnú publikáciu KASI o aplikácii tejto 

normy. 

 

c) Výkresy - sa spracovávajú v mierkach podľa príslušných technických noriem. Výkresy 

podrobností (detailov) zobrazujú tvarové neobvyklé alebo zložité konštrukcie na ktoré projektant 

kladie osobitné požiadavky a ku ktorým je potrebné pri realizácii prihliadať, neobsahujú však 

podrobnosti dodávateľskej dokumentácie. Poznámky a legendy dopĺňajú výkresy v rozsahu 

nevyhnutnom pre upresnenie výkresu ak to nie je možné vyjadriť graficky. Výkresy, ktoré budú 

dopracované v realizačnom projekte musia obsahovať výraznú poznámku  

„Realizačná a dielenská dokumentácia musí byť odsúhlasená autorizovanou osobou príslušnej 

profesie“. 

 

- Požiadavky na technologické náväznosti a súčinnosť strojov a zariadení uvedených v časti B 

súhrnná technická správa, sú podrobne riešené v jednotlivých častiach projektu. 

- Údaje obsiahnuté v celkovej situácii stavby a koordinačnom výkrese nie je potrebné uvádzať v 

situáciách pri jednotlivých objektoch.  
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- Opakované objekty, ich časti alebo rovnaké detaily sa dokladajú len u jedného objektu s 

uvedením všetkých objektov pre ktoré platia v dokumentácii stavby. Objekty ktoré sa odlišujú len 

v zakladaní sa dokumentujú samostatnými výkresmi základov. 

- Pri stavbách so zložitým technologickým a technickým zariadením musia stavebné výkresy 

obsahovať aj priestorové umiestnenie strojov a zariadení  

a komunikácie medzi nimi a k nim. 

 

Pozemné stavebné objekty 

 

Stavebné a architektonické riešenie 

 

1. Technická správa 

- Účel objektu, účelové jednotky, zastavaná plocha, obostavaný priestor, kapacita. 

- Architektonické, urbanistické, výtvarné a funkčné riešenie. 

- Orientácia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie. 

- Stavebno-technické riešenie, údaje o stavebno-fyzikálnych vlastnostiach obvodového plášťa, 

prípadne iných rozhodujúcich konštrukcií podľa účelu, úpravy povrchov, druhu okien a dverí, 

vnútorné zariadenia, spôsob riešenia stavebných konštrukcií pre imobilné osoby. 

- Statické riešenie, zakladanie a stabilita objektu. 

- Technické vybavenie objektu (zdravotechnická inštalácia, ústredné vykurovanie, 

vzduchotechnika, elektroinštalácia a umelé osvetlenie atď.). 

- Prehľad technologického zariadenia umiestneného v objekte. 

- Charakteristika prostredia priestorov. 

- Ochrana proti hluku a iným negatívnym vplyvom. 

- Bezpečnosť a ochrana zdravia. 

- Ochrana proti korózii poprípade bludným prúdom. 

- Riešenie požiarnej ochrany. 

- Riešenie civilnej ochrany pokiaľ prichádza do úvahy. 

- Tepelná charakteristika objektu, spotreba energie na vykurovanie. 

 

2. Výkresy spravidla v mierke 1:100 

 

2.1 Pôdorysy základov, jednotlivých podzemných a nadzemných podlaží a strechy s vyznačením 

väzby na modulovú sieť a s uvedením: 

- rozhodujúcich vnútorných priestorov a hlavných konštrukcií, 

- označenia miestností, 

- obrysovo hlavného zariadenia, vrátane všetkých zariaďovacích predmetov zdravotechnickej 

inštalácie a vyznačenia obkladov, 

- priľahlej úpravy terénu pri prvom nadzemnom (vstupnom) podlaží s uvedením kót nadmorskej 

výšky, 

- kóty nadmorskej výšky dlážky prvého nadzemného (vstupného) podlažia, 

- polohy objektu k svetovým stranám pri prvom nadzemnom (vstupnom) podlaží, 

- rozsahu izolácií s údajom o druhu izolácie (proti zemnej vlhkosti, tlakovej agresívnej vode a pod.), 

- legendy o účele miestností podľa označenia, ich plošných výmerách, druhoch podláh, rozsahu 

obkladov a úpravách povrchov, prípadne farieb, 

- relatívnej výškovej kóty ostatných podlaží a strechy, 

- polohy odkvapov a zvodov pri pôdoryse strechy. 

  

2.2 Rezy označujúce osadenie objektu v teréne a jeho založenie, pôvodný a upravený terén, 

prípadne hrubé terénne úpravy, pokiaľ sa robia vopred ako príprava územia, ustálenú hladinu 

podzemnej vody, pokiaľ sa vyskytuje, priebeh zvislých nosných konštrukcií a obvodového plášťa, 

stropy a podlahy, strechu, úpravu vstupov, ríms a ďalej s uvedením: 

- vnútorných výškových rozmerov (konštrukčná a svetlá výška podlažia, parapetu, zábradlia, 

prípadne iné úpravy), 

- kót nadmorských výšok dlážky prvého nadzemného (vstupného) podlažia, vstupov, ríms a 

priľahlého upraveného terénu, 
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- relatívnej výškovej kóty ostatných podlaží a strechy. 

 

2.3 Pohľady s určením druhu a úpravy povrchov, farebného riešenia, tvarov balkónových zábradlí, 

polohy odkvapových zvodov a požiarnych výstupov, prípadne ďalšie požadované úpravy. 

 

2.4 Doplnkové výkresy podľa potreby (vzhľadové detaily, detaily špecificky požadovaných 

stavebných úprav, tvar a rozmer oceľových konštrukcií a pod.). 

 

3. Technické vybavenie budov 

 

Pri objektoch technického vybavenia technická správa obsahuje: 

- bilancie spotreby energií, dimenzovanie strojného zariadenia, dimenzovanie komínov, 

prieduchov, potrubí atď., prípadne ďalšie výpočty,  

- zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie, o bezpečnosť práce a technických zariadení a o 

požiarnu ochranu. 

 

Výkresy 

Pri objektoch technického vybavenia: pôdorys vyjadrujúci riešenie a priestorové rozmiestnenie 

strojového zariadenia, potrebné rezy, dispozičná schéma. 

 

3.1 Zdravotechnické inštalácie, vnútorný plynovod a požiarny vodovod (Technická správa, výkresy 

zariadení a vybavenia, zoznam zariadení.) 

 

3.2 Vykurovanie  (Technická správa, výkresy zariadení a vybavenia, zoznam zariadení.) 

 

3.3 Vzduchotechnické zariadenia - stavebná vzduchotechnika (Technická správa, výkresy 

zariadení a vybavenia, zoznam zariadení.) 

 

3.4 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, hromozvody, meranie a regulácia, 

slaboprúd - EPS, PSN - poplachový systém na hlásenie narušenia, štruktúrovaná kabeláž, 

kamerové systémy atď. (Technická správa, výkresy zariadení a vybavenia, zoznam zariadení.) 

 

3.5 Výťahy, pohyblivé schody a pod. (Technická správa, výkresy zariadení a vybavenia, zoznam 

zariadení.) 

 

Stavebné nové úpravy pri jestvujúcich objektoch, oproti jestvujúcemu stavu sa musia výrazne 

graficky vyznačiť, vyznačiť sa musia aj búracie práce. 

 

Inžinierske stavby 

 

Komunikácie, mosty, tunely, inžinierske siete a ostatné inžinierske stavby  (hydrotechnické, 

hydroenergetické apod.), ktoré sú stavebnou časťou stavieb. 

 

1. Technická správa 

- Opis inžinierskych objektov (rozvodov) a pomocných zariadení. 

- Opis funkčného a technického riešenia (vrátane prevádzkových údajov a inštalovaných výkonov). 

- Opis pripojenia na doterajšie inžinierske siete. 

- Úprava režimu povrchových a podzemných vôd a ich ochrana. 

- Osobitné požiadavky na postup stavebných prác (na prevádzku a údržbu). 

- Charakteristika a opis technického riešenia objektu: 

- z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, 

- z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky zariadenia. 

- popis riešenia ochrany pred koróziou, prípadne bludnými prúdmi. 
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2. Situácia inžinierskeho objektu vrátane dotknutých komunikácií, jarčekov a inžinierskych sietí, 

demolácií a úprav v primeranej mierke. 

 

3. Pozdĺžne profily objektov spravidla v mierke 1:100, pri líniových objektoch spravidla v mierke 

1:1000/100. 

 

4. Vzorové priečne rezy spravidla v mierke 1:100, (1:50). 

 

5. Charakteristické priečne rezy spravidla v mierke 1:100. 

 

6. Spôsob zakladania s charakteristickými priečnymi rezmi v mierke 1:100. 

 

7. Vytyčovací výkres v primeranej mierke. 

 

8. Výkresy dopravných obslužných zariadení, napr. autobusové zástavky, parkoviská a pod. 

 

9. Výkresy dopravného značenia, druh a umiestnenie dopravných značiek a ich 

odsúhlasenie OVPZ SR - odbor dopravnej polície. 

 

10. Dielčia špecifikácia 

 

D1. Dokumentácia technologického zariadenia stavby 

 

Dokumentáciu technologického zariadenia stavby je potrebné spracovať primerane podľa stupňa 

znalosti technologického procesu s dôrazom vplyvu na životné prostredie, potrebné energie a 

hlavné výrobné strojné zariadenia. 

 

1. Technologická časť 

(v členení podľa prevádzkových súborov, prípadne prevádzkových celkov). 

 

1.1 Technická správa 

- Účel, funkcia, kapacita a hlavné technické parametre technologického zariadenia. 

- Opis technológie výroby s uvedením nositeľa technologického procesu, prevzatých a 

požadovaných záruk. 

- Koncepcia požadovaného riešenia automatizácie alebo automatizovaného systému riadenia 

technologického, prípadne výrobného procesu, vrátane požiadaviek na jeho funkcie, technické a 

programové vybavenie. 

- Zásadná skladba a rozsah technologického zariadenia s uvedením typov rozhodujúcich strojov. 

- Počet pracovníkov, smennosť, fond pracovnej doby. 

- Potreba hlavných surovín, materiálov, energií, palív a vody. 

- Celkové plošné a priestorové nároky uvažovanej dispozičnej koncepcie. 

- systémy tepelných izolácií, náterové systémy a farebné riešenie. 

- množstvo a zloženie odpadových látok pri výrobe, spôsob ich využitia, zneškodnenia alebo 

likvidácie. 

- Osobitné požiadavky z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a ochrany osobitných záujmov. 

- požiadavky na požiarnu signalizáciu, prípadne plošné hasenie. 

- osobitné požiadavky na montáž ak sú potrebné. 

 

1.2 Technologická schéma hlavnej výroby podľa toku materiálu. Prevádzková schéma s 

vyznačením prepojenia všetkých strojov a zariadení vrátane systémov riadenia technologických 

procesov 

 

1.3 Potrebná výkresová dokumentácia dispozície strojov a zariadení (pôdorysy, rezy). 

 

1.4 Zoznam strojov a zariadení s technickými údajmi, izoláciami a nátermi. 
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- Každá položka uvádza technické údaje (osadenie, napojenie na energie, napojenie na súvisiace 

stroje). 

- Izolácie sa uvádzajú súhrnne podľa jednotlivých druhov materiálu s výmermi. 

- Nátery sa uvádzajú súhrnne podľa kvality a farebnosti s výmerami. 

 

2. Systémy riadenia technologických procesov 

 

2.1 Technická správa s opisom systémov riadenia v náväznosti na charakter  prevádzky a 

prostredia vrátane popisu napájania, opisom snímačov jednotlivých sledovaných médií, potreba 

programového vybavenia. 

 

2.2 Výkresová dokumentácia: 

- kópie technologických prípadne technických výkresov ktorých sa riadenie dotýka, 

- schéma funkcie systému v náväznosti technologickú schému, 

- schéma informačnej štruktúry systému riadenia, 

- schéma technickej štruktúry systému riadenia. 

 

2.3 Zoznam strojov a zariadení (zoznam obvodov, špecifikácia prístrojov, rozvádzacích pultov a 

rozvádzačov). 

 

3. Prevádzkové rozvody silnoprúdu 

 

3.1 Technická správa s opisom: 

- údaje napojenia a ukončenia rozvodu, 

- prúdové sústavy a napätia,  

- údaje o celkovej maximálnej súdobej spotrebe, inštalovaný príkon, 

- druh prostredia, 

- spôsoby napájania, 

- stupeň dôležitosti dodávky elektrickej energie, 

- ochrana proti skratu, preťaženiu, ochrana proti dotykovému napätiu, uzemnenie,  

- zásady blokovania, ovládanie a signalizácia, skratové pomery, 

- zásady z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení. 

 

3.2 Výkresová dokumentácia: 

- prevádzkové schémy prepojenia rozvádzačov, 

- jednopólové schémy rozvádzačov,  

- dispozícia so zakreslením ochrán. 

 

3.3 Zoznam strojov a zariadení (transformátory, rozvádzače, súhrnný montážny materiál). 

 

4. Prevádzkové potrubia 

 

4.1 Technická správa s opisom: 

- množstva a druhy prenášaných médií,  

- druh potrubia,  

- začiatok napojenia a koniec potrubia a uloženie,  

- systém tepelných izolácií, 

- náterový systém a farebné riešenie, 

- požiadavky na skúšky pred odovzdaním,  

- zásady z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení. 

 

4.2 Výkresová dokumentácia: 

- prevádzkové schémy rozvodov s vyznačeným druhom média, menovitou svetlosťou, 

- skladba izolácií a nátery s priradením farby, 

- dispozičné usporiadanie trás potrubia. 
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4.3 Zoznam strojov a zariadení (potrubia vrátane armatúr, izolácie, nátery, montážny materiál, 

oceľové konštrukcie ak sú súčasťou dodávky). 

 

5. Prevádzková vzduchotechnika 

 

5.1 Technická správa s opisom: 

Druh vzduchotechnických zariadení (jednotiek), množstva prenášaného vzduchu, druh potrubia, 

ich začiatok a koniec a uloženie, umiestnenie a druh požiarnych klapiek, požiadavky na skúšky 

pred odovzdaním, ochrana potrubia proti požiaru, zásady z hľadiska bezpečnosti práce a 

technických zariadení. 

 

5.2 Výkresová dokumentácia: 

- umiestnenie a zostava vzduchotechnických jednotiek, 

- prevádzkové schémy rozvodov s vyznačenou svetlosťou, 

- pôdorysné dispozičné usporiadanie zariadení a trás potrubia, 

- rezy s usporiadaním zariadení a trás potrubia. 

 

5.3 Zoznam predpokladaných strojov a zariadení (špecifikácia zariadení, potrubia  podľa prierezov, 

druh izolácií a náterov, montážny materiál, oceľové podporné konštrukcie ak sú súčasťou). 

 

E. Projekt organizácie výstavby 

 

Pri jednoduchých a menších stavbách s bežnými podmienkami výstavby postačuje popis 

organizácie výstavby v súhrnnej technickej správe, alebo ako samostatná textová časť 

dokumentácie. Projekt organizácie výstavby sa vypracováva podľa veľkosti stavby najmä ak 

vyžaduje stavebné povolenie primerane v nasledovnom rozsahu: 

 

1. Technická správa v členení 

- Charakteristika staveniska. 

- Koncepcia postupu výstavby. 

- Koncepcia zariadenia staveniska v členení na využitie existujúcich objektov. 

- Potreba novovybudovaných objektov zariadenia staveniska v členení podľa dodávateľov, postup a 

spôsob likvidácie. 

- Zaistenie prívodu vody a energií ku stavenisku, napojenie kanalizácie objektov zariadenia 

staveniska, odvodnenie staveniska, telefón. 

- Dopravné trasy pre presun rozhodujúcich dodávok, úložiská, depónie a pod. 

- Dopravné značenie počas výstavby, odsúhlasené trasy obchádzok. 

- Predpokladaný počet pracovníkov pri výstavbe a ich sociálne zabezpečenie. 

- Osobitné opatrenia na zabezpečenie ochrany počas výstavby a spôsob ich vykonávania. 

- Vplyv realizácie stavby na životné prostredie a spôsob vylúčenia alebo obmedzenia týchto 

účinkov. 

 

2. Organizácia a riadenie uskutočnenia výstavby. 

- Časový postup zabezpečenia realizačných projektov potrebných k výstavbe. 

- Lehota výstavby s predpokladaným termínom zahájenia a ukončenia výstav-by a jej etáp alebo 

rozhodujúcich objektov a zariadení prípadne ich častí. 

- Určenie stavebných objektov a zariadením, ktoré je potrebné uviesť do predbežného užívania. 

- Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby. 

- Časový postup likvidácie zariadenia staveniska. 

 

3. Situácia zariadenia staveniska. 

Situácia bude totožná so situáciou stavby so zakreslením objektov zariadenia staveniska a 

obsahuje zakreslenie: 

- hranice staveniska, alebo stavenísk, pokiaľ vedľajšie staveniská prichádzajú do úvahy, 

- plôch, na ktorých možno vybudovať skládky a dočasné objekty zariadenia staveniska, bez určenia 

ich vecného a časového využitia, 



  

 31  

- umiestnenie depónií ornice a zeminy, prípadne zimníkov zriadených na účely výstavby, 

- vstupov a vjazdov na hlavné a vedľajšie stavenisko, 

- prívodov vody a energií na stavenisko, vrátane odberových miest, miesto pripojenia kanalizácie 

od objektov zariadenia staveniska, odvodnenie staveniska, pripojenie telefónu, 

- ochranných opatrení existujúcich objektov, zariadení a porastov (bez podrobností spôsobu ich 

vykonania), bezpečnostných pásiem existujúcich základných prostriedkov. 

 

4. Časový plán výstavby 

- graf postupu výstavby podľa jednotlivých objektov, prevádzkových súborov s uvedením 

rozhodujúcich termínov (pripravenosť k montáži, prevzatiu a pod.), 

- termínové prísuny stavebných materiálov, prvkov, zariadení a strojov. 

- rozloženie finančných prostriedkov a nasadenie pracovníkov (kvalifikácia, počet) v priebehu 

výstavby. 

- termínové nástupy pracovníkov a ich počty na realizáciu stavebnej časti a na montáž 

technologického zariadenia. 

 

5. Parametre, údaje, upozornenia, v ktorých budú uvedené: 

- bilancie energií pre výstavbu, 

- bezpečnosť práce, ochrana životného prostredia, požiarna ochrana počas výstavby. 

 

F. Finančné členenie stavby 

 

1. Príprava a realizácia stavby - vnútorná štruktúra bude obsahovať: 

- činnosť inžiniersko-investorskú v rozsahu prípravy, realizácie a v závere prác, 

- prieskumné práce (geologický, geodetický, nedeštruktívny) a ostatné prieskumné práce a 

podporné materiály a štúdie potrebné pre schválenie v jednotlivých stupňoch zabezpečovania 

stavby, 

- prípravná a projektová dokumentácia do vydania stavebného povolenia. 

 

2. Technologická časť stavby - vnútorná štruktúra bude obsahovať: 

- prevádzkové celky v členení na prevádzkové súbory a prevádzkové jednotky v súlade s členením 

stavby, jej štruktúrou a obstaraním, 

- náklady na stroje a zariadenia, náradie a inventár prevádzkového celku, jednotky, alebo ak 

predstavujú hmotný investičný majetok, náklady na montáž, príp. demontáž existujúcich 

zariadení, súborov, programy automatizovaných systémov merania a riadenia. 

 

3. Stavebná časť stavby - vnútorná štruktúra bude obsahovať: 

- stavebné objekty v členení na stavebnú časť a technické vybavenie (ZTI, VZT, ÚK a pod.) v 

súlade s členením stavby, jej štruktúrou a obstaraním, 

- náklady na obstaranie stavebných objektov, likvidáciu alebo presun hmotného investičného 

majetku, ktorý je súčasťou stavby, náklady na skúšky a merania pri realizácii objektov, ktoré 

požadujú slovenské technické normy alebo ich predpísal spracovateľ projektovej dokumentácie, 

úpravy územia súvisiace s rekultiváciou. 

 

4. Vybavenosť stavby, ktorá obsahuje hmotný a nehmotný investičný majetok, ktorý nie je pevne 

zabudovaný do stavby špecifikovanej podľa miesta, účelu a využitia (programy, licencie, vozíky, 

regále, nakladače, počítače a pod.). 

 

5. Dodávateľské provizóriá stavebnej a technologickej časti, ktoré predstavujú dočasné zariadenia 

slúžiace pri realizácii stavby v členení na sociálne, výrobné, pomocné a pod., 

 

6. Náklady na umelecké diela pokiaľ sú neoddeliteľnou súčasťou stavieb a sú súčasťou 

architektonického riešenia. 

 

7. Riziká, nepredvídateľné okolnosti. Kapitola definuje možné riziká a udalosti, ktoré môžu nastať 

pri realizácii stavby a definuje možnosti ich riešenia a odstránenia. 
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8. Nákup, obstaranie existujúceho hnuteľného, nehnuteľného majetku v členení na pozemky, 

objekty, vybavenosť a pod., 

- náklady za patenty, licencie, výsadbu trvalých porastov, odlesnenie, prípadne ďalšie náklady 

súvisiace so stavbou. 

 

9. Kapitola rieši investície, ktoré nebolo možné zaradiť a definovať v predchádzajúcich bodoch 1 až 

8. 

 

10. Náklady na repasáciu existujúceho hmotného investičného majetku, pokiaľ bude použitý v 

stavbe, odvody za odňatie pôdy, prototypy, priemyselné vzory pokiaľ ich objednávateľ prevzal. 

 

11. Náklady na nepoužité alternatívy projektov, príspevky iným investorom, výkup nehnuteľností 

od občanov. 

 

12. Náklady na prípravnú činnosť investora, technický dozor investora, komplexné a technologické 

skúšky, skušobná prevádzka, kompletizačná činnosť, náklady na vypratanie likvidovaných 

objektov, revízie, revízne správy, ochrana životného prostredia. 

 

Celkové náklady stavby v predloženom členení nie sú nevyhnutným dokladom na vydanie 

stavebného povolenia. Na stavebné povolenie postačuje odborný odhad celkových investičných 

nákladov. Dokladujú sa iba na požiadavku objednávateľa. 

 

G. Doklady 

 

-Rozhodnutie o umiestnení stavby, 

- doklady o vlastníckych alebo iných právach k nehnuteľnostiam, 

- mená a adresy známych účastníkov konania vrátane vlastníkov susedných nehnuteľností, 

- doklady a dokumenty o výsledkoch prerokovávania projektu počas spracovania s orgánmi štátnej 

správy, samosprávy a organizáciami poverenými výkonom štátnej správy. 

- ďalšie doklady podľa potreby predloženého projektu. 

 

Rozsiahle inžinierske stavby 

 

Pri dopravných stavbách, veľkých líniových stavbách a vodných stavbách na veľkej ploche 

odporúčame nasledovné hlavné časti: 

 

A. Sprievodná správa. 

B. Súhrnná technická správa. 

C. Celková situácia stavby. 

C1. Koordinačný výkres stavby. 

C2. Prehľadná situácia stavby. 

D. Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí. 

D1. Dokumentácia technologického zariadenia stavby. 

E. Projekt organizácie výstavby. 

F. Celkové náklady stavby. 

G. Doklady. 

H. Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum. 

I. Dokumentácia meračských prác. 

J. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie. 

K. Dokumentácia pre vyňatie pôdy z PPF a LPF. 

L. Samostatné prílohy. 

 

H. Inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum 

 

1. Požiadavky na prieskumné práce 
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1.1 Inžiniersko-geologický prieskum musí poskytnúť detailný a komplexný obraz o základových 

pomeroch a geotechnických vlastnostiach zemín v navrhovanej trase a ploche. 

 

1.2 Klasifikácia a ťažiteľnosti zemín (STN 73 30 50). 

 

1.3 Uviesť odporúčania a upozornenia pre projektanta vyplývajúce zo zvláštností zistených pri 

prieskumných prácach (geodynamické javy v trase, podmáčané úseky, menej únosné vrstvy a 

pod.). 

 

2. Základné náležitosti záverečnej správy o výsledkoch inžiniersko-geologického a 

hydrogeologického prieskumu 

 

2.1 Textová časť: 

1. Úvod. 

2. Metodika terénnych a laboratórnych prác. 

3. Prehľad geologických, hydrogeologických a klimatických pomerov širšieho okolia. 

4. Podrobné údaje o inžiniersko-geologických hydrologických a klimatických pomeroch. 

5. Zhodnotenie základových pomerov podložia navrhovanej trasy. 

6. Zhodnotenie základových pomerov mostných stavieb. 

7. Odporučiť spôsob zakladania mostných objektov i samostatného cestného telesa. 

8. Klasifikácia a ťažiteľnosti zemín. 

9. Použiteľnosť zemín do násypov. 

10. Záver - komplexné zhodnotenie výsledkov prieskumu, - odporúčanie pre ďalšiu etapu 

realizačnej projektovej dokumentácie. 

 

2.2 Dokladová (grafická časť) 

1. Prehľadná situácia 1:5 000 (1:10 000) so zakreslením terénnych prác. 

2. Situácia prieskumných diel. 

3. Vysvetlivky k inžiniersko-geologickým profilom. 

4. Geologické profily. 

5. Vyhodnotenie prieskumných diel. 

6. Výsledky laboratórnych skúšok. 

7. Terénne skúšky. 

8. Hydrochemické skúšky. 

9. Hydrogeológia. 

10. Meračská správa. 

11. Stabilitné výpočty. 

 

I. Dokumentácia meračských prác 

 

1. Rozsah a požiadavky na geodetické práce 

 

1.1 Rozsah prác: 

- polohové a výškové zameranie územia vrátane napojenia na všetky priľahlé komunikácie, 

- zameranie územia v miestach mostných objektov, preložiek ciest, križovatiek v rozsahu, ktorý je 

nevyhnutný pre ich vyprojektovanie s dostatočnou rezervou. 

 

1.2 Inžinierske siete, 

- vyhľadanie a zameranie podzemných a nadzemných inžinierskych sietí, 

- overenie priebehu podzemných inžinierskych sietí u jednotlivých správcov, 

- vybudovanie podrobného bodového poľa s výpočtom a stabilizáciou bodov, 

- vypracovanie polohopisu a výškopisu farebným grafickým spracovaním (základná mapa cesty). 

 

2. Dokumentácia meračských prác 
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2.1 Technické podmienky 

 

2.1.1 Polohopisný a výškopisný plán v M 1:1 000, 

- tachymetrické zameranie terénu v potrebnom rozsahu v zmysle STN 01 34 10, STN 01 34 11, 

- farebné grafické spracovanie polohopisu a výškopisu, 

- vytýčenie osi komunikácie v staničení po 25 m stabilizovanej dreveným kolíkom s označením 

staničenia každých 200 m zabetónovanou trubkou. 

 

2.1.2 Vytyčovacia sieť cesty: 

- rozmiestnenie bodov vytyčovacej siete musí byť navrhnuté tak, aby medzi nimi bola vzájomná 

viditeľnosť počas celej výstavby, 

- body sa chránia ochrannými tyčovými znakmi, výšky 1.5 m nad terénom s nápisom: Vytyčovacia 

sieť cesty č. bodu..., Poškodenie sa trestá, 

- vytyčovacia sieť má mať tvar obojstranne prístupného polygónového ťahu pozdĺž cesty, prevažne 

na jednej strane, vzdialenosť bodov 300 m, 

- polohové určenie bodov - 2. trieda presnosti (PBPP) podľa STN 73 04 15, geodetické body a 3. 

trieda presnosti podľa STN 01 34 10 (ostatné body). 

 

2.2 Rozsah operátu 

Objednávateľovi bude odovzdaný geodetický elaborát, 10x 

- technická správa, 

- polohopisné a výškopisné plány M1:1 000, 

- vytyčovacia sieť PBPP M 1:5 000, 

- zoznam súradníc a bodov, 

- geodetické údaje o PBPP (miestopisy), 

1x - polohopisný plán M 1:1 000 s vyjadreniami správcov vedení, 

1x - disketa s digitálnym súborom mapy, 

1x - matrice polohopisných a výškopisných plánov. 

 

J. Dokumentácia na majetkoprávne vysporiadanie 

 

1. Geometrické plány (ďalej GP) 

Technické podmienky vyhotovenia: 

- digitálne spracovanie, 

- GP sa vyhotovia v zmysle Inštrukcie na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie 

hraníc pozemkov UGKK SR č. 984 240 I/93 a predpisov v platnom znení ku dňu dodávky, 

- novú majetkoprávnu hranicu tvoria súradnice lomových bodov trvalých záberov daných 

projektom, 

- GP sa vyhotovia podľa katastrov území, zvlášť podľa stavu KN a zvlášť podľa stavu PK s 

vyznačením hraníc zastavaného územia k 1. 1. 1990, 

- nové parcelné čísla sa pridelia po objektoch, 

- vo výkaze výmer sa v kolónke "zmeny" uvedú hodnoty zmien aj v stave podľa súboru popisných 

informácií KN a pri každej novovzniknutej parcele bude rekapitulácia záberov podľa druhov 

pozemkov, 

- v kolónke "vlastník" sa pri všetkých objektoch uvedie Slovenská správa ciest, 

- v grafickej časti sa vyznačia aj susedné parcely dotknutých parciel, 

- obsahom grafickej časti neoverených kópií bude aj os cesty (staničenia po 100 m), čísla objektov 

hektárová sieť a mierka, 

- majetková hranica sa dočasne omedzníkuje kovovými rúrkami, 

- lomové body novovzniknutých parciel odsúhlasuje zodpovedný geodet. 

 

2. Výkupové elaboráty 

Technické podmienky vyhotovenia: 

- súpis vlastníkov sa vyhotoví vo forme databázového súboru v zmluvne dohodnutom formáte, 

- súpis vlastníkov sa vyhotoví na každé katastrálne územie samostatne v aritmetickom poradí 

podľa čísiel pozemkových výpisov alebo listov vlastníctva, 
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- diely sa uvádzajú pod sebou, nie v jednom riadku, 

- mená vlastníkov a ich vlastnícke podiely musia súhlasiť s údajmi na dokladoch o vlastníctve, 

- register vlastníkov sa vyhotoví v abecednom poradí uvedením poradového čísla v súpise 

vlastníkov, čísla parcely, dielu a druhu pozemku, 

- zoznam dotknutých parciel sa vyhotoví v aritmetickom poradí s uvedením príslušného čísla 

pozemnoknižného výpisu alebo listu vlastníctva, 

- doklady o vlastníctve na základe zoznamu dotknutých parciel zabezpečí objednávateľ, 

- u nežijúcich vlastníkov sa neuvádzajú mená dedičov, zmena sa zaznamená v kolónke „poznámka“ 

uvedením čísla dedičského rozhodnutia. 

 

3. Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv (dočasné zábery do jedného roka) 

Technické podmienky vyhotovenia: 

- hranice dočasných záberov sú dané súradnicami lomových bodov daných projektom, podklady na 

uzatváranie nájomných zmlúv sa vyhotovujú ako geometrické plány s tým rozdielom, že namiesto 

nových parcelných čísel sa uvedie číslo objektu, 

- výkaz, výmer sa vyhotovia ako pri GP, 

- prehľad záberov podľa vlastníkov sa vyhotoví ako súpis vlastníkov, 

- v grafickej časti sa vyznačí os komunikácie, čísla objektov, hektárová sieť a mierka, 

- ostatné podmienky sú rovnaké ako pri GP. 

 

4. Geometrické plány na vyznačenie vecného bremena (inžinierske siete) 

Technické podmienky vyhotovenia: 

- GP sa vyhotovia v zmysle Inštrukcie na vyhotovovanie geometrických plánov a vytyčovanie 

hraníc pozemkov UGKK SR č. 984 240 I/93 a predpisov v platnom znení ku dňu dodávky, 

- priebeh inžinierskych sietí je daný projektovanými súradnicami lomových bodov, 

- GP sa vyhotovia podľa kat. území, zvlášť podľa stavu KN a zvlášť podľa stavu pozemkového 

katastra, 

- v grafickej časti sa vyznačia čísla objektov, hektárová sieť a mierka, 

- vyhotoví sa prehľad dotknutých parciel s uvedením čísla PK vl. (LV) a menom vlastníka.  

 

K. Dokumentácia na vyňatie z PPF a LPF 

 

Technické podmienky vyhotovenia - osobitne na: 

- PPF - podľa § 8 zák. č. 307/92 Zb. zo dňa 29. 4. 1992 a Nariadenia vlády SR č. 19/93 Z. z. o 

základných sadzbách odvodov PPF a Nariadenia vlády SR č. 278/94 bude obsahom dokumentácie, 

- LPF - podľa zákona č. 61/77 Zb. o lesoch v znení zákona č. 14/94 Z. z. Nariadenia vlády SR č. 1/94 

Z. z. bude dokumentácia obsahovať: 

- grafický prehľad, ktorý sa vyhotoví doplnením grafickej časti GP stavu KN a hranice a čísla 

BPEJ, staničenie a čísla objektov, farebne a zostaví sa do skladačky formátu A4, grafický prehľad 

sa vyhotoví zvlášť na dočasný a zvlášť na trvalý záber, koordinačný výkres obsahuje obidva 

zábery, 

- prehľadné tabuľky dočasných a trvalých záberov (osobitne) na výpočet odvodov na každý objekt, 

každé katastrálne územie so sumarizáciou parciel podľa KN, 

- hranice a čísla BPEJ sa potvrdia príslušným pozemkovým úradom, 

- výpočet odvodov za dočasný a trvalý záber PPF, 

- bilancia skrývky (humusu) zvlášť z trvalého a dočasného záberu, nakladanie s nim a určenie 

skládok, 

- následná rekultivácia po dočasnom zábere. 

 

L. Samostatné prílohy 

 

1. Dopravno-inžiniersky prieskum. 

2. Hluková štúdia. 

3. Inventarizácia a spoločenské vyhodnotenie drevín. 

4. Náhradná výsadba vegetácie. 

5. Ekonomické zhodnotenie stavby. 



  

 36  

6. Korózny prieskum. 

7. Pedologický prieskum. 

 

 

Dokumentácia nad rámec odporúčaného obsahu a rozsahu pre stavebné povolenie je predmetom 

samostatného rokovanie s investorom. Práce a výkony nezahrnuté v cenách za projektovú 

dokumentáciu pozri cenník projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe. 

 

11.3 Obsah stavebného povolenia 

 

(1) Stavebné povolenie, ktoré okrem všeobecných náležitostí (§47 zákona č. 71/1967 Zb. o 

správnom konaní - správny poriadok) obsahuje: 

a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka a ostatných účastníkov konania, 

b) druh a účel povoľovanej stavby alebo jej zmeny, 

c) parcelné čísla stavebných pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba 

povoľuje, 

d)  podmienky na uskutočnenie stavby alebo aj na užívanie stavby, 

e) ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránené záujmy 

účastníkov konania, 

f) umiestnenie stavby na pozemku, ak bolo územné konanie spojené so stavebným konaním alebo 

sa územné rozhodnutie nevyžaduje, 

g) ak ide o stavbu uskutočňovanú zhotoviteľom meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) 

zhotoviteľa stavby alebo oznámenie, že bude určený vo výberovom konaní, ak ide o stavbu 

uskutočňovanú svojpomocou, meno a adresu stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, ktorá 

bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby, 

h) určenie lehoty na dokončenie stavby, 

i) rozhodnutie o námietkach účastníkov konania,  

j) upozornenie stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu začatie  

stavby. 

 

(2) K stavebnému povoleniu pripojí stavebný úrad overenú projektovú dokumentáciu stavby alebo 

jej zmeny. 

 

... dalo by sa z toho niečo vybrať, ale chce to samozrejme rozsiahlejšie 

odborné spracovanie  

Chcelo by to dopracovať o kapitoly s bližším rozsahom jednotlivých častí. 

V praxi sa často stretávam, že ľudia poznajúc aj na základe pomýlenej 

legislatívy a zjednodušeného výkladu slova projektová dokumentácia či 

projekt si myslia že existuje len jeden stupeň, podľa nich „PROJEKT“ 

a ten by mal vyjadrovať všetko. Takže PDSP (projektová dokumentácia 

pre stavebné povolenie) by podľa nich mala obsahovať aj časti 

realizačného charakteru (– túto časť stavebný úrad odmieta prijať ako 

súčasť schválenej PDSP, správne a samozrejme – výkazy, armováky asi 

ťažko majú vplyv na vydanie rozhodnutia), pretože takýchto stavebníkov 

deformujú aj stavebné katalógy, ale aj „múdrosti“ niektorých „poradcov“ 

amatérskych televíznych relácií či odborne sa tváriacich časopisov. Aké sú 

potom tlaky na projektantov nemusím hovoriť. Projektant sa nemá ani 

o čo oprieť.  
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Naproti tomu právnik má garantovanú cenu komorou, exekútor tiež, 

a ten má navyše má rajonizáciu zákaziek, nesúťaží o zákazky, chodia mu 

na stôl, za garantované ceny a navyše realizuje pravidelné nástenkové 

tendre, pretože oznam o dražbe stačí vyvesiť vedľa dverí aby si takto 

občan krátiac si dlhú chvíľu za dennodennými povinnosťami mohol tam 

odskočiť a dozvedieť sa dražbách s vopred určeným kupujúcim.   

Stavbár sa len čuduje a maká aby prežil. Tým samozrejme nemyslím 

rozprávkovo bohaté postavy Dlhého, Bystrozrakého a najmä Širokého. 

Dotyčného „Š“ si na stavbe neviem ani len prestaviť. 

Projektant sa môže oprieť o cenový zákon – dohodu – skôr povedané 

o diktát zo strany objednávateľa. Cenník UNIKA, je možno podporovaný 

komorou, ale neplatí tu žiadne pravidlo.  

A máme tu fuškárov 

Je jasné, že fuškár skazí ceny, keď nezaplatí odvody ani dane a hodí ešte 

náklady na zamestnaneckú firmu. V stavebníctve je to raj pre 

nezamestnaných, ktorí za štátne peniaze vytvárajú nekalú konkurenciu 

poctivým firmám. 

SVOJPOMOC V STAVEBNÍCTVE – HLÚPOSŤ NA 

KVADRÁT 
V zákone máme ustanovené, že stavby je možno realizovať aj 

svojpomocne, stačí zastrešenie stavebným dozorom. Myslím, že ide 

o legalizáciu a zákonom chránenú čiernu prácu v stavebníctve. Každý o 

tom vie (?) a napriek tomu nič sa nerobí. Aký to má dopad na stavebníctvo 

legálne je dúfam každému jasné: Cenový damping, stláčanie cien tlakom 

od fuškárov a vytláčanie slušných firiem z trhu. Pri rozsahu individuálnej 

výstavby to musí byť neuveriteľné číslo. A ešte stavebnej firme je 

vynadané, pretože, fuškári to zrobia lacnejšie. To prináša súčasná 

pôvodná a stále funkčná komunistická legislatíva. Stačí si najať  fuškárov 

z radov nezamestnaných a formálne mať dozora. A to už niektorí fuškári 

siahajú k métam výšok svojich odmien za prácu, ku profesionálne 

zarábajúcim pracovníkom, ktorým réžiu a odvody a dane neplatí štát ako 

im ale zamestnávateľ. 

Nuž paralela v inom odbore by mohla byť napríklad  

takáto: Povolenie na prepravu by bolo povolené aj 

svojpomocou, stačí dohľad nejakého prepravcu. 

Peniažky idú rovno z ruky do ruky. Alebo 

svojpomoc v zdravotníctve... Myslím, že svojpomocí 
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sme tu mali dosť a dosť, dosť sa nakradlo, lekár opravoval vlastné auto a 

fušoval tak automechanikovi do remesla, automechanik fušoval do 

remesla projektantovi – staval dom bez projektu alebo ho zmenil, 

projektant muroval pretože nevedel vyžiť z platu, 

všetci sme brigádovali na poľnohospodárskych 

brigádach a boli sme možno tiež poľnohospodármi. 

A celá spoločnosť sa vďaka svojpomoci cítila byť 

stavbármi. Áno, veď vedeli akože murovať, či 

natiahnuť inštalácie, teda sa cítili byť oprávnení 

prehovoriť do fachu. Na úkor ostatných skutočných 

odborníkov. Táto deformácia zotrváva a ťažko sa 

z toho dostať. Stavebné remeslo a obzvlášť duševná stránka je na samom 

konci spoločenského hodnotenia. Stavbár či projektant, (všetci pohybujúci 

sa v investičnej  výstavbe) nedostane príplatky ani vyšší dôchodok, keďže 

nemohol vďaka socialistickému zákonu viac zarobiť, ak by boli podmienky 

práce regulárne. A tak ťahá sobotu, nedele, v zime či lete, na zemi či na 

lešení, v prachu či lejaku, nevyjde do ulíc, aby štrajkoval, že málo zarobil, 

že mu dlhujú peniaze a hlavne ŠTÁT . Nezapýta ŠTÁT o peniaze, 

o dotáciu na „neúrodu“,  nemá na to ani čas, pomyslenie, ako to robia 

štátni lekári, či učitelia, sťažujúc sa na vlastný osud za ŠTÁTNE peniaze. 

Stačí sa ísť pozrieť pred školy (možno tam parkujú aj študenti) 

a nemocnice aké vozy tam parkujú... Rozhodne to nie sú Trabanty.   

Technik má zodpovednosť, ktorá sa berie spoločenským hodnotením na 

veľmi ľahkú váhu. Hodnotenie práce typu „my to postavíme – len 

potrebujeme tote papere“ je názornou ukážkou slovenského stavebníka 

ignorantstvom a hlúpym názorom, zároveň s ďalekosiahlými negatívnymi 

následkami, ktoré opäť niekto zaplatí...   

ZMENY V STAVEBNOM ZÁKONE 
Kozmetické úpravy stavebníctvu neprospejú, novely o majetkoprávnych 

veciach, vyvlastnení, čiernych stavbách a pokutách sa síce týkajú 

stavebníctva ale nie sú systémové a snáď by majetkové delikty sa  a mali 

riešiť v inom type zákona.  

Čiernym stavbám sa nepredíde pokutami, to je represívna odozva na 

skutočnosť (a určite sa neodstránia „stavbičky“ schované niekde 

v TANAP-e a podobne a ak ak nájdu tak sa len “obielia“) Musí sa zmeniť 

proces vo výstavbe a najmä ťažkopádnosť, musia sa zaviesť informačne 

prepojené technológie o ktorých sa zmieňujem ďalej v texte.  

K čomu je stavebný dozor so štátnymi skúškami, ak sa mu neverí 
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a po podpísaní zrealizovaných výkonov pre fakturáciu dodávateľa sa na 

preplatenie od investora čaká povedzme v tomto článku uvádzaných 

minimálne 120 dní na úhradu (od ŠTÁTU). To zase niekto, čosi, akože 

kontroluje od malého šefíka cez šéfa k vyššiemu šéfovi 

nejakého úradu potom to ide na vyšší orgán a tam je 

to isté. To snáď tí ľudia robia analýzy a kontrolujú to 

čo predtým pri opačnom procese schválili (lebo boli to 

tie isté orgány čo schvaľovali stavebnú investíciu) 

a chcú babrať do veci ktorým aj tak nerozumejú? Veď 

to napokon opäť prekladajú zo stola na stôl 

úradníčkovia, právnici a účtovníci a všetko zdržujú. 

Veď im platy idú. Ak sa niečo zbabre, je ťažko zistiť, 

kde sa čo udialo, ak to prejde cez desiatky či stovky zbytočných rúk. 

Potom ešte samozrejme platí pravidlo „o množstve práce“ koľko oni majú 

a ako nestíhajú. A potom, že má ŠTÁT nadstav, keď si vyrába neefektívne 

procesy.   

A stavebníctvo si takto môže lízať labu 

alebo brať úvery čo samozrejme predražuje stavby, alebo na to má – viď 

v článku spomínaná rozprávková trojica.   

OSOBA SPÔSOBILÁ, NESPÔSOBILÁ 
V praxi funguje pravidlo podľa stavebného zákona:  

§ 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.   

(2) Projektovou činnosťou sa rozumie 

  a) vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej 

dokumentácie,  

b) vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného 

rozhodnutia,  
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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.  Oprávnené osoby sú povinné pri tejto 

činnosti chrániť verejné záujmy 

 

To by znamenalo, že spracovateľ realizačného projektu už projektantom 

nie je. Taktiež ani štúdie. Spracovať podrobnej dielenskej či výrobnej 

dokumentácie tiež nie. Mimochodom, tiež o túto časť stavebnej prípravy 

zákon nezakopol (spomínam na začiatku).   

A tu sa ma problém bolestivo dotkol. Ako priemyslovák nemôžem mať 

okrúhlu pečiatku, pretože nespĺňam parametre zákona. Zákona čo 

rozhoduje na základe predsudkov, že školským vzdelaním sa preukazuje 

aj vedomostná úroveň. Teda podľa zákona nesmiem realizovať projekty 

väčšieho rozsahu, ktoré prichádzajú do styku s úradom. Realizačný 

projekt alebo štúdiu teda podľa zákona môžem zhotoviť na ľubovoľnú 

superstavbu.  

Skrátka  

„geniálny“ zákon a vyhlášky.    

TROCHA O ŠKOLSTVE, ALE V ODBORE 

STAVEBNÍCTVA  
Školstvo je založené na vychrľovaní ľudí 

s certifikátom na oprávnenie byť namyslený na titul, 

nie na stupňovaní vedomostí. A učí aj mnoho 

nepotrebných vecí dobrých tak akurát na zahltenie 

mozgu, bez uplatnenia v budúcnosti. Myslím si, že 

vysoké školstvo sa stalo módnym trendom, asi ako 

nahlúple značkové oblečenia nafúkaných snobov. 

Absolvent si po absolvovaní jednoducho nárokuje na post dobre platený, 
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mysliac si, že je mozgom vesmíru. Aký to omyl. Ak sa nevie uplatniť, 

pretože je do života „predimenzovaný“ a je k tomu ešte nepraktický je 

z toho problém –  

 

Navštívi Úrad práce. 

 

 

 

Čo je časté riešenie. Oddychový, krásne strávený čas za štátne peniaze. 

Tuším títo absolventi počas štúdia nejavili príliš záujem o svoju 

budúcnosť, ináč by vhupli do nejakej práce. Namiesto toho vhupnú do 

náruče štedrého ŠTÁTU. Snáď by sa malo ísť študovať  preto, aby sa 

človek zdokonalil a následne sa uplatnil tam, kde sa vie uplatniť. Keď sa 

neviem uplatniť a idem na predsa na ten odbor, je to len fatamorgána 

a k čomu? Bude niekto študovať námorníctvo, keď sa nepresťahuje 

k moru, alebo bude sa učiť za murára z doma rukami ľavými? Prirodzená 

selekcia nepustí. 

Akiste si myslí vysoké školstvo, že napríklad vysokoškolská matematika 

na technike je pupok vesmíru, matematické „vyhadzov“  je to hlavné, ako 

dať najavo svoju silu. Je na veľkom omyle. Za 35 rokov práce 

v stavebníctve na rôznych postoch som sa asi nestretol s niekým, kto by 

potreboval v stavebníckom zamestnaní vedomosti takého rozsahu ako je 

požadované na fakultách. Určite nikto nerieši projekt hotela systémom 

kvadratických rovníc, ani neobjednáva materiál na stavbu pomocou 

integrálov a tuším by mu nepomohli ani MRH školenia za boľševika. 

Hovorím hlavne o predmete, ktorý tvorí hlavnú prekážku absolvovania 

školy – matematika a predtým MRH. Teda prejsť mohol len komunistami 

vymývaný mozog (vzdorujúci sa, ale aj nie), ktorý si pritom poriadne 

odpľul (alebo aj nie – veď súdruhovia robili profesnú kariéru cez školy 

Marx - Leninizmu). Taktiež ani dnes školu neabsolvujú pragmatickí 

technici, ale mozgy, ktoré buď celú matematiku pochopili, alebo sa je len 

jednoducho naučili na skúšku. Trocha málo na borenie sa v stavebnej 

praxi. Práve naopak, má problém, - nezvládne technické problémy 

organizáciu, či kreatívnosť. Je to ješitnosť školstva prednášajúcich 

vedátorov a pohybujúca sa často mimo reálny svet. Absolvent získa 

pochopiteľne diplom. Niekedy aj tak, že otecko nechá kľúče od novučkého 

autíčka určitému nejakému štátom platenému pedagógovi.  
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Áno matematiku využívajú snáď len odborní špecialisti (napr. statici). 

Tam je to žiaduce. Tam sa to poctivo študuje. Stavebný inžinier vedúci 

stavby, realizujúci projekty, dozorujúci stavby, potrebuje hlavne to čo vo 

veľkom prípade na vysokej škole nedostane, ale skôr na priemyslovke (a 

žiaľ odtiaľ to majú študenti dosť znevýhodnené – keďže kritériom 

v prvých rokoch je neprepadnúť v matematike – aký to paradox!) kde je 

viac zameranie na manažovanie stavieb vedenie kolektívu, riadenie, 

ekonomiku, vedomosti o konštrukciách, materiáloch. A priemyslováci už 

prešli prvými krstami stavariny, zatiaľ čo gymnázisti...  

Chce sa študent zdokonaľovať v matematike? 

Tak potom, čo zaberá miesto na stavebnej 

fakulte. Nech ide odovzdať svoje vedomosti do  

výskumu a IT. Ak ale aj potom bude takýto 

„matematický“ stavebný inžinier (nemyslím 

samozrejme statikov) robiť v stavebníctve, 

môže robiť možno len odborného zástupcu, na 

základe čoho vloží svoj diplom do podnikania, v 

praktickom živote sa stále bude správať ako 

matematik nie ako stavbár. A nechcel by som takého za kolegu. ( napr. na 

lešení, či nedajbože vypomáhať pri stavebných prácach, lebo aj to sa musí, 

inžinier - neinžinier, snaž sa. ) 

Vysokoškolák po skončení štúdia je síce obohatení o diplom, ale dobehuje 

to čo zvládal priemyslovák pred jeho príchodom na výšku. Ale cestu má 

vydláždenú školstvom. A očakáva zo svojho vzdelania, nie vedomostí, 

dobrý biznis, s nástupným platom na nehoráznej úrovni, na ktorý si nevie 

vyrobiť, keďže je vyliahnutý umelým odchovom.  

Nuž nedá sa aby som nespomenul na úroveň dnešných VŠ vzdelaných 

inžinieroch a architektov v súvislosti na spomínaný zákon o osobách 

spôsobilých. Digitalizácia pri projektovaní im umožňuje siahať do 

oblačných abstrakcií, snaha vyniknúť až do futuristických štúdií bez 

ohľadu na prostredie, kultúru, ale za to z ohľadom na vlastnú kariéru, 

prestíž, vlastnú reklamu, pamätníček svojej ješitnosti. A je to potom 

z toho zlá voda najmä ak spomeniem ďalší prvok málo realizovaná, 

neakceptovaný a tým sú regulatívy.  

REGULATÍVY, ALEBO LUNAPARK VO VÝSTAVBE     
Čo existuje, čo ochráni urbanistickú či architektonickú čistotu našich 

sídiel a prostredia? Stavebný úrad? Obec? Má nejaké regulatívy, je 
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kompetentný? Určuje to nejaké pravidlo? Územný plán, územné 

rozhodnutie?  

Ak existuje, sú to ploché, strohé písomné zmienky v územných plánoch, 

často všeobecné. Príkladom je developerská výstavba v prípade, ak sa 

predávajú stavebné pozemky s možnosťou akejkoľvek individuálnej 

výstavby. A potom tá zástavba vyzerá ako pred 30-40 rokmi, keď bola tiež 

vznesená kritika k tzv. kockovým domom 

zastavaných na vidieku so šikmými strechami. 

Dnes to nie je o nič lepšie, na rozdiel od 

vtedajška, sa to zrejme prikrýva perinou slobody 

vo výstavbe. Hrôza pozerať na rozličné 

architektonické štýly, veľkosti, názory 

stavebníkov, projektantov, prevedenie 

dodávateľov čo i len na jednej ulici, 

nerešpektovaní danosti lokality, tradícií. Úplný 

chaos. Žiaľ stavby sa stavajú do budúcna a teda budúcnosť nastaví 

zrkadlo. Už teraz je to na to zlý pohľad. Z hľadiska celku,rešpektovanie 

pôvodných daností. Bývať navyše v stiesnených podmienkach úzkych 

parciel, je snáď ešte horšie než v panelákoch.  

Obec by mala dozerať nad úrovňou výstavby a vydať miestne nariadenie, 

či regulatívy týkajúce sa rôznych druhov výstavby. Aby obce a mestá mali 

svoj štýl, tak ako to poznáme a obdivujeme vo vyspelom svete.  

A nie stavebný chaos. 

AKO MÔŽE ŠKOLSTVO PODNIKAŤ? 
Neviem, ako je to dnes, ale pamätám si na situáciu, keď sa súťaže na 

výber projektanta zúčastnila aj istá stavebná fakulta. A tuším aj vyhrala. 

Nuž takúto trúfalosť som nečakal. ŠTÁTOM  dotované, študentmi 

dotované pracovisko, navyše s možnosťou podielu neplatenej pracovnej 

sily v rámci práce študentov, kontra živnostníci, platiacimi réžie a dane. 

Dane, ktorými platia aj školstvo, aby potom pod záštitou svojej chudoby 

„podnikalo“ v nerovnom súperení so živnostníkmi. Veď ich ponuková cena 

mohla byť aj za korunu.  

Zn. Kocúrkovo sk.     
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CENOVÁ OBLASŤ V STAVEBNÍCTVE 
Cenová problematika v stavebnom podniku - praktické možnosti 

tvorby cenových ponúk a rozpočtov 

 

...a opäť  odborné texty: 

Liberálna ekonomika, trhové hospodárstvo na rozdiel od tzv. plánovaného 

s direktívnymi cenami existuje na logických a prirodzených princípoch 

prostredia, teda trhu - na dopyte a ponuke jej účastníkov. Preto ako 

nevyhnutný predpoklad k fungovaniu je stanovený princíp dobrovoľnosti 

a slobody rozhodovania - dohoda budúcich partnerov o budúcej spolupráci. 

Rámec takémuto správaniu dávajú právne predpisy najmä cenový zákon, 

obchodný a občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon na 

ochranu hospodárskej súťaže, o zadávaní zákaziek z verejných 

prostriedkov, možnosť verejnej kontroly, prístup k neutajovaným 

informáciám apod.  

Základné možné spôsoby variant spracovania cien stavebných zákaziek: 

1. Odborným odhadom 

2. Pomocou technicko-ekonomických ukazovateľov, cenových 

agregátov  

3. Za nabehnuté priame náklady budúcej dodávky a ponúknutú 

percentuálnu sadzbu nepriamych nákladov (réžia a zisk) 

4. Hodinovými zúčtovacími sadzbami, (HZS) 

5. Ocenením konštrukčných prvkov - jednotkovými sadzbami prác, 

výkonov a materiálov v členení: 

a. priame náklady a nepriame náklady osobitne (réžie a 

zisk)(cenníky smerných cien) vo variante:  

b. s viditeľnou rozpísanou skladbou položiek réžií a zisku 

6. s viditeľnou, ale nerozpísanou skladbou položiek réžii a zisku - 

globálnou sadzbou 

7. priame náklady a nepriame náklady spolu - kalkulované v 

položkách (spôsob používaný pri tzv. štátnych cenách zriaďovacích 

stavebných a montážnych prác - orientačné ceny) rozpočet nemá 

viditeľné sadzby réžií a zisku 

8. Zo spracovanej výrobnej kalkulácie, resp. z odhadu potrieb 

nákladov v členení podľa kalkulačného vzorca 

9. Kombinovaným spôsobom 

VIAZANOSŤ, NEMENNOSŤ CENY 
 Pevná cena stála až do odovzdania stavby a fakturácie dodávky  

file:///D:/Zaloha/D/web%20stránky/www_stavebnik/stavproblematika/cen_problem.htm%23odborny_odhad
file:///D:/Zaloha/D/web%20stránky/www_stavebnik/stavproblematika/cen_problem.htm%23THU
file:///D:/Zaloha/D/web%20stránky/www_stavebnik/stavproblematika/cen_problem.htm%23THU
file:///D:/Zaloha/D/web%20stránky/www_stavebnik/stavproblematika/cen_problem.htm%23za_nabehnute_3
file:///D:/Zaloha/D/web%20stránky/www_stavebnik/stavproblematika/cen_problem.htm%23za_nabehnute_3
file:///D:/Zaloha/D/web%20stránky/www_stavebnik/stavproblematika/cen_problem.htm%23HZS
file:///D:/Zaloha/D/web%20stránky/www_stavebnik/stavproblematika/cen_problem.htm%23Ocenenie_5_1_1
file:///D:/Zaloha/D/web%20stránky/www_stavebnik/stavproblematika/cen_problem.htm%23pevná_cena
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 Cena s "klzavou doložkou"  

 Cena neurčená, dohodnutý je len spôsob o jej určení  

CENA 
Cena je citlivým odrazom trhových podmienok teda dopytu a ponuky na 

úrovni dosiahnutého spoločenského a technického pokroku. Je citlivou 

otázkou pri jej určení a prijatí. Na jej určenie existuje mnoho spôsobov 

(kalkulácie podľa položiek smerných cien, sledovanie nákladov a tvorenie 

vlastných cien, kalkulácie podľa nákladov, odhad, použitie podobnej ceny 

a pod., ceny vyjadrené hmotou jednotkou, časom... - viď ďalej) a je teda 

konkurenčnou prestížou mať znalosti v tejto oblasti a potrebné aktuálne 

informácie. Najčastejšie sa používa v stavebníctve spôsob porovnania so 

štatisticky sledovaných údajov - z cenníkov smerných orientačných cien. 

Keďže tieto nie sú centralizované, ale vydávajú ich rozličný vydavatelia, 

tieto sa vzájomne líšia. Tu je diskutabilná otázka, ako môžu byť 

orientačné ceny "za", alebo "na" nejaké obdobie rozdielne a aká je ich 

záväznosť v použití a ká je teda regulárnosť ŠTÁTU požadovať za bernú 

mincu cenníky spracované práve ním vybrané. Vydavatelia pracujú na 

základe sledovaných podkladov a výsledkom ich práce je predpoklad 

vývoja cien, na ktorý môže byť rozličný subjektívny pohľad - preto tie 

rozdiely. Tu je potrebné podotknúť, že ceny orientačné – tak ako je to 

vidieť v rozboroch nezodpovedajú najmä v položke mzdy realite ani 

vývoju. Tak akoby pracovníci v stavebníctve nemali nárok na vyššie 

odmeňovanie. A stavebná firma sa musí do takto definovaných cien 

zmestiť. Je to na úkor iných položiek, režijných nákladov, materiálových, 

či zisku, ak nejaký ostane.   

NEOBJEKTÍVNA METODIKA MZDOVÝCH POLOŽIEK 
Pretriasal sa problém výplatnej pásky, kde sa zobrazujú len čiastky 

týkajúce sa odvodov platiacich si akože pracovníkom. Malo by sa zjednotiť 

a uvádzať súčet nákladov na pracovníka, teda aj odvody platené 

zamestnávateľom. Neviem, ako je v iných štátoch, aká je metodika a čo 

tvorí hrubú mzdu. Tá je, ak sa pozrieme do rozborov cien stavebných 

smerných cien, prevzaté ešte so socialistických číselníkov, uvádzaná ako 

hrubá mzda. Ako uvádzam, hrubá mzda je relatívny pojem a mohla by sa 

zjednotiť eurometodika. (tuším sa začína zavádzať pojem superhrubá 

mzda čo je krok vpred) V rozboroch cien je potom uvádzaná odvodová časť 

a dane v globále – v režijne časti. Takže chaos.    

 

 

file:///D:/Zaloha/D/web%20stránky/www_stavebnik/stavproblematika/cen_problem.htm%23cena_klzava
file:///D:/Zaloha/D/web%20stránky/www_stavebnik/stavproblematika/cen_problem.htm%23cena_neurčená


  

 46  

TRH 
Pri obchodných vzťahoch vzniká situácia podľa pozície subjektu "pred 

alebo za pultom", že zatiaľ čo predávajúci sa snaží predať svoj produkt čo 

najdrahšie, kupujúci zase naopak. Tu vzniká určitý stav rovnováhy 

zaisťovaný pomerom ponuky a dopytu na trhu. Podľa stavu trhového 

prostredia zároveň vznikajú stavy, že pri vysokej prevahe ponuky 

(nedostatok práce a nevyužívané výrobné kapacity) si investori (kupujúci, 

objednávatelia) vynucujú ako východziu úroveň ceny použité z lacnejšieho 

cenníka orientačných cien ako porovnateľnú úroveň a pri opačnej situácii 

- pri vysokej prevahe dopytu (nestíhané množstvo práce, nedostatok 

výrobných kapacít), zase dodávateľ (predávajúci, zhotoviteľ) zase ceny 

nadsadzuje, čo je logické a čo síce nie je v rozpore s princípmi, ale vnáša 

do oblasti vzťahov diktát o neoblomnosti tvrdení oboch strán. 

Nepriaznivým javom pri vysokej prevahe ponuky je následne cenový 

damping ako nepriaznivý jav deformujúci trhové prostredie, čo si žiada 

nápravu u príslušných orgánov majúcich dozor nad trhom. Samozrejmým 

predpokladom je spoločenská kontrola takýchto javov zaistená prístupom 

k neutajovaným informáciám. Samozrejme úlohou trhu je zvýšenou 

produktivitou znižovať ceny vytvorením konkurenčného prostredia (veď 

kto by chcel nakupovať tú istú vec drahšie, ak má lacnejšiu možnosť), a 

tým zvyšovať životnú úroveň v spoločnosti. Preto je samozrejmosťou trhu 

možnosť výberu. Liberálnosť je daná v právnych vzťahoch, kde je 

potrebné zdôrazniť z hľadiska cenového najmä podmienky platnosti ceny. 

  

DOHODA 
Známy jav premietnutý v každodennom živote je dohoda. Tá je 

predpokladom každého vzťahu. Preto takúto formuláciu používa aj 

liberálny zákon o cenách.  

SMERNÉ CENY 
Úlohou smerných orientačných cien je: 

 Pre investora: mať možnosť pomocou kontrolných rozpočtov 

posudzovať primeranosť cenových ponúk jednotlivých uchádzačov  

 Pre uchádzačov: orientácia v cenách  

Všetky smerné ceny sú spracované z cien používaných alebo navrhnutých 

od vybraných reprezentantov, preto je taktiež iluzórne hrať sa na 

pravdivosť či spravodlivosť týchto cien voči rôznorodým technicky 

zdatným či menej vybaveným stavebným dodávateľom realizujúci 

rozličný druh stavebných prác a výkonov. Smerné ceny sú 

file:///D:/Zaloha/D/web%20stránky/www_stavebnik/stavproblematika/cen_problem.htm%23viazanosť_ceny
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reprezentačnými cenami, samozrejme ako hovoríme, nemôžu vystihovať 

rôznorodosť dodávateľov z hľadiska ich technickej zručnosti, právnej 

formy, miestnych možností a pod. Preto sa ako metóda tvorby cien 

doporučuje:  

  

METÓDA "80 KU 20" 
Podľa skúsenosti zo štátov s rozvinutým trhovým hospodárstvom sa 

doporučuje uplatňovať metódu "80 ku 20", ktorá spočíva v tom že 80 % 

celkového počtu položiek sa oceňuje pomocou smerných orientačných cien 

alebo sa modifikujú a 20% položiek, ktoré predstavujú 80 % nákladu je 

hodnotené cenami individuálne kalkulovanými. 

 METÓDY TVORBY CIEN 
V nasledujúcom texte sú uvedené niektoré doteraz známe a najčastejšie 

používané spôsoby stanovenia ceny zákazky v stavebníctve. Nie sú 

spomínané možné spôsoby tvorby cien výrobkov a polotovarov, ktoré majú 

svoje špecifiká. Všetky uvedené spôsoby sú vhodné pre externý styk, ak s 

tou určitou formou súhlasí potencionálny obchodný partner, alebo ak 

daná forma vyhovuje osobitným právnym predpisom (legislatívny predpis 

pre zadávanie verejných zákaziek). Svojou podstatou nie sú všetky 

vhodné pre interné účely, pretože neposkytujú dostatočný prehľad v 

kalkulačnom rozložení. 

Následovné príklady sú len príkladmi a jednoduchým principiálnym 

znázornením pre daný účel. Ceny je možné označovať aj so zdrojom 

(cenníkom) a to pri každom začatí a pri každej zmene zdroja, pokiaľ to 

predpis žiada, tak je to povinnosť. 

Je nutné podotknúť na dôkladnú definíciu zmluvných podmienok v 

zmluve o dielo, aby konkrétna forma vytvorenia ceny bola jasne 

definovaná (kĺzavosť ceny - vplyv vstupov - nákladov na jej výšku, 

nemennosť ceny, spôsob zmeny rozsahu prác a pod.). Taktiež je potrebné 

podotknúť, že tvorba cien je voľná a nie je legislatívne stanovený žiaden 

určený spôsob tvorby (odhliadnúc od zákona o zadávaní zákaziek z 

verejných prostriedkov, kde sú určené podmienky spracovaných ponúk a 

podkladov, nie však spôsob získania a tvorby vlastnej ponúknutej ceny) 

Preto je potrebné zdôrazniť, že odvolávanie sa na nejaký kalkulačný 

vzorec, ktorý nie je záväzne stanovený je bezpredmetné. Taktiež diskusia 

o tvorbe zisku, výške réžie a pod. je vzhľadom k nezáväznosti nejakého 

kalkulačného vzorca ako jediného reprezentanta tvorby ceny je scestná a 

už úplne scestné je poukazovanie na výšku zisku či réžii v zahraničí, 

pretože sú tam úplne iné zaužívané zovšeobecnené spôsoby výpočtov a 
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väčšinou nie je zrovnateľný ich percentuálny pomer, vzhľadom ku 

nejednotnej základni pre výpočet. U nás zovšeobecnený kalkulačný vzorec 

je prevzatý z vyhl. FMF č .21/1990 Z.z. zrušenej zákonom č. 563/91 :  

- Priamy materiál   

- Priame mzdy   

- Ostatné priame náklady   

Spolu Priame náklady 

- Výrobná réžia 
Nepriame náklady 

- Správna réžia 

Spolu Úplné vlastné náklady 

- Zisk   

Spolu = Cena bez dane 

Zároveň je potrebné podotknúť, že zavádzajúca predstava niektorých 

investorov o preukazovaní vzniku cien podrobnou kalkuláciou je taktiež 

značne deformovaná. Ak zoberieme "klasický" príklad vytvoreného 

rozpočtu nejakého objektu či stavby, ktorý pozostáva zo súboru položiek 

konštrukčných položiek (ako položky cenníkov smerných orientačných 

cien) a predstavíme si ich delenia podľa zovšeobecného kalkulačného 

vzorca, vidíme, že je absurdné "rozbíjať" položky na drobné, čo je skoro 

nekonečná práca, ak by sme mali byť absolútne dôslední. Dokazovať 

pravdivosť napr. priamych miezd, výkonových časomier, profesných 

zaradení na jednotlivé úkony, pravdivosť skutočnej dopravy so 

skutočnými nákladmi na jej prevádzkovanie taktiež so skutočnými 

nákladmi na mzdy šoféra, prevádzku vozidla, réžiu firmy dopravcu, 

následne na oprávnenosť ceny pohonných hmôt atď.,, v čom by sme mohlo 

pokračovať do ďalších absurdít, je nereálne. Vo všetkých prípadoch tvorby 

cien je ich výška založená na dohode a na princípe určitej vzájomnej 

dôvery. Neexistuje žiaden dokonalý spôsob preukazovania pravdivosti 

preukazovania oprávnenosti výšky nákladov. Určite by pri dôslednom 

"rozbití" položiek došlo ku situácii, keď by sa muselo skonštatovať, že 

platí preukázaný doklad, alebo tvrdenie. (napr. výška réžie, čo je 

pohyblivá štatisticky vysledovaná suma zostavená v obsahu podľa 

podnikových tradícií za uplynulé obdobie). Preto je v hre trh s jeho 

nuansami pri predvídaní rizík za účelom uplatnenia sa v ňom a nejaké 

"špehovanie" oprávnenosti výšky ceny je viac výrazom podozrievania 

investora voči dodávateľovi než kultúrnym prejavom. Opäť platí pravidlo 

možnosti výberu a porovnávania. 
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ZÁKLADNÉ MOŽNÉ SPÔSOBY VARIANT SPRACOVANIA 

CIEN STAVEBNÝCH ZÁKAZIEK: 

1. ODBORNÝM ODHADOM 
Samotný názov hovorí o obojstrannom riziku, či výhode zmluvných 

partnerov, ktorý sa dohodnú na takejto nepreukazateľnej forme ceny (je 

však diskutabilné preukazovanie ceny výšky ceny ak platí dohoda). Táto 

forma je vhodná pre externé účely, pre zákazky, u ktorých iná metóda nie 

je ani možná - napr. predaj domu, bytu, závodu podľa trhových princípov. 

Nie je vhodná pre interné účely - neposkytuje ekonomický rozbor výšky 

ceny (kalkuláciu). Táto forma sa prelína s nasledovnou formou.  

Príklad: rekonštrukcia bytu, predaj domu, závodu apod. za ponúknutú 

cenu  

2. POMOCOU TECHNICKO-EKONOMICKÝCH 

UKAZOVATEĽOV, CENOVÝCH AGREGÁTOV  
s ľubovoľným obsahom (napr. len v priamych nákladoch alebo v cene bez 

dane) musí byť však zrejmé o aký obsah ide, čo v sebe agregát (spojenie 

viacerých položiek) obsahuje. Cena takto vytvorená, je výhodná pri 

uzatváraní väčších zákaziek, kde sa v cenových podkladoch podrobne 

nešpecifikujú práce, ale len hrubé objemy. Od oboch zmluvných partnerov 

táto metóda vyžaduje mať vo vlastnom záujme podrobne spracované 

cenové ukazovatele. Táto forma je vhodná pre externé účely, môže byť 

použitá pre interné účely za predpokladu spracovaných ekonomických 

rozborov (vo vlastnom záujme spracované kalkulácie) jednotlivých 

cenových agregátov. 

Príklad: Veľmi dobre sa takéto ceny hodia na práce ľahko prevediteľné na 

nejakú mernú jednotku, napr. bežný meter kanalizácie, kde sú spojené 

položky položenia a špecifikácie rúr, ich spájanie, lôžko obsyp a pod. 

Taktiež je možno tento druh ceny použiť a aj sa používa v značnej miere 

napr. pri predaji nehnuteľnosti, kde napr. zákazník nepozná súpis 

stavebných prác vykonaných na stavbe, ale je mu ponúknutá konečná 

trhová cena - napr. kúpa hotového domu, bytu, závodu.  

  

3. ZA NABEHNUTÉ PRIAME NÁKLADY BUDÚCEJ 

DODÁVKY A PONÚKNUTÚ PERCENTUÁLNU SADZBU 

NEPRIAMYCH NÁKLADOV (RÉŽIA A ZISK) 
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- len pre dodávky rekonštrukčného charakteru (napr. modernizácia), kde 

projekt síce vyjadruje zámer a požadovaný stav, ale nemôže predvídať s 

dostatočnou presnosťou skladbu ani rozsah prác. Preto sa v zmluve 

dohodne, že technický dozor objednávateľa bude potvrdzovať hospodárne 

spotrebované výkony (spotreba priamych materiálov, odpracované hodiny 

pracovníkov na pracovisku, strojhodiny a v splátkových termínoch sa 

ocenia platnou cenou a to ako prípočet dohodnutej sadzby réžie a zisku k 

nabehnutým priamym nákladom. Je samozrejmé, že musia byť 

sprístupnené prvotné doklady (materiálové náklady, mzdové náklady, 

sadzby strojhodín) Pri tomto spôsobe ceny môže prísť do úvahy platba 

vopred, ale je potrebné rátať zo značným rozdielom skutočnosti voči 

predpokladu, teda rozloženiu preddavkov. O to je potom náročnejšie 

vzájomné finančné vyrovnanie medzi zhotoviteľom diela a objednávateľ. 

V tom zmysle javí sa byť výhodnejší spôsob splátkovania "po realizácii 

prác" doteraz známy ako proces zhotovenia súpisu vykonaných prác 

(výkaz) a zisťovacieho protokolu. Táto forma je vhodná pre externé účely. 

Pre interné účely musí byť známy, výpočet percentuálnej sadzby, ako 

doklad pre poskytnutie ekonomických údajov výšky ceny. Tento spôsob je 

náročný na vzájomné odsúhlasenie rozsahu prác, teda vyžaduje stály 

stavebný dozor, čo síce je náročné, ale na druhej strane nedochádza ku 

ťažkostiam pri vzájomnom odsúhlasovaní prevedených prác, dokazovaní a 

pod. 

Príklad: Jednoznačne je táto metóda vhodná na rekonštrukcie veľkého 

rozsahu, napr. pamiatkových objektov, značne poškodených objektov, 

objektov z nejasnou konštrukciou a teda nejasným budúcim riešením. 

 4. HODINOVÝMI ZÚČTOVACÍMI SADZBAMI, (HZS) 
t. j. prácami a výkonmi vyjadrenými v prepočte na časovú mieru - hodinu. 

Práca sa vyjadruje väčšinou bez materiálu zabudovaného. Typickým 

predtaviteľom sú práce realizované horolezeckou alebo speleologickou 

technikou. Možné použitie cien v externom styku a pre interné účely. 

Príklad: Výškové práce, revízie, obhliadky 

  

5. OCENENÍM KONŠTRUKČNÝCH PRVKOV  

- JEDNOTKOVÝMI SADZBAMI PRÁC, VÝKONOV A 

MATERIÁLOV V ČLENENÍ: 
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1. PRIAME NÁKLADY A NEPRIAME NÁKLADY 

OSOBITNE (RÉŽIE A ZISK)(CENNÍKY SMERNÝCH CIEN 

S 850) VO VARIANTE: 

1.1 S VIDITEĽNOU ROZPÍSANOU SKLADBOU 

POLOŽIEK RÉŽIÍ A ZISKU 
Táto forma je vzhľadom k ekonomickému rozboru výšky ceny (kalkulácii) 

doporučená pre interné účely spoločnosti. 

Príklad: 

- Položka "a" v priamych nákladoch 10 

- Položka "b" (atď.)... v priamych nákladoch  20 

Priame náklady spolu: 30 

- Réžia výrobná: 5 

- Réžia správna: 4 

- Zisk: 3 

Cena bez dane z pridanej hodnoty 42 

  

1.2 S VIDITEĽNOU, ALE NEROZPÍSANOU SKLADBOU 

POLOŽIEK RÉŽII A ZISKU - GLOBÁLNOU SADZBOU 
Táto forma je doporučená pre externé potreby ale aj pre interné, ale za 

predpokladu poznania vzájomného pomeru zložiek globálnej sadzby. 

Príklad: 

Detto ako predchádzajúce ale: 

- Položka "a" v priamych nákladoch 10 

- Položka "b" (atď.)... v priamych nákladoch 20 

Priame náklady spolu: 30 
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- Réžia výrobná, réžia správna, zisk: 12 

Cena bez dane z pridanej hodnoty: 42 

  

5.2. PRIAME NÁKLADY A NEPRIAME NÁKLADY SPOLU 

- KALKULOVANÉ V POLOŽKÁCH (SPÔSOB POUŽÍVANÝ 

PRI TZV. ŠTÁTNYCH CENÁCH ZRIAĎOVACÍCH 

STAVEBNÝCH A MONTÁŽNYCH PRÁC - ORIENTAČNÉ 

CENY) ROZPOČET NEMÁ VIDITEĽNÉ SADZBY RÉŽIÍ A 

ZISKU 
Príklad: 

- Položka "a" v stavebných 

nákladoch (PN + R+ Z) 

14 (výpočet: 12 / 

30 = 40 %, 10 + 

40% = 14) 

- Položka v stavebných nákladoch 

(PN + R+ Z) 

28 (výpočet: 12 / 

30 = 40 %, 20 + 

40% = 28) 

Stavebné náklady spolu bez dane s 

pridanej hodnoty 

42 

  

6. ZO SPRACOVANEJ VÝROBNEJ KALKULÁCIE, RESP. 

Z ODHADU POTRIEB NÁKLADOV V ČLENENÍ PODĽA 

KALKULAČNÉHO VZORCA 
Prirodzene vzorec nie je legislatívne daný, ale môže sa kalkulovať napr. 

takto: 

Príklad: 

- Priamy materiál - hmoty (hodnota za zákazku): 100 

- Priame mzdy (hodnota za zákazku): 50 
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- Ostatné priame náklady (hodnota za zákazku): 20 

- Správna réžia (hodnota za zákazku): 30 

- Výrobná réžia (hodnota za zákazku): 15 

- Zisk (hodnota za zákazku): 10 

Spolu cena bez dane z pridanej hodnoty 225 

  

7. KOMBINOVANÝM SPÔSOBOM 
Predstavuje kombináciu uvedených možností. Najčastejšie sa používa 

jeden druh ako dominantný spojený s iným, s ktorým nie je v konflikte: 

napr. hociktorý spôsob + HZS. 

VIAZANOSŤ, NEMENNOSŤ CENY 
Forma ceny jej záväznosť, nemennosť je právnym vymedzením podmienok 

platnosti ceny. V týchto vzťahoch nemožne presne triediť formy na možné 

alternatívy, pretože viazanosť, nemennosť ceny sa musí presne 

naformulovať. Možno však približne stanoviť dve, tri rozhodujúce 

skupiny:  

PEVNÁ CENA STÁLA AŽ DO ODOVZDANIA STAVBY A 

FAKTURÁCIE DODÁVKY 
Pri tejto forme zmluvného vzťahu sa môže a nemusí predkladať 

objednávateľovi rozpočet spracovaný niektorým so spôsobov, hlavnou 

podmienkou je nemennosť ceny pri udaných podmienkach, pričom napr. v 

cenovej ponuka sa môže vymedziť doba jej nemennosti. Pravidlom by 

mala byť dohoda o nemennosti pričinením zmluvnej strany. Táto forma 

ceny je vhodná pri opakovateľných zákazkách, kde sa cena dohodne na 

základe predchádzajúcich výsledkov, alebo na základe rovnakých 

predpokladov. Dôležitou stránkou sú v zmluve dohodnuté podmienky 

dodávky a platnosti ceny, zmeny ceny vo výnimočných situáciách (práva 

tretích osôb, dohodnuté zmeny projektu apod.) Tu si musí zvážiť každá zo 

zmluvných strán riziko a výhody takto dohodnutej ceny (riziko zvýšenia 

cien vstupov, inflácia, zníženie cien vstupov, kratšie či dlhšie prepravné 

vzdialenosti a pod než v predpokladoch). V pevnej cena sa ako názov 

hovorí, neuplatňuje kĺzavá cenová doložka (zmeny jednotkových cien,), 

resp. je podmienená. Mernou jednotkou je najčastejšie celá zákazka, ale 

môže byť aj objekt, prevádzkový súbor alebo dodávka strojného 
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zariadenia, či dominantného konštrukčného prvku, čo je ako bolo 

povedané vecou zmluvného ujednania. 

Táto forma je vhodná pre externé účely, je vhodná pre účely interné za 

predpokladu, že ekonomický rozbor výšky ceny (kalkulácia) už bol 

spracovaný skôr - je "archivovaný" a ten po prípadnej aktualizácií slúži 

ako nový rozbor ceny. (opakovateľné stavby) 

Príklad: Výstavba opakovateľného objektu v rovnakých podmienkach 

CENA S "KĹZAVOU DOLOŽKOU" 
V zmluvnom vzťahu či v cenovej ponuke je možné definovať najčastejšie 

na celú zákazka, ale môže aj na objekt, prevádzkový súbor alebo dodávku 

strojného zariadenia, či dominantný konštrukčný prvok, čo je ako bolo 

povedané vecou zmluvného ujednania dojednať či predložiť napr., že ceny 

platia len za určitých okolností, ktoré spravidla bezprostredne neovplyvní 

zmluvný partner. Sú to ceny zmeny cien vstupov z určeným či neurčeným 

vychýlením napr. cena pohonných hmôt a energie, zmeny menových 

kurzov, ale aj zmenami mzdovými, napr. určením výšok miezd na základe 

uzákonených predpisov apod. Vhodné je definovať spôsob preukazovanie 

zmien ako podklad pre možnosť akceptovania takýchto zmien. Platí 

pravidlo, že čím vyššie sú výkyvy na trhu tým je vyššia potreba 

uplatňovať si tieto rizikové faktory v obchodných vzťahoch. Pre 

spravodlivosť je potrebné podotknúť, že kĺzavosť sa môže uplatňovať 

smerom "hore" ale aj "dole" s cenou.  

CENA NEURČENÁ, DOHODNUTÝ JE LEN SPÔSOB O 

JEJ URČENÍ 
Cena v ponuke ani v zmluve nemusí byť určená (viď cenový zákon). Stačí, 

ak sa určí a samozrejme dohodne spôsob o jej určení. Pri dodatočnom 

spôsobe určenia ceny sa obvykle cena určí niektorým z metód tvorby cien.  

Ako môže chcieť ŠTÁT spracovanie cenového rozpočtu alebo ponuky 

podľa nejakého systému, ak o tom nie je nikde pravidlo a vnucuje 

svoju predstavu,  

Vo všeobecnosti si investor pri spracovaní dokumentácie alebo pri dopyte 

pýta spracovanie rozpočtu stavby. Žiaden predpis nepredpisuje jeho 

formu a napriek tomu sa požaduje určitá forma. Neexistuje definícia 

pojmov rozpočet, kalkulácia, slepý rozpočet (používaný najmä výraz výkaz 

výmer). A niekedy si investor aj zamanie aj  to že chce poznať nákladové 

vstupy stavby a pritom k takejto dohode nedošlo, čiže sa chce vŕtať aj 

cenách materiálov a núti nakupovať u dodávateľov, ktoré sú podľa jeho 
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zmýšľania lacnejší. A dokonca chce znižovať odmeny za práce. Myslím že 

ty by sa mala vybíjať energia odborárskych bosov – dohodnúť cenu práce 

v kalkuláciách a tie používať v štátnych smerných cenníkoch stavebných 

prác (vysvetlivky sú v texte), pretože tam sú ceny zakalkulované oveľa 

menšie než je úroveň miezd v stavebníctve za ktoré sú ľudia ochotní 

pracovať. Stavebná firma idúca podľa štátnych smerných cien, kde sú 

mzdy celkovo podhodnotené ide mzdovo zo svojej réžie s jasným 

negatívnym dopadom na ekonomiku stavby a firmy.   

AUTORSKÉ PRÁVO V PROJEKTOVANÍ? TREBA 

ZABUDNÚŤ    
Už samotný autorský zákon sa len letmo dotýka stavebníctva aj to len 

architektúry. Autorské práva má mať každý spracovateľ a ak myslíme na 

výsledok duševnej práce premietnutý na papier tak chránený by snáď 

mohol byť aj iný nápad, nielen prezentovaný projekt štúdia či 

priemyselný vzor. 

Ako dosiahnuť ochranu autorských práv, 

ak sa spracováva dokumentácia a spracováva sa digitálna forma 

podkladov pre súťažiacich? (tendrové dokumentácie) CD či DVD so 

spracovaným projektom takto môže voľne chodiť po krajine. Mať zdarma 

riešenie a celý projekt pre iného investora je predsa dobrý obchod.   

A investori si to vyžadujú dokonca ako archívne. Niektorí z tejto brandže 

už sa to snažíme obmedziť. Nuž poznám prípady projektov celých továrni 

dodaných investorovi na papieri a k tomu DVD. Jasné, že akú má DVD  

hodnotu. Postaviť inú továreň z takto spracovanej dokumentácie tuším 

nie je žiaden problém.  

Akiste čitateľ v mysli zájde do textu toho článku, kde uvažujem nad 

autorskými právami vydavateľov technických noriem. Ale hádam je 

rozdiel vo všeobecnej dostupnosti (a povinnosti zverejniť pravidlá ) 

vydaných pravidiel, pre riadenie štátu  od prác realizovaných pre 

špecifický obchodný účel. Veď každý realizuje svoje činnosti voči 

odberateľovi. To aby potom predajca software rovno vydal právo na 

distribúciu spotrebiteľovi a teda dal mu zdrojáky, alebo výrobca 

Becherovky zverejnil svoju receptúru na fľašu.      

V ktorom stupni spracovania dokumentácia platí ochrana práv?   

Ak niekto vytvorí štúdiu je prvotným autorom. Ak sa rozpracuje 

dokumentácia pre územné rozhodnutie a zmenia sa parametre z pôvodnej 

štúdie, keďže to inak nejde a robí to aj iný projektant čo s tým?  
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Ak sa spracováva projekt pre stavebné povolenie na základe 

predošlého stupňa spracovaného iným projektantom je to porušenie 

práv?   

To isté pri realizačnom projekte – zmenia sa stavebné prvky ale 

neporuší sa vydané stavebné rozhodnutie – porušia sa tým práva 

projektantov z predchádzajúceho stupňa? 

Ono niekedy sa realizácia podobá projektom dosť zďaleka, ak berieme do 

úvahy trúfalosť investorov meniť si stavbu podľa svojho napriek 

vydanému stavebnému povoleniu. Veď funguje štatút „zmien pred 

ukončením“   
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POVODNE Z HĽADISKA 

SPOLOČENSKÉHO A STAVEBNÉHO 
Sú samozrejme dôsledkom ľudského nerešpektovania prírodných 

zákonitostí. Človek zabetónoval a zaasfaltoval obrovské plochy miest 

a obcí, presekol krajinu cestami, prešiel srnke cez obývačku. V záujme 

pokroku premiestňoval rieky, nechal vyschnúť more, vychoval druhého 

najväčšieho škodcu planéty, ktorým je - auto.  

Z HĽADISKA ZÁPLAV SA UDIALI NEUVERITEĽNÉ 

CHYBY 
Otázniky, odpovede?    

Úplne zlyhalo územné plánovanie  – ako je možné zastavovať obydliami 

záplavové či ohrozené územia? Zlyhali obce, zlyhali tvorcovia, zlyhali 

stavebné úrady, zlyhali stavebníci aj na svoju lakomosť. 

Prejavila sa nekompetentnosť riadiacich pracovníkov – rozličné záplavové 

komisie – hromada štatistov, zasadali aby nakoniec riešili následky, nie 

opatrenia. Netechnické neodborné! 

Je neuveriteľné, že železnica si dala zobrať spod seba zemný násyp. 

Stačilo ochrániť teleso lomovým kameňom vysypaným priamo z vagónov. 

Cesty v správe cestných spoločností a obcí neboli schopné taktiež zabrániť 

v ohrozených miestach päty násypov. Stačilo taktiež navoziť lomový 

kameň a ochrániť päty a svahy pre vodnou eróziou. Nevidel som ani jedno 

auto, v mieste zásahov. Hanba!    

Plačeme nad povodňami? Veď: 

 splavujeme všetku vodu zo striech a spevnených plôch do 

kanalizácie vedenej do vodných tokov, tie potom chránime pred 

zvýšeným prietokom 

 lesy sme vyrúbali a opäť sme spevnili cesty v nich takým spôsobom, 

že slúžia na odkanalizovanie lesov 

 polia sú scelené na združstevnený spôsob, aj gazdovanie je také. 

Spľundrované zachemizované „polia“ sú plochami bez ornice, ktorú 

nechali komunisti splaviť do tokov 

 peniaze sa vynakladajú na zvyšovanie hrádzi a nie na znižovanie 

prietočných abnormálnych množstiev vôd 

 vyťažuje sa podzemná voda a po použití sa vylieva do vodných 

tokov 
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 spotreba vody na obyvateľa stúpa, voda sa dostáva na miesta 

spotreby do úplne iných území než bola predtým, čím vzniká 

nerovnováha pôvodného ekosystému 

 naďalej sa ľudstvo nezaoberá emisiami a globálnym otepľovaním, 

pre niektorých je to dokonca dobrý biznis 

 ľady sa nám topia pred očami, golfský prúd čaká na presmerovanie 

a ľudstvo nahlúplo nazerá na migráciu živočíšnych, rastlinných 

druhov, chorôb 

 vyženieme medveďa z jeho vlastného územia, zožerieme mu 

potravu. Medveď ukázal varovný prst. Namiesto hlbšej úvahy ho 

zastrelíme, jedného po druhom, pretože nám zavadzajú a z nášho 

pohľadu sa premnožili. Je to omyl. Premnožil sa človek, pri 

bezohľadnom urbanizovaní, kolonializovaní krajiny, arogantnom 

správaní sa voči matičke zemi, ktorá mu denne vysiela signály... 

...väčšinou márne. 

 

To na úvod témy.  

ČO VŠAK S NAJVÄČŠÍM PÔVODCOM POVODNÍ. SO 

STAVEBNÝMI ZÁSAHMI  
Áno či chceme alebo nie, práve stavebné zásahy človeka sú výrazným 

primárnym faktorom ovplyvňujúcim životné prostredie a preto by sa 

mala tejto problematike venovať patričná pozornosť        

Ale aj sekundárne. Ťažením surovín, výrubmi potrebou vody a podobne. 

Problémy sa jasne ukázali napríklad pri povodniach. Preto sa musia riešiť 

príčiny a nie následky: 

 voda vzniknutá na pozemku sa na pozemku aj spotrebuje. Príklad: 

rodinné domy teraz odkanalizujú vodu do priekop, či kanalizácii. 

Na oplátku ešte aj zalievanie záhrad zalievajú pitnou vodou, ktorá 

je dodávaná z inej vodnej oblasti.  

Ozaj existuje na svete okrem Slovenska krajina používajúca 

upravovanú a z ďaleka dodávanú pitnú vodu na 

zalievanie WC? 

 Musia sa preriešiť zásady lesného a pôdneho 

hospodárenia 

 Riešiť skládky a zemné zásahy, zmeniť 

filozofiu narábania z odpadom – odpad je časovaná 

neustále sa zväčšujúca časovaná bomba, odpad je 
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aj surovina 

 Podporiť riešenia ekologického prístupu. Náznaky sa dejú 

v európskej legislatíve ohľadom energetickej náročnosti, kde sa 

bude požadovať energetická rovnováha dodávanej a spotrebovanej 

energie (pasívne budovy), tento princíp by sa mal preniesť aj do 

iných sfér. Zatiaľ nevidím prípravu Slovenska. 

 Riešiť zazelenia plôch a striech, v regulatívoch, dať povinnosť riešiť 

zatrávnenosť a zazelenanie okolia budov, ale aj vlastných budov. 

Zatiaľ sú len opatrenia úplne opačné. Určuje sa povinnosť riešiť 

umiestnenie áut na pozemku podľa prepočtov, teda všetko preto, 

aby sa znížila zeleň, aby sa nebolo kde hrať a aby sa bývanie stalo 

skladom, nie životom. 

DÔSLEDKY ZLÉHO URBANISTICKÉHO PRÍSTUPU – 

SOCIÁLNA IZOLOVANOSŤ, KRIMINALITA  
A opäť sme pri stavebníctve ako takom. Zlé podmienky života sa 

premietajú do zhoršovania stavu spoločnosti z hľadiska sociálneho a 

sociologického. A na to má vplyv práve urbanizmus, architektúra, tvorba 

životného prostredia. Vidieť ako sa chová populácia odchovaná v 

zhýčkaných vilových mestských štvrtiach v obunkrovaných vilách 

izolovaných od ostatných ľudí v porovnaní s populáciou pôvodných obcí 

s prirodzeným vrstvením obyvateľstva, netreba kvôli tomu chodiť po 

skanzenoch. Nuž zlatá mládež si užíva. Ale čo má robiť? Žiť vo svojej 

zlatej klietke? Chlapci sa nevybláznia na futbale, dievčatá v záujmových 

krúžkoch a tak si vyhadzujú s kopýtka. Mať majú za čo, iné nepoznajú, na 

vojenčinu nemusia, kde by sa naučili počúvať a následne mať 

zodpovednosť za svoje rozhodnutie tak ako to v živote býva. A pracovať sa 

podľa prieskumov mladej generácií príliš nechce. Zarábať áno.  

DIAĽNICE? 
Áno, ale z rozumom a rešpektovaním všetkých zákonitosti. Ale sú aj 

umelo živené.  

Istá japonská rodina si žila svoj nie pretechnizovaný život na vidieku. 

Nepotrebovala diaľnice, pretože živobytie mala v mieste príbytku a za 

mliekom nechodila do mesta (ako to je u nás) až do chvíle než museli 

predať svoj dom  pozemok, pretože sa bude stavať diaľnica. Diaľnica 

sa postavila a rodina si musela medzitým nájsť iný domov a zamestnanie. 

A keďže všetko bolo ďaleko, museli si kúpiť autá a chodiť do práce aj po 

diaľnici, s nimi aj ďalší a ďalší, takže diaľnica vygenerovala vlastne svoju 
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vlastnú existenciu tým, že si vynútila časť zvýšenej dopravy zo zabratých 

území.  

A čo tak využívať existujúce železničné vlečky? Nechápem investorov 

viazajúcich sa na diaľnicu a nie na vlečky. Železnica má svoje rezervy, ale 

ťahať tranzit výrobkov po diaľnici mi pripadá minimálne divné.  

NÁKLADOVOSŤ VO VÝSTAVBE DIAĽNIC 
Nebudem tu rozprávať o predraženosti pri bačovaný istého vážneho 

ministra. Ale: V novinách sa uverejňujú články porovnávajúce tempo 

výstavby či ceny diaľnic u nás a inde. Som technik a neporovnával by som 

hrušky s jablkami.  Na ceny, tempo výstavby má vplyv mnoho činiteľov 

spomeniem len: 

 metodika vyčíslenia ekonomických ukazovateľov: možno do toho 

zahŕňať len stavebné náklady (bývalá hl. III, VI), ale aj iné náklady 

podieľajúce sa v investícií – pozemky, výkupy, prieskumy, štúdie, 

projekty, výrub lesov, štátne výlohy a pod., samotné dielo, ale aj 

vyvolané investície iných stavieb 

 vedenie trasy, vplyv zastavanosti územia: pri hustejšej 

zastavanosti sú náklady logicky vyššie – treba realizovať vyvolané 

investície samotnej stavby – prekládky vedení,  tokov, zvýšený 

počet mimoúrovňových križovaní, rešpektovanie územných plánov, 

zón – úprava trasovania napojenia sa na existujúcu dopravnú 

infraštruktúru 

 vplyv geomorfológie: nezrovnateľne vyššie náklady predstavuje 

dielo postavené v horskej či podhorskej tvarovo členitej, často zle 

prístupnej oblasti s náročnými mostmi, tunelmi, prechodmi pre 

zvieratá a podobne, približovacími cestami a pod. s potrebou 

náročnejšieho vybavenia služieb, monitoringu počasia a pod. 

 vplyv stupňa ochrany územia: akiste je rozdiel trasy vedenej 

v chránenom území než v „obyčajnom“, z hľadiska vedenia 

samotnej trasy, technológie výstavby, vyvolaných opatrení a pod.         

 vplyv nadmorskej výšky a zemepisnej polohy: je jasné, že vozovka 

v oblasti s vysokým indexom mrazu teda v horských a podhorských 

lokalitách je konštrukčne náročnejšia než vozovka povedzme 

Jadranskom mori, keďže musí odolávať zvýšeným účinkom mrazu, 

ale aj teplôt a vysúšaniu a zmien  vodného režimu v podloží.   

 geologické podmienky: únosnosť podložia striedanie geologických 

pomerov, predstavujú výrazný vplyv nákladovosť z hľadiska 

zvýšeného geologického prieskumu, s vplyvom na založenie 

cestného telesa, na konštrukciu vozovky. Flyš či iné potenciálne 

zosuvy predstavujú stabilizovanie svahov, územia zaplavované 
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predstavujú protipovodňové opatrenia, budujú sa protierózivné 

opatrenia, zazalenávajú sa svahy a podobne.     

 Trasa vedená v koridore pôvodných komunikácií si vyžaduje 

provizórne obchádzky a napojenia, etapovité výstavby čo je 

náročnejšie než dielo na „zelenej lúke“ 

 V neposlednom rade má na tempo vplyv aj štátna administratíva či 

už v dobrom či zlom zmysle slova v stavebnom procese, pri 

stavebnom konaní, pri vyvolaných zmenách v operatívnosti 

vyhodnotení a podobne. 

To sme hovorili o zriaďovacích investičných nákladoch. Prevádzkové 

náklady sa samozrejme odvíjajú od náročnosti diela a taktiež teda 

úmerne stúpajú náklady na údržbu podľa predchádzajúceho 

vymenovania.   

ŠIROKOROZCHODNÁ DO VIEDNE? 
To dúfam nemyslí nik vážne okrem F_ica, V_ážneho a iných smerových 

súdruhov. Neviem o aký biznis sa tu jedná, ale nikdy by som neobetoval 

krajinu na to aby mala časť ľudí a určite z okruhu rozprávkového 

Širokého prácu. Neviem si predstaviť ako technik tú gigantomániu pri 

rozširovaní železničného telesa, trasy, majetkové riešenia, nechápem 

prečo sa má niečo presúvať, obzvlášť, keď sa nedávno rekonštruovala 

prekládka v Čiernej nad Tisou. A čo pracovníci prekládky pôjdu prekladať 

do Viedne, či kde sa mala predstava súdruhov uskutočniť?      

A ČO KATASTRÁLNE ÚRADY – EVIDENCIE UŽ DÁVNO 

ZMIZNUTÝCH KULTÚR 
Tu je pekný chaos. V mapách sú stále dnes už neexistujúce kultúry, napr. 

les, ktorý komouš systematicky spľundroval a fyzicky zmenil na lúky či 

púšť (tú ale zatiaľ administratívne nepoznáme). 

POŽIADAVKA NA NAPOJENIA SA NA NAKUPOVANÝ 

ODBER VODY A ENERGIÍ A NAKUPOVANÝ ODVOZ 

ODPADOV A NÁSLEDKOV   
V príprave stavieb jedným z predpokladom k vydaniu 

stavebného povolenia, je byť napojený na životne dôležité 

média, teda na energiu elektrickú, vodu, na kanalizáciu, 

plyn. Už samotná požiadavka stavebných úradov o 

„napojení sa“ je dosť scestná a už by mala byť prekonaná. 

Stavebné úrady to majú bezmyšlienkovite namnožené a 
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rozdávajú to ako osnovy stavebníkom. A trvajú na tom. Nie je 

povinnosťou napojiť sa, ale zachovať trvale udržateľné podmienky pre 

život. Určite najjednoduchším riešením je spustiť vody do kanalizácie, 

napojiť sa na vodovod, poberať elektrinu, či plyn. Malo by byť 

preformulované „na spôsob získania dôležitých zdrojov (energia a voda) 

a likvidácii produktov z nehnuteľností (splašky, odpad, smetie, emisie, 

hluk)“. Ale to by bolo pre mnohých úradníkov nad možnosti vstrebania.  

PROBLÉMY SO ZACHYTENÍM STAVU PODZEMNÝCH 

VEDENÍ 
Aby projektant vedel o stave územia na ktorom 

chce stavebník stavať, potrebuje aj informácie o 

podzemných vedeniach schovaných pod zemou. 

Áno schovaných. Stav je taký, že majitelia sieti 

o polohách len viac menej tušia, takže projektant 

dostane k dispozícií približnú polohu toho ktorého 

vedenia. Lenže problém je v tom, že kým 

voľakedy v monopolnom prostredí bolo jasné kto 

je majiteľom vedelo sa koho treba osloviť. Dnes je hromada majiteľov 

verejných sietí, o kábloch dátových sietí ani nehovorím. Úplný chaos do 

toho dávajú stavebné úrady, ktoré vydávajú povolenia na realizácie 

optických káblov a podobne vedenia len ohlasovacou povinnosťou. Všetko 

je to bez povinnosti zaviesť polohy a bremená pre pozemky do Katastra. 

A tak naše sídliska popretkávané neprehľadanou spleťou pôvodných 

podzemných vedení, takto dostali do daru ďalšie. Takže tam môžu pôsobiť 

rozličné spoločnosti, ktoré si rozvádzajú napr. internet po sídlisku. Koľko 

ich tam je a kde sa nachádzajú nevie nik. A projektant má vedieť kde 

a kto a čo má v zemi uložené. Alebo sa má držať  len stavebným úradom 

vymenovaných majiteľov vedení, a teda nech sa káble prekopávajú jedna 

radosť. Lenže projektant je zodpovedný a potom popoťahovaný za 

technické riešenie.  

Kocúrkovo? Nie Slovensko.   

Navrhujem, aby vznikla povinnosť realizovať zákres podzemných vedení 

do Katastra a to mať zverejnené vo voľne prístupných digitálnych 

mapách. Zatiaľ máme síce na Katasterportáli údaje o pozemkoch 

a majiteľoch, ale vecné bremená, ktoré tam majú byť – spomínané 

vedenia tam nie sú. Nachádzajú sa ale slovnou formou.  Je predsa 

katastrofou nevedieť čo sa na pozemku nachádza. Je to na dennom 

poriadku, že niekto má pozemku kanalizačný zberač, či VN kábel, 

obzvlášť v extraviláne, kde to vraj zákon neprikazoval uvádzať v liste 
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vlastníka ani slovne. Ak teda v extraviláne nie je doteraz zápis, o sieťach, 

predpokladám, že logicky na danom stupni neinformovanosti 

a absentujúcej povinnosti zavádzať podzemné vedenia do katastra sa to 

pri pretypovaní územia (na intravilán) dostanú takéto neevidecie aj do 

intravilánu obcí. 

Nešlo by o byrokratický krok, naopak mnoho krokov by zmizlo. 

Kolaudáciou stavby by mal majiteľ nového vedenia povinnosť doručiť 

polohový zákres na kataster, resp. ho zaviesť technickými prostriedkami 

do príslušnej vrstvy mapy. V spojení s mapami napr. Google tak vniká 

všeobecný portál vedomostí, informácií. Ak sa niekto bojí špionážneho 

zneužitia, takýchto znalostí, nech spokojne spí. Kto chce niečo zistiť, zistí 

si to. A to úplne legálne, bez heknutia. Len to stojí viac papierovania. 

Google 3D aplikácie umožňujú pohľady pomaly do obývačiek a žiaden  

majiteľ sieti nepožaduje pri odovzdávaní informácii od projektanta 

preukaz SIS.     

A máme tu aj žiadosti o vyjadrenie k podzemným sieťam  

Je povinnosťou projektanta či stavebníka požiadať majiteľov vedení 

o zakreslenie či určenie ich polohy. Takže, keďže tieto informácie vedia 

(niekedy ani nevedia, kde čo majú) len majitelia sieti a informačná vrstva 

s takými to údajmi nie je verejnosti či odborníkom prístupná, musia 

projektant alebo stavebník požiadať o zákres.  

A čuduj sa svete dávajú si niektorí za to aj zaplatiť!    

A aby to nebolo také jednoduché istá spoločnosť si svoje drôtiky stráži tak, 

že ak sa v predmetnej lokalite budúcej stavby nachádza ich káblik napíšu 

„áno nachádza sa“. A zakresliť si to má ísť projektant k nim z vyplnenou 

žiadosťou napr. aj do iného mesta. Skrátka 

Kocúrkovon-tú     

PODVODY S POZEMKAMI  
Územné rozhodnutie slúži okrem iného k vyňatiu pôdy z pozemkového 

fondu pre stavebné účely. V praxi je to nejako ináč. Pri podaní na 

stavebné povolenie domu sa realizuje tak, že sa vyjme len pôda pod 

domom a spevnenými plochami, zbytok ostáva v evidencii ako orná pôda. 

Robí sa to pre obchádzanie daní z pozemku, keďže pozemok s ktorého sa 

daň odvádza je tým pádom menší. A tak máme nové sídliska s ornou 

pôdou uprostred sídliska. A zrejme štatistika ornej pôdy nie je až taká 

alarmujúca ako je skutočnosť. 

Nuž made in Slovakia.  
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AK SA ROBIA NADSTAVBY? 
Kupujúci strešného pozemku sa zaviaže, že na oplátku za získanie 

strechy k nadstavbe zrealizuje napr. zateplenie domu. Nuž abstraktný 

pojem ak sa nedefinuje rozsah a špecifikácia prác a cena. Nik potom 

neplatí dane. Developer nezaplatí DPH za stavebné práce na zateplení. 

Dom predá majetok –teda strechu výmenným spôsobom developerovi. 

Príjem domu za odpredaj strechy sa neprejaví v účtovníctve. Všetci na 

tom zarobia. ŠTÁT a Daňové úrady spinkajú.  

Potom developer prepíše rozostavanú stavbu na Kataster, získa majetok – 

nadstavbu, a odfláka zateplenie. A potom prichádzajú na rad právnici, 

ktorí tiež chcú zarobiť na ľudskej hlúposti...       
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NA ZÁVER 
Koniec? Nie nedá sa. Problémov je veľa a musia sa riešiť systémovo, preto 

aj môj príspevok. Stavebníctvo niekým považované za impulz spoločnosti 

je v problémoch. Dlhodobo. Štatistické krivky sú globálne, neumožňujú 

však pohľad do vnútra diania, preto píšem. Na stavebníctvo na neho číha 

všade bič, čo som v skratke naznačil. Dokedy? Stavebníctvo je práca pre 

tvrdých chlapov a tolerantné manželky. Je to zodpovednosť pred ďalšími 

generáciami. Je to dedičstvo, budúcnosť, pýcha krajiny ale aj hanba a 

megalománia, urbanizácia, expanzia, 

rozmach ale aj ochrana prostredia, výchovné, 

estetické prostredie, úcta k pamiatkam, 

histórii aj produkcia odpadov a využívanie 

surovín, stavby pre bývanie, dopravu, 

produkciu, ale aj oddych a rekreáciu obdiv 

a krásu, pre človeka ale aj pre živočíchy  

a rastliny. V záujme modrej planéty.  

Je snáď veľká stavbárska rodina iná než 

ostatné? Musí sa boriť s problémami niekde na periférií záujmu 

verejnosti? Nesmú snáď mať stavbári aspoň také podmienky k žitiu ako 

ostatné skupiny spoločnosti?  

A stavbári už vôbec neskúšajú moderný spôsob vydierania, ako nám to 

stále ktosi na verejnosti predvádza, keď sa cíti byť slabo hodnotený za 

štátne peniaze a unavený životom chce ísť skôr do penzie. To je však 

agenda súdruhov a tých ja nerád... 

Máme tu rozličné komory podnikateľov, zväzy, asociácie   

ale občas mám pocit, že sú tu vlastne len prezidenti týchto často len 

debatných krúžkov. Ono prezident nejakého spolku už príliš na stavbu 

nepríde, ani do projekčnej kancelárie...  

Pohľad z oblakov by mal prislúchať len pilotom lietadiel.   

Práce je v tejto oblasti veľa, ale ako by povedal klasik Béla:  

„O tom potom“  
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A ČO SA TÝKA AUTORA ČLÁNKU 
V prvom rade musím podotknúť, že som, čo sa pohľadu na spoločenské 

dianie stredopravo, dúfam že pragmatický zmýšľajúci stavebný technik, 

pohybujúci sa v stavebnom odbore dobrých 35 rokov na rôznych pozíciách  

investorských, dodávateľských a projekčných a prípravárskych, (nie však 

na vedúcich pozíciách - nemal som červenú vstupenku a niekto musel aj 

pracovať ) takže mám to šťastie nazerať na podstatu problematiky 

z viacerých zorných uhlov. Teraz realizujem najmä projekčnú činnosť.  

Napísal som tento elaborát zo života, z praxe, keďže som sa už ďalej 

nemohol pozerať na staré socialistické zákony a nepragmatický prístup 

v legislatíve a dlhodobú situáciu v stavebníctve, v „infospoločnosti()“ 

(a nie je to len otázka tzv. krízy). Musel so zareagovať na právne 

predpisy, spôsoby fungovania spoločnosti s ktorými prichádzam ja a 

celá stavebná obec do styku. Je to práve technická zložka predpisov čo 

absentuje v legislatíve, je to nezrozumiteľnosť predpisov, pre 

komplikovanosť, čo spôsobuje problémy, ktoré ďalej tlačené novými 

a novými predpismi za stáleho pôsobenia starých, nesúladu s nimi, 

vytvárajú databázu dohadov. V štátnej správe ide o riešenie množstva 

neefektívnych procesov o častej nekoncepčnosti, nekompetentnosti. O tom 

je rozpracovaný predkladaný materiál. 

Snáď, a v to dúfam, že sa v spomínaných 

oblastiach pohnú ľady, čo je aj mojím zámerom 

– pomôcť a dať impulz.  Rád by som ponúkol 

pohľad „zdola“ z praxe, čo by malo byť 

východiskovou platformou pre úvahy vo 

vytváraní úspešných pravidiel pre riadenie 

spoločnosti.     

 

 

 

................................ 

Vladimír Čuchran 


