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Legislatívny rámec projektovania 

Ing. Stanislav FERIANC, Stavebný úrad, Banská Bystrica 

Zákon č.138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a 

autorizovaných stavebných inžinieroch špecifikuje práva a povinnosti architektov a 

inžinierov v slobodnom povolaní.  

Podľa § 6 architekt a inžinier je viazaný ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a 

ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora 

alebo inej osoby, ktorá objednáva poskytovanie služieb.  

Architekti, krajinní architekti a inžinieri sú povinní pri vykonávaní povolania 

napomáhať realizáciu ústavného práva fyzických osôb na priaznivé životné prostredie a 

na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a dbať, aby vytvorené diela 

nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru 

ustanovenú zákonmi. 

Architekti a inžinieri sú povinní chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa, 

konať pritom čestne a svedomite, využívať všetky možnosti technického riešenia a 

uplatňovať najnovšie odborné poznatky, ktoré podľa svojho presvedčenia pokladajú za 

užitočné v záujme objednávateľa. 

Každý má právo na to, aby mu architekt a inžinier poskytol služby. 

Architekt alebo inžinier odmietne poskytnúť služby, 

a)  ak pokyny objednávateľa sú v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, s predpismi komory alebo so schválenou územnoplánovacou 

dokumentáciou, stavebným povolením alebo so slovenskou technickou normou, alebo 

sú technicky neuskutočniteľné alebo ich vykonanie by ohrozilo životy alebo zdravie 

občanov alebo dobré mravy a objednávateľ napriek upozorneniu trvá na ich splnení, 

 b)  ak by ich vykonaním pre rôznych objednávateľov, ktorých záujmy sú v kolízii, 

mohlo dôjsť k ohrozeniu povinnosti mlčanlivosti, k nekalej súťaži alebo k 

porušeniu pravidiel verejnej súťaže, 

c)  ak presahujú oprávnenie podľa autorizačného osvedčenia. 

Odoprieť poskytnúť služby môže architekt alebo inžinier vtedy, keď 

a) jeho pracovné zaťaženie už prijatými objednávkami znemožňuje náležite vykonať 

požadované činnosti, 

b) zo zdravotných alebo rodinných dôvodov, ktoré sú dočasne prekážkou 

znemožňujúcou náležite vykonať požadované činnosti. 
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PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ 

Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť 

vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. stavebného zákona. Projektant 

vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Statický výpočet 

musí byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný. 

Chyby v projektoch stavebných konštrukcií majú v oblasti práva svoj výraz v právnej 

zodpovednosti, ako následok porušenia právnej normy. 

Technické dielo – projekt predstavuje činnosť, ktorého subjektom je tvorivý 

technický pracovník – projektant. Preto tiež sankcia býva spájaná s osobou projektanta 

a hovoríme o právnej zodpovednosti projektanta. 

Pre oblasť právnych vzťahov sú z hľadiska spoločnosti najdôležitejším 

obmedzujúcim prvkom právne predpisy. 

Právne normy stanovujú pravidlá, ktoré je treba zachovávať. Tieto pravidlá majú 

v technickej kreatívnej činnosti spravidla kogentný (nariaďujúci charakter a nepripúšťajú 

odchýlky od právnej normy. 

Právna zodpovednosť sa vyvolá novou právnou skutočnosťou, ktorou môže byť chyba 
v projekte stavebnej konštrukcie a s ňou spojený následok (škoda, ujma na zdraví). 

Podľa jednotlivých právnych odvetví je možné hovoriť o právnej zodpovednosti 

trestnoprávnej, obchodnoprávnej, občianskoprávnej a pracovnoprávnej. 

Z hľadiska trestného zákona je to pri kreatívnej technickej činnosti: 

-  trestné činy hospodárske (nekalá súťaž, ochranné známky, autorské právo), 

-  trestné činy všeobecne nebezpečné (hromadná nehoda, požiar, výbuch, ohrozenie 

viac ľudí na živote a zdraví), 

-  trestné činy proti životu a zdraviu (život a zdravie osôb). 

Trestný čin z hľadiska zavinenia je úmyselný alebo z nedbanlivosti. Nedbanlivosť 

môže byť vedomá a nevedomá. 

V oblasti sankcií, ako sú tresty a v podstate i opatrenia, teda v trestnom, obchodnom 

a pracovnom práve je uplatňovaná zásada individuálnej zodpovednosti každého 

pracovníka a otázky spojené s delením zodpovednosti alebo obmedzení zodpovednosti sú 

posudzované v rámci hodnotenia nebezpečnosti trestného činu pre spoločnosť alebo miery 

zavinenia (každý je samostatným páchateľom trestného činu, priestupku alebo 

porušovateľom pracovnej disciplíny). 
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KVALITA BUDOV 

Nedostatky v kvalite budov sa prejavujú rôznym spôsobom: niektoré znehodnocujú 

stavbu po stránke estetickej, iné obmedzujú jej funkčnosť (použiteľnosť), znižujú 

trvanlivosť, bezpečnosť, ba môžu viesť až k jej zrúteniu. 

Pri rozbore príčin chýb stavby sú často kladené otázky či príčina poruchy, je aj 

dôsledok vady projektu, vyplývajúcej z nedodržania príslušnej legislatívy. 

Nekvalitná stavba nielen že ohrozuje bezpečnosť, ale znamená aj zvýšené náklady na 

prevádzku a údržbu stavby. 

V súčasnosti v určitom zmysle sa vykonáva kontrola dokumentácie pre stavebné 

povolenie vyhradených technických zariadení právnickou osobou oprávnenou na 

overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení na základe kompetencie 

uvedenej v § 14 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Podľa štádia vzniku rozoznávame poruchy, ku ktorým došlo 

v štádiu projektu - napr. nedodržaním záväzných predpisov a technických noriem, 

návrhom nevhodného materiálu, vplyvom nesprávneho výpočtového postupu; 

v štádiu realizácie - pri výstavbe objektu - nedodržaním predpísaného technologického 

postupu, použitím nevhodného materiálu alebo hmôt, vynechaním niektorých 

predpísaných prác, nedostatkom kvalifikácie a skúsenosti;  

v štádiu užívania zanedbanou alebo nedostatočnou údržbou objektu, zmenou pôvodne 

predpokladaného spôsobu prevádzky (napr. zvýšením pôvodne uvažovaného 

zaťaženia objektu alebo jeho časti), znížením pevnosti a únosnosti stavebných 

prvkov a konštrukcií vplyvom únavy a starnutia materiálu. 

CHYBY V PROJEKTOCH 

Nekompletnosť (neúplnosť) dokumentácie. 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v súlade s Zákonom č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), kde sa v § 47 Všeobecné 

technické požiadavky na navrhovanie stavieb uvádza: 

Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so 

základnými požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené 

z vhodných stavebných výrobkov a pritom aby 

a)  stavba bola začlenená do územia v súlade s urbanistickými, architektonickými a 

environmentálnymi zásadami a požiadavkami ochrany prírody a krajiny a 
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pamiatkovej starostlivosti tak, aby sa vylúčili negatívne účinky stavby na okolie z 

hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia, prípadne aby sa obmedzili na 

prípustnú mieru, 

b)  stavba bola prístupná z cesty, miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie, 

c)  stavba stavebnotechnickým vybavením zodpovedala účelu a spôsobu užívania, a ak 

ide o stavbu, ktorá je určená len na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie alebo o stavbu, ktorá je prístupná širokej verejnosti, aby spĺňala 

aj osobitné požiadavky na užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu a orientácie, najmä požiadavku bezbariérovosti, 

d)  stavba bola napojená na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, ak v okolí stavby je 

verejný vodovod s dostatočnou kapacitou a verejná kanalizácia, 

e)  technický systém budovy v rámci technických, funkčných a ekonomických 

možností umožňoval dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické 

podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím 

vysokoúčinných alternatívnych energetických systémov založených na 

obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a 

monitorovacích systémov, 

f)  každá budova bola vybavená vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v 

budove2ba) a prístupovým bodom,2bb) ak osobitný predpis neustanovuje inak, 2bc) 

g)  odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie boli v súlade s požiadavkami 

osobitných predpisov 2c) a v súlade s kanalizačným poriadkom, 

h)  každá prípojka stavby na verejné technické vybavenie územia bola samostatne 

uzavierateľná alebo odpojiteľná a aby miesta uzáverov, odpojení a meracích 

zariadení boli ľahko prístupné a trvale označené, 

i)  bol zabezpečený odvoz alebo iný spôsob zneškodnenia odpadu z užívania stavby, 

j) dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňovalo klimatické 

podmienky miesta stavby a možnosti pozemku tak, aby sa čo najlepšie využilo 

slnečné žiarenie a denné svetlo, 

k)  bola zabezpečená čo najväčšia ochrana stavby pred vetrom, dažďom, hlukom, 

vibráciami, otrasmi, ionizačným žiarením z geologického podložia, vplyvom 

geopatogénnych zón, bludných prúdov a podzemných a povrchových vôd, 

l)  sa emisie látok znečisťujúcich ovzdušie, svetelné, tepelné a ostatné 

elektromagnetické žiarenie a podmienky ich odvádzania do vonkajšieho prostredia 

pri realizácii stavby, prevádzke stavby a súvisiacich činnostiach riešili v súlade s 

požiadavkami osobitných predpisov; 3) ak takéto požiadavky nie sú ustanovené, aby 

sa riešili podľa aktuálneho stavu techniky v čase navrhovania konkrétnej stavby, 

m)  stavba s jadrovým zariadením spĺňala požiadavky osobitného predpisu. 4) 
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Plnenie týchto požiadaviek musí byť v súlade s príslušným právnym predpisom. Ide 

hlavne o:  

2ba) § 67a ods. 1 písm. f) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách   

2bb) § 67a ods. 1 písm. g) zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 

2bc) § 67e zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 

2c) Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách  

3) Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia 

4) Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) 

4a) Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o 

podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 

podmienok zariadení civilnej ochrany 

Vyhláška č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 

osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 

Súčasne musí spĺňať požiadavky kladené stavebným zákonom v § 43d - Základné 

požiadavky na stavby. 

Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby spĺňali základné požiadavky na 

stavby podľa osobitného predpisu. 1j) 

1j) Príloha I nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 

2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných 

výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS (Ú.v. EÚ L 88, 

4.4.2011). 

Neplnenie týchto požiadaviek má za následok nekvalitný celkový návrh zhoršujúci 

celkovú kvalitu užívania stavby ako aj následný vznik porúch. 

Požiadavky na stavby a stavebné výrobky vychádzajú zo smernice Rady Európskeho 

spoločenstva pre výrobky a objekty v stavebníctve "O prispôsobení právnych a správnych 

predpisov členských štátov vo veci stavebných výrobkov" z 21. decembra 1988 č. 

89/106/EHS. Podľa tejto smernice stavba musí byť navrhnutá a postavená tak, aby z 

hľadiska mechanickej odolnosti zaťaženie, ktorému je vystavená počas výstavby a 

užívania, nespôsobilo zrútenie stavby, alebo jej časti, deformácie stavby v neprípustnom 

rozsahu alebo poškodenie iných častí stavby alebo jej zariadenia v dôsledku deformácie 

nosnej konštrukcie. 

Z hľadiska protipožiarnej ochrany musí byť stavba navrhnutá a postavená tak, aby 

v prípade požiaru bola určitý čas zachovaná nosnosť konštrukcie, aby sa obmedzilo šírenie 

ohňa a dymu v objekte a na susedné stavby, aby užívatelia stavbu v prípade požiaru mohli 

opustiť a aby sa prihliadalo aj na bezpečnosť záchranárov. 
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Hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia pri projektovaní a 

uskutočňovaní stavby sa zabezpečujú so zreteľom na uvoľňovanie jedovatých plynov, 

nebezpečné žiarenie, znečistenie alebo zamorenie vody a pôdy, nesprávne odstraňovanie 

odpadových vôd, dymu a nakladanie s odpadmi a na stopy vlhkosti v stavebných 

konštrukciách alebo vo vnútri objektu. 

Bezpečnosť pri užívaní stavby pri navrhovaní a uskutočňovaní stavby sa zabezpečuje 

minimalizovaním rizika úrazov pošmyknutím, pádom, porezaním, popálením, obarením, 

zásahom elektrického prúdu, výbuchom, pohybujúcim sa vozidlom alebo pádom uvoľnenej 

časti stavby. 

Ochrana pred hlukom a vibráciami sa musí zabezpečiť tak, aby hluk a vibrácie 

vnímané užívateľmi stavby a osobami v jej blízkosti neprekročili úroveň, ktorá ohrozuje 

ich zdravie, a nerušili nočný pokoj. 

Požiadavka energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby má svoj význam so 

zreteľom na ekonomické podmienky. Z tohto hľadiska musia byť stavby navrhnuté tak, 

aby energia spotrebovaná na ich prevádzku bola čo najmenšia vzhľadom na klimatické 

podmienky, umiestnenie stavby, pričom bude zaručená tepelná pohoda užívateľov stavby. 

Posledná požiadavka zameraná na životnosť stavby vychádza z predpokladu, že 

stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným 
požiadavkám na stavby. Ak ukazovatele úžitkových vlastností stavby sú uvedené vo 

všeobecne záväznom právnom predpise, alebo v technických predpisoch, stavba musí byť 

navrhnutá, postavená a udržiavaná v súlade s nimi. 

Požiadavky na stavby a stavebné výrobky vychádzajú z aktuálnej národnej legislatívy 

a to najmä: 

zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí 

zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch 

zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 

zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním 

zdravotnej starostlivosti 

zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce 

zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku 

Spoločenské zmeny na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov priniesli aj 

posilnenie úlohy práva, čo sa formálne prejavilo prijatím Listiny základných práv a slobôd 

a jej prenesením do ústavného práva Slovenskej republiky. V právnej oblasti, ktorá zahŕňa 

stavebné právo verejné, bolo potrebné okrem vecných zmien vyplývajúcich z vývoja na 

úseku výstavby naplniť najmä požiadavku čl. 4 Listiny, aby povinnosti boli ukladané len 

na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. K 
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naplneniu Listiny základných práv a slobôd prispelo aj prijatie vyhlášky č. 532/2002 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a 

o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie.  

Napriek jej platnosti sa v praxi ešte stále vyskytujú prípady jej nedodržania pri 

projektovaní a uskutočňovaní stavieb. Preto zakotvenie základných všeobecných 

technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

do zákona sleduje nielen ústavnosť právnej úpravy, ale aj možnosť lepšej kontroly a 

vymáhateľnosti práva zo strany stavebných úradov. 

Povinný rozsah a obsah dokumentácie stavby 

Povinný rozsah a obsah dokumentácie stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá 

k stavebnému konaniu je vymedzený v §9 Vyhlášky č.453/2000 Z.z. Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

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, 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, 11) 

2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov, 4) 

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, 
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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 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, 8) požiarnej 

ochrany 4) 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, 
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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. 

Tento rozsah dokumentácie je stanovený pre potreby stavebného konania. Táto 

dokumentácia preukazuje urbanistické, architektonické, požiarno bezpečnostné 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 ako aj nároky na 

zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu, zneškodňovanie 

odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického 

vybavenia. 

Pre potreby realizácie nepostačuje, ale už v tomto stupni dokumentácie je daná 

koncepcia technického riešenia, ktorá predurčuje kvalitu následného návrhu v realizačnej 

a prípadnej dielenskej dokumentácii. 

Nevhodne použitý materiál 

Nedostatočná znalosť materiálov, najmä  nových a ich technických parametrov 

spôsobuje, že projekte sú použité nevhodne, alebo nie sú vôbec navrhnuté. Tieto 

nedostatky projektovej dokumentácie spôsobujú vážne poruchy až havárie. 

Nerešpektovanie základných zásad navrhovania stavieb, nevhodne použitý materiál je 

pomerne častým javom, nakoľko ďalšie stupne dokumentácia sa nerealizujú, alebo ich 

zabezpečuje zhotoviteľ stavby svojimi kapacitami. Realizačná a dielenská dokumentácia 

musí byť odsúhlasená autorizovanou osobou. 

Podľa zákona č. 56/2018 Z. z.  o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov určený výrobok musí 

pri sprístupňovaní na trhu spĺňať základne požiadavky a všetky ostatné požiadavky, ktoré 
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kladie technický predpis z oblasti posudzovania zhody. Vyhlásenie o zhode je potrebné 

chápať ako dokument, ktorým výrobca potvrdzuje, že výrobok spĺňa požiadavky, ktoré sa 

naň vzťahujú. Vydaním vyhlásenia o zhode výrobca deklaruje splnenie všetkých 

relevantných požiadaviek na bezpečnosť, ktoré sa týkajú konkrétneho výrobku. 

Nedostatočná znalosť platnej legislatívy, noriem a predpisov 

Chyby projektovej dokumentácie s týmito nedostatkami odhalí dobre realizované 
stavebné konanie. V priebehu získavania odborných stanovísk od orgánov štátnej správy 

a samosprávy sa podarí identifikovať a v rámci reklamácie dokumentácie rozhodujúcu časť 

nedostatkov opraviť.  

Podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon)    

(1) V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, 

a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny 

alebo podmienky územného rozhodnutia, 

b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, 

predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či 

zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným 

týmto zákonom a osobitnými predpismi, 4a) 

 (3) Stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov, ich vzájomný 

súlad a posúdi vyjadrenie účastníkov konania a ich námietky. 

(4) Ak by sa uskutočnením alebo užívaním stavby mohli ohroziť verejné záujmy 

chránené týmto zákonom a osobitnými predpismi alebo neprimerane obmedziť či ohroziť 

práva a oprávnené záujmy účastníkov vo väčšom rozsahu, než sa počítalo v územnom 

rozhodnutí, stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie zamietne. 

Dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby navrhovaná stavba vyhovovala 

všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a pre jednotlivé druhy stavieb určené 

na užívanie osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie predovšetkým podľa 

vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a ustanoveniami Slovenských technických noriem (STN), ktoré 

sa vzťahujú na posudzovanú stavbu. 

Stavba musí spĺňať základné požiadavky vymedzené v § 43d a podľa týchto kritérií 

musí byť aj projektová dokumentácia predložená na stavebné konanie a posúdenie 
dotknutými orgánmi. Stavebný úrad v konaní tiež skúma, či je zabezpečený riadny 

prístup k stavbe, zabezpečený zdroj pitnej vody, odkanalizovanie stavby, rozvod plynu, 

elektriny, telekomunikačné napojenie, riešenie parkovania a odstavných plôch, požiadavky 
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na požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky, či stavba nie je ohrozená radónom, 

riešenie odpadov, či nebudú porušené existujúce nadzemné a podzemné vedenia a ich 

ochranné pásma, riešenie zelene a sadových úprav, a pod. 

Je žiaduce, aby stavebný úrad posudzoval v stavebnom konaní okrem doterajších 

stavebno-technických požiadaviek aj požiadavky na energetickú hospodárnosť 

navrhovaných budov. 

Pokiaľ sú stanoviská dotknutých orgánov rozporné, resp. si navzájom odporujú, 

stavebný úrad zabezpečí ich zosúladenie. V stavebnom konaní koordinuje aj stanoviská, 

ktoré podľa osobitných predpisov musel obstarať stavebník pred podaním žiadosti o 

stavebné povolenie (napr. podľa zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, 

podľa zákona o ochrane zdravia ľudí, zákona o odpadoch, zákona o vodách, zákona o 

telekomunikáciách a pod.). Ak by k zosúladeniu nedošlo, rozpory treba riešiť postupom 

podľa § 136 SZ. 

Podľa § 126 odst. 1 ak sa konanie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) dotýka záujmov chránených predpismi 

o ochrane zdravia ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o 

ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, o ochrane 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach na 

ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, o 

štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o 

vplyvoch na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii 

závažných priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, 

o dráhach a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o 

energetike, o tepelnej energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej 

geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska 
dotknutého orgánu podľa § 140a, ktorý uplatňuje požiadavky podľa osobitných 

predpisov. 

Dotknutými orgánmi v procese obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 

dokumentácie v územnom, stavebnom alebo kolaudačnom konaní sú tie orgány, ktoré sú 
zodpovedné za špecifické odbory a činnosti pri ochrane verejných záujmov podľa 

osobitných právnych predpisov. Podľa povahy ide najmä o tieto právne predpisy: 

- zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách (vodný zákon), 

- zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, 

- zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, 

- zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, 
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- zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 

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

- zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon), 

- zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, 

- zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, 

- zákon č. 218/2007 Z.z. o zákaze biologických zbraní,   

- zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, 

- zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch,  

- zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce, 

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 

- zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon), 

- zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach, 

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), 

- zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, 

- zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike, 

- zákon č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky, 

- zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, 

- zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 

- zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, 

- zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe, 

- zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon). 

Súhlasy, záväzné posudky a stanoviská dotknutých orgánov sa vydávajú v rámci 

územného, stavebného alebo kolaudačného konania, ako aj v ďalších konaniach podľa 

stavebného zákona pre stavebný úrad ako stanoviská, ktorými je stavebný úrad viazaný a 
zahrnie ich do svojho rozhodnutia. 

Dotknutým orgánom podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) je 

a)  orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom chrániacim záujmy uvedené v 

§ 126 ods. 1, ak konanie podľa osobitného predpisu upravujúceho jeho pôsobnosť je 

súčasťou konania podľa tohto zákona, má naň nadväzovať alebo s ním súvisí, 

b)  obec, ak nie je stavebným úradom podľa tohto zákona a konanie sa týka pozemku 

alebo stavby na jej území, okrem stavby diaľnice alebo rýchlostnej cesty, 

c)  vlastník sietí a zariadení technického vybavenia územia a iná právnická osoba, 

ak to ustanovuje osobitný predpis. 15) 
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Záväzné stanovisko je na účely konaní podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný 

správny úkon dotknutého orgánu, uplatňujúceho záujmy chránené osobitnými predpismi, 

ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom predpise. Obsah záväzného stanoviska je 

pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona záväzný a bez zosúladenia záväzného 

stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže rozhodnúť vo veci. 

Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať požiadavky v rozsahu svojej pôsobnosti 

ustanovenej osobitným predpisom. Vo svojom záväznom stanovisku je povinný vždy 

uviesť ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého uplatňuje svoju pôsobnosť, a 

údaj, či týmto záväzným stanoviskom zároveň nahrádza stanovisko pre konanie 

nasledujúce podľa tohto zákona. 

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ A LEGISLATÍVA 

Podľa § 45 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon): 

a) projektová činnosť, 

b) vedenie uskutočňovania stavieb, 

c) vybrané geodetické a kartografické činnosti. 2a) 

Projektovou činnosťou sa rozumie 

a) vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, 

b) vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, 

c) vypracovanie projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia vrátane 

statických a dynamických výpočtov konštrukcií stavieb a projektového 

energetického hodnotenia. 

Projektant podľa § 46 stavebného zákona vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá 

za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2. Projektant 

vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť. Statický výpočet 

musí byť vypracovaný v takej forme, aby bol kontrolovateľný. Projektant je povinný 

prizvať na vypracovanie častí územnoplánovacích podkladov, návrhu územnoplánovacej 

dokumentácie alebo projektu stavby ďalších oprávnených projektantov, ak nie je 

oprávnený niektorú časť vypracovať sám. 

Projektant je povinný v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok 

stavby navrhovať nové budovy a významne obnovované existujúce budovy s využitím 

vhodných stavebných konštrukcií, alternatívnych energetických systémov založených na 

obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a 
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monitorovacích systémov. Projektant budov má povinnosť pri projektovaní riešiť aj 

požiadavky vyplývajúce zo zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Projektovú dokumentáciu stavieb môžu spracovávať len právnické alebo fyzické 

osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie podľa osobitných predpisov a sú 

autorizovanými architektmi alebo inžiniermi alebo ak zamestnávajú osoby s touto 

autorizáciou. 

 

 

 




