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Dôvodová správa 

 

Na základe uznesenia č. 608/XXXVI/2018 z rokovania miestneho zastupite stva dňa 
24.04.2018 bol vypracovaný odpočet plnenia nevykazovaných uznesení jednotlivými vecne 
príslušnými útvarmi. Stanovisko k jednotlivým uzneseniam sa nachádza v tabu ke. 
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Uznes. č. Obsah Termín Zodpovedný Stanovisko 

399/XXIII/2017  

 

Zabezpečiť prostredníctvom stavebného úradu mestskej časti 
Bratislava- Ružinov chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na 
inžinierskej stavbe - spevnené plochy parc. č. 10800/66 a 
parc. č. 10800/67 katastrálne územie Nivy za účelom 
sprístupnenia verejného priestranstva pre verejnosť  
 

Bez termínu  
 

Žiada  
starostu MČ  

Nie je možné, aby starosta úlohu uloženú 
predmetným uznesením splnil legálnym 
spôsobom bez prekročenia svojich právomocí. 
Obecné zastupiteľstvo ako jeden z orgánov 
obce rozhoduje o základných otázkach života 
obce, pričom v § 11 ods. (4) zákona 
o obecnom zriadení je uvedený 
demonštratívny výpočet činností, ktoré sú mu 
vyhradené. Medzi týmito činnosťami nie je 
uvedené riadenie preneseného výkonu štátnej 
správy, ani výkon dohľadu alebo inej kontroly 
nad výkonom prenesenej štátnej správy, ktorú 
vykonáva obec. Ani skutočnosť, že ide 
o demonštratívny a nie taxatívny výpočet 
neumožňuje prisudzovať obecnému 
zastupiteľstvu činnosť riadenia, či výkonu 
dohľadu nad preneseným výkonom štátnej 
správy, keďže tento je explicitne a na základe 
ústavnej zásady zverený inému orgánu štátnej 
správy. 
Rovnako v prípade starostu podľa § 13 ods. 
(4) písm. e) zákona o obecnom zriadení, 
starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy 
obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom 
obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 
Uvedené ale nie je možné vykladať spôsobom, 
že čokoľvek, čo nie je zverené obecnému 
zastupiteľstvu, to môže vykonávať starosta, 
obzvlášť v prípade, ak je takáto činnosť 
zverená inému orgánu/subjektu.  
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 
395/XXII/2016 ukladá starostovi, aby de facto 
zneužil situáciu, že obec je zároveň stavebným 
úradom a bez toho, aby mal na to zákonné 
oprávnenie, zabezpečil chýbajúce kolaudačné 
rozhodnutie, pričom podľa § 79 ods. (1) 
stavebného zákona „Kolaudačné konanie sa 
začína na návrh stavebníka“, to znamená, že 
ani starosta, ani stavebný úrad nemôže začať 
konanie, ktoré zo zákona začína výlučne na 
návrh stavebníka. 
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401/XXIV/2017  

 

Plnenie uznesenia č. 365/XXI/2016 zo dňa 22.11.2016.  
 

Ihneď do 
najbližšie 
zasadnutia MZ  
 

Žiada starostu 

MČ  
 

Rozhodnutie o podaní návrhu na 
odvolanie predstavenstva je výlučne v 
zákonom stanovenej kompetencii starostu 
(§ 15 ods. 2 písm. c) zákona 377/1990 o 

hl. meste),  bez možnosti alternatívnych 
zásahov iného orgánu obce.  

429/XXV/2017 

 

A) Vybavovanie podaní a plnenie časových lehôt agendy 
Stavebného úradu Bratislava- Ružinov. Počet spisov po 
lehote vybavenia.  

B) Kapacitné a odborné obsadenie stavebného úradu z 
pohľadu reálneho stavu zamestnancov a jeho aktuálnych 
potrieb. Počet pracovníkov s podmienkou plnenia osobitného 
kvalifikačného predpokladu. Prehľad počtu ukončenia a 
uzavretia pracovného pomeru so zamestnancami SÚ za 
obdobie 01.01.2015 - 01.04.2017.  

C) Počet a prehľad súdnych sporov, z ktorých môžu vzniknúť 
pre m. č. Bratislava- Ružinov záväzky poskytnúť finančné 
plnenie (regresná náhrada v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. 
o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej 
moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov), ak ide o škodu, ktorá vznikla pri prenesenom 
výkone štátnej stavebnej správy. D) Plnenie navrhnutých 
možností riešenia situácie stavebného úradu útvarom 
miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Ružinov v 
„Informácii o kontrole dodržiavania zákonných lehôt na 
vybavovanie podaní“ na stavebnom úrade, predloženej v 
zmysle § 18 f ods. 1 písm. b, zákona 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 
uznesenia miestneho zastupiteľstva Bratislava- Ružinov č. 
15/II/2014 zo dňa 16.12.2014, na rokovanie MZ dňa 
22.09.2015.  

27.6.2017  
 

Žiada –
starostu MČ  
 

K bodom A), B), D) 

Nie je možné, aby starosta úlohu uloženú 
predmetným uznesením splnil legálnym 
spôsobom bez prekročenia svojich právomocí. 
Obecné zastupiteľstvo ako jeden z orgánov 
obce rozhoduje o základných otázkach života 
obce, pričom v § 11 ods. (4) zákona 
o obecnom zriadení je uvedený 
demonštratívny výpočet činností, ktoré sú mu 
vyhradené. Medzi týmito činnosťami nie je 

uvedené riadenie preneseného výkonu štátnej 
správy, ani výkon dohľadu alebo inej kontroly 
nad výkonom prenesenej štátnej správy, ktorú 
vykonáva obec. Ani skutočnosť, že ide 
o demonštratívny a nie taxatívny výpočet 
neumožňuje prisudzovať obecnému 
zastupiteľstvu činnosť riadenia, či výkonu 
dohľadu nad preneseným výkonom štátnej 
správy, keďže tento je explicitne a na základe 
ústavnej zásady zverený inému orgánu štátnej 
správy. 
Rovnako v prípade starostu podľa § 13 ods. 
(4) písm. e) zákona o obecnom zriadení, 
starosta rozhoduje vo všetkých veciach správy 
obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom 
obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. 
Uvedené ale nie je možné vykladať spôsobom, 
že čokoľvek, čo nie je zverené obecnému 
zastupiteľstvu, to môže vykonávať starosta, 

obzvlášť v prípade, ak je takáto činnosť 
zverená inému orgánu/subjektu.  
V nadväznosti na výkon dohľadu orgánmi 
obce možno poukázať, že ani hlavný kontrolór 
nie je oprávnený podľa § 18d ods. (3) zákona 
o obecnom zriadení kontrolovať konania, v 
ktorých o právach, právom chránených 
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záujmoch alebo o povinnostiach právnických 
osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v 
správnom konaní v prenesenom výkone 
štátnej správy 

K bodu C) 

Počet a prehľad súdnych sporov bol uvedený v 
Materiáli na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-

Ružinov dňa 25.04.2017 „N á v r h  na 
zabezpečenie právnych služieb na 
zastupovanie mestskej časti Bratislava-

Ružinov v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú 
stavebného úradu“. 

430/XXV/2017  

 

Zabezpečiť realizáciu Spoločensko-diskusného podujatia pre 
verejnosť na deň 17.5.2017 o 17.00 hod v DK Ružinov  
 

Ihneď  
 

Žiada – 
starostu MČ  
 

Realizácia Spoločensko-diskusného podujatia 
pre verejnosť bola uskutočnená v zmysle 

uznesenia. Uznesenie splnené. 

431/XXV/2017  

 

1) odvolať predstavenstvo spoločnosti Cultus, a. s.  
2) predložiť návrh na vymenovanie nového predstavenstva 
na základe výberového konania. Vyjadruje znepokojenie 

nad nerešpektovaním uznesení starostom Ing. Mgr. Dušanom 
Pekárom vo veci odvolania a menovania nového 
predstavenstva Cultus, a. s., ktoré poslanci prijali na základe 
kontroly miestneho kontrolóra so zistením 32 porušení 
zákona v r. 2015-2016  

Bez termínu  
 

Žiada – 

starostu MČ  
 

Rozhodnutie o podaní návrhu na 
odvolanie predstavenstva je výlučne v 
zákonom stanovenej kompetencii starostu 
(§ 15 ods. 2 písm. c) zákona 377/1990 o 

hl. meste),  bez možnosti alternatívnych 
zásahov iného orgánu obce.  
 

435/XXV/ 2017 

 

A. aby inicioval revitalizáciu priestoru v okolí Zimného 
štadióna Vladimíra Dzurillu zničeného počas výstavby 
investičného zámeru „Rosum“ investorom Penta.  

Do 25.4.2017  

 
Žiada -  
starostu MČ  

Dňa 22.03.2018 a 11.04.2018 sa uskutočnilo 
stretnutie starostu s riaditeľom UNB ohľadne 
revitalizácie pozemku v okolí Zimného 
štadióna Vl. Dzurillu, ktorý je v správe UNB.  

Riaditeľ UNB  má záujme o revitalizáciu 

rozjazdenej plochy a podľa dostupných 
informácií UNB obdržala  cenovú ponuku na 
osadenie zábran proti parkovaniu. 

437/XXV/2017  
 

Aby zverejňoval na úradnej tabuli a na internete svoj 
plánovaný program a následne aj zápisnice z pracovných 
stretnutí.  
 

ihneď  
 

Žiada -  
starostu MČ  

Uvedené uznesenie ide nad rámec 

oprávnení miestneho zastupiteľstva podľa 
§ 11 ods. 4 zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení. 

518/XXIX/2017  
 

Požiadať vlastníka pozemku a nebytových priestorov Dulovo 
námestie 7,8 (Hlavné mesto SR Bratislava) o zriadenie 
vecného bremena spočívajúceho v práve prechodu peši a 
prejazdu motorových vozidiel cez parcelu č. 9739/41 v 
prospech vlastníkov pozemkov a stavieb na parc. č. 9739/3 až 

30.6.2018  
 

Odporúča 
starostovi MČ  
 

Vzhľadom na termín plnenia toto 

uznesenie ešte nebolo nevykazované, 

bude vyhodnotené na MZ po termíne 
plnenia na najbližšom nasledujúcom 
zasadnutí MZ. 
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9739/17, 9739/19, 9739/26 a 9739/27  

• uzatvoriť zmluvy o prevode vlastníctva nebytových 

priestorov  

519/XXIX/2017  
 

zaslať všetkým vlastníkom bytov v bytovom dome Dulovo 
námestie 7,8 ponuku na využitie predkupného práva na 
prevod spoluvlastníckeho podielu 1/3 na nebytovom priestore 
–trojgaráže č. 2-908 (voľné tretie parkovacie miesto).  

do 13.10.2017  
 

Odporúča 
starostovi MČ  
 

Vyhodnotené dňa 13.02.2018 na MZ, 
uznesenie je v plnení. 

540/XXXI/2017  
 

Aktualizovať vhodné lokality a pozemky na rozširovanie a 
budovanie kapacít parkovacích miest na území MČ 
Bratislava- Ružinov v spolupráci s Magistrátom hlavného 
mesta SR Bratislavy.  

Ihneď  
 

Žiada starostu 

MČ  
 

Na rokovanie MZ dňa 17.04.2018 bol 

predložený materiál – „Informácia 
o aktualizovaní vhodných lokalít a pozemkov 

pre rozširovanie a budovanie kapacít 
parkovacích miest v zmysle uznesenia MZ č. 
540/XXXI/2017 zo dňa 12.12.2017“.  

541/XXXI/2017  
 

MČ začať rokovania so súkromnými vlastníkmi pozemkov 
vhodných na rozširovanie a budovanie kapacít parkovacích 
miest na území MČ Bratislava- Ružinov o možnosti 
odkúpenia časti pozemkov.  

hneď  
 

Odporúča 
starostovi MČ  
 

V aktualizovanom zozname vhodných lokalít 
a pozemkov pre rozširovanie parkovacích 
miest, boli vytipované pozemky súkromných 
vlastníkov, ako podklad pre ďalšie rokovania. 

341/XIX/2016  
 

Potvrdzuje výkon pozastaveného uznesenia č. 
327/XVIII/2016 z 27.09.2016, ktoré znie: MZ žiada aby vo 
veci rozhodnutia cestného správneho orgán hl. m. SR 
Bratislavy, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 584 ks 
stromov a 820 m2 kríkových porastov pre žiadateľa Národnú 
diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 03 
Bratislava z dôvodu stavby „ Rýchlostná cesta R7 Bratislava 
Ketelec – Bratislava Prievoz“, č. spisu MAGS OD 
36769/2016/11599, a MAGS OD 40788/2016/39149 zo dňa 
22.8.2016, bezodkladne požiadal hl. m. SR Bratislavy o 

zmenu rozhodnutia, a to, aby za povolený výrub bola uložená 
finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty drevín.  
 

Ihneď  
 

Žiada - 
starostu MČ  
 

V  prípade rozhodnutia MAGS OD 
6769/2016/11599 MAGS 

OD40788/2016/39149 evid. č. 2/V/2016/IL zo 

dňa 22.8. 2016 k výrubu drevín v cestnej 

zeleni podľa § 14 ods. 3 cestného zákona 
a podľa § 18 ods. 6 vyhlášky č. 35/1984 Zb., 
ktorou sa vykonáva cestný zákon...., bolo 
vydané rozhodnutie na výrub 584 ks stromov 
a 820 m² kríkového porastu Magistrátom Hl. 

mesta. Na základe cestného zákona sa pri 
výrube drevín neukladá náhradná výsadba § 
14 ods. 3 (cestného zákona  - môže po dohode 
cestného správneho orgánu a odd. ŽP - 
Magistrát) a ani finančná náhrada.  
Odôvodnenie rozhodnutia poukazuje na 

priebeh konania v ktorom neboli cestnému 
správnemu orgánu v určenej lehote doručené 
žiadne návrhy a pripomienky k výrubu zelene 

k predmetnej stavbe.  

Z uvedených dôvodov nie je možné požiadať 
o zmenu rozhodnutia, nakoľko je rozhodnutie 
vydané cestným správnym orgánom a riadi sa 

zákonom č. 135/1961 Zb. (cestný zákon).  

342/XIX/2016  MZ potvrdzuje výkon pozastaveného uznesenia č. 
334/XVIII/2016 z 27.09.2016, ktoré znie: MZ žiada Dušana 

Ihneď  Žiada - 
starostu MČ  

Nie je možné, aby starosta úlohu uloženú 
predmetným uznesením splnil legálnym 
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 Pekára, starostu aby dodržal upozornenie prokurátora, JUDr. 
Filipčíka, zo dňa 29.02.2012 na základe ktorého je mestská 
časť povinná zabezpečiť prístup verejnosti na parkovisko na 

pozemkoch parc. č. 10800/66, 10800/67, k. ú. Nivy 
(parkovisko Líščie Nivy – Palkovičova). Upozornenie 
nestratilo platnosť a ani sa nezmenil status verejného 
parkovania.  
 

  spôsobom bez prekročenia svojich právomocí. 
 

A 

Potvrdenie výkonu pozastaveného 
uznesenia č. 334/XVIII /2016 zo dňa 
27.9.2016 

Prokurátor okresnej prokuratúry Bratislava II 
JUDr. Slavomír Filipčík v predmetnom 

upozornení č. Pd 189/11-21 zo dňa 29.2.2012 
upozornil Mestskú časť Bratislava - Ružinov 
(ďalej len „mestská časť“) ako správcu 
pozemných komunikácií a orgánu štátneho 
odborného dozoru podľa zákona č. 135/1961 
Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej len 
„cestný zákon“) za nečinnosť vo veci, 
a zároveň navrhol zabezpečiť nápravu, t.j. 
neobmedzený prístup verejnosti na parkovisko 
v domnení, že mestská časť je správcom 
predmetného parkoviska. Vzhľadom k tomu, 

že parkovisko nebolo zverené do správy 

mestskej časti, prokurátor následne oznámil 
listom č. Pd 63/12-7 zo dňa 17.5.2012 
Združeniu občanov Líščie Nivy - Palkovičova 
Bratislava - Ružinov (ďalej len „združenie“), 
že nebolo preukázané zverenie parkoviska do 
správy mestskej časti.  
I napriek tomu, že združenie má už od roku 
2012 vedomosť, že mestská časť nemá 
parkovisko zverené do správy, podalo v apríli 
2016 ďalší podnet na Okresnú prokuratúru 
Bratislava II, ktorý po dôslednom preskúmaní 
prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava 
II JUDr. Anita Filová odložila bez prijatia 
prokurátorskeho opatrenia, pričom túto 
skutočnosť oznámila združeniu listom č. Pd 
44/16/1102-25 zo dňa 10.8.2016.  
 

B 

Protest prokurátora č. Pd 208/16/1102-15 zo 

dňa 31.05.2017 

 

C 

Prerokovanie protestu prokurátora pod číslom 
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Pd 208/16/1102-15 zo dňa 31.05.2017 v 

Miestnom zastupiteľstve mestskej časti 
Bratislava-Ružinov dňa 13.06.2017 

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na 
prijatie uznesenia 

343/XIX/2016  
 

A. MZ nesúhlasí 1. s akýmikoľvek zmenami územného plánu 
v lokalitách v blízkosti jazera Zlaté piesky, ktoré by mali za 
následok zmenu funkčného využitia plôch, určených 
súčasným územným plánom na rekreáciu a športové činnosti 
2. s výstavbou bytových domov, ateliérov či apartmánov v 
lokalitách pri jazere Zlaté piesky. B. žiada starostu aby na 
základe uznesenia zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 

Ružinov, vykonal všetky potrebné úkony, ktorými bude 
nateraz definované funkčné využitie plôch v okolí jazera 

Zlaté piesky zachované a zároveň, aby svojim postupom v 
intenciách zákonných možností neumožnil výstavbu 
bytových domov ateliérov či apartmánov v uvedenej lokalite.  

Ihneď  
 

Žiada - 
starostu MČ  
 

Od prijatia uznesenia mestská časť nesúhlasila 
ani nenavrhovala žiadne zmeny funkčného 
využitia plôch v blízkosti jazera Zlaté piesky. 

  

 

357/XIX/2016  
 

V pravidelnej predkladanej súhrnnej informatívnej správe o 
činnosti základných škôl a materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov uvádzať v tabuľke 
pridelených finančných prostriedkov údaje v členení:  
1. pridelené prostriedky na základe prideleného normatívu na 
počet žiakov 2. pridelené prostriedky v zmysle originálnych 
kompetencií MČ (ŠKD, jedálne a pod.) 3. pridelené 
prostriedky na základe prenájmu priestorov.  

Pri 

predkladaní 
správ o 
výchovno-

vzdelávacej 
činnosti 
školských 
zariadení  

Žiada - 
starostu MČ  
 

Pravidelne predkladaný materiál súhrnná 
informatívna správa o činnosti základných 
škôl a materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti MČ Bratislava – Ružinov je 

doplnený o tabuľkový prehľad v zmysle 

uznesenia 

359/XIX/2016  
 

Zrealizovať úpravu priestorov prvého kontaktu v budove 
miestneho úradu, vzhľadom na narastajúci stupeň agresivity 
niektorých občanov navštevujúcich sociálne oddelenie 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov a 
zvýšenie bezpečnosti pracovníkov Miestneho úradu.  

Čo možno v 
najkratšom 
čase  
 

Odporúča – 

starostovi MČ  
 

V rozpočte na r. 2017 neboli na tieto úpravy 
schválené finančné prostriedky, tento návrh 
bude zahrnutý do návrhu rozpočtu na rok 

2019. 

365/XXI/2016  
 

A. berie na vedomie správu o výsledku kontroly 
hospodárenia akciovej spoločnosti CULTUS Ružinov, a.s. 
Ružinovská 28, Bratislava. B. žiada predložiť miestnemu 
zastupiteľstvu MČ Bratislava - Ružinov návrh na odvolanie a 
zároveň na voľbu nového predstavenstva CULTUS Ružinov, 
a.s. na základe kontrolných zistení miestneho kontrolóra v 
mesiacoch september - október 2016.  

Ihneď do 
najbližšieho 
zasadnutia MZ  
 

Žiada - 
starostu MČ  
 

Uvedené uznesenie ide nad rámec 
oprávnení miestneho zastupiteľstva podľa 
§ 11 ods. 4 zákon č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení. 

378/XXI/2016  

 

Zabezpečiť vypracovanie materiálu „Koncepcia a program 
rozvoja telesnej kultúry Bratislavy“ na podmienky mestskej 

do 60 dní po 
podpise uznese-

nia k schválenej 

Odporúča - 
starostovi MČ  

Miestny úrad pravidelne overuje, v akom 

štádiu je uvedená koncepcia rozvoja telesnej 
kultúry Bratislavy. Do dnešného dňa táto 
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časti Bratislava - Ružinov v spolupráci s RŠK, p. o. 2. 
následne predložiť vypracovaný materiál na schválenie 
Miestnemu zastupiteľstvu.  
 

Koncepcie 

primátorom hl. 
m. Bratislavy 

 koncepcia nebola schválená, preto zatiaľ nie je 
možné vypracovať materiál na podmienky 

mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

395/XXII/2016  

 

Kolaudačné rozhodnutie na stavbu spevnené plochy parc. č. 
10800/66, 10800/67 – verejné parkovisko Palkovičova. Zabezpečiť 
prostredníctvom stavebného úradu mestskej časti Bratislava- 

Ružinov chýbajúce kolaudačné rozhodnutie na inž. stavbu spevnené 
plochy na parc. č. 10800/66 a na parc. č. 10800/67 za účelom 
sprístupnenia verejného priestranstva pre verejnosť.  
 

Bez termínu Žiada - starostu 

MČ  
 

Nie je možné, aby starosta úlohu uloženú 
predmetným uznesením splnil legálnym 
spôsobom bez prekročenia svojich právomocí. 
Obecné zastupiteľstvo ako jeden z orgánov obce 
rozhoduje o základných otázkach života obce, 
pričom v § 11 ods. (4) zákona o obecnom 

zriadení je uvedený demonštratívny výpočet 
činností, ktoré sú mu vyhradené. Medzi týmito 
činnosťami nie je uvedené riadenie preneseného 
výkonu štátnej správy, ani výkon dohľadu alebo 
inej kontroly nad výkonom prenesenej štátnej 
správy, ktorú vykonáva obec. Ani skutočnosť, že 
ide o demonštratívny a nie taxatívny výpočet 
neumožňuje prisudzovať obecnému zastupi-

teľstvu činnosť riadenia, či výkonu dohľadu nad 
preneseným výkonom štátnej správy, keďže 
tento je explicitne a na základe ústavnej zásady 
zverený inému orgánu štátnej správy. 
Rovnako v prípade starostu podľa § 13 ods. (4) 
písm. e) zákona o obecnom zriadení, starosta 
rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, 
ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce 
vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Uvedené 
ale nie je možné vykladať spôsobom, že 
čokoľvek, čo nie je zverené obecnému 
zastupiteľstvu, to môže vykonávať starosta, 

obzvlášť v prípade, ak je takáto činnosť zverená 
inému orgánu/subjektu. Uznesenie ukladá 
starostovi, aby de facto zneužil situáciu, že obec 
je zároveň stavebným úradom a bez toho, aby 

mal na to zákonné oprávnenie, zabezpečil 
chýbajúce kolaudačné rozhodnutie, pričom 
podľa § 79 ods. (1) stavebného zákona 
„Kolaudačné konanie sa začína na návrh 
stavebníka“, to znamená, že ani starosta, ani 
stavebný úrad nemôže začať konanie, ktoré zo 
zákona začína výlučne na návrh stavebníka. 

 


