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Návrh uznesenia 

 

 

 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Ružinov po prerokovaní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berie na vedomie 

 

Informáciu o kontrole dodržiavania zákonných lehôt na vybavovanie podaní stavebným 

úradom 
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Dôvodová správa 
              

 

V zmysle § 18f ods.1 písm. b, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva BA – Ružinov č. 15/II/2014 zo 

dňa 16. 12. 2014  predkladám Informáciu o kontrole dodržiavania zákonných lehôt na 

vybavovanie podaní na stavebnom úrade. 
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Informácia 

o  kontrole  dodržiavania zákonných lehôt na vybavovanie podaní 
1. Úvod 

Na základe plánu kontrolnej činnosti schváleného uznesením č.15/II/2014 zo dňa 16.12. 2014 

zamestnanci Útvaru miestneho kontrolóra  Miestneho úradu  Mestskej časti Bratislava – 

Ružinov: Ing. Gunther  Furin- vedúci kontrolnej skupiny a 

                                    Mgr. Peter Florek – člen kontrolnej skupiny 

začali  4. mája 2015  kontrolu dodržiavania zákonných lehôt na vybavovanie podaní.   Cieľom 

kontroly bolo zistiť, či stavebný úrad postupuje podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov ( ďalej len „stavebný zákon“) 

a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“).  Rovnako 

bolo cieľom pokúsiť sa určiť rozsah porušovania zákona, jeho príčiny a možnosti ich 

eliminácie.  

     V čase schvaľovania plánu kontrolnej činnosti sme si boli vedomí toho, že zákon 

o obecnom zriadení v § 18 Rozsah kontrolnej činnosti v odseku 3 uvádza „ Kontrolná činnosť 

podľa § 27 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch 

alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom 

konaní .“  Vzhľadom k tomu, že sme sa nemienili zaoberať obsahom konania stavebného 

úradu, ale len dodržiavaním zákonných lehôt domnievali sme sa, že takto koncipovaná 

kontrola je v súlade so zákonom. Tento názor podporoval i fakt, že obec spolufinancuje 

stavebný úrad a znáša finančné dôsledky prehratých súdnych sporov za škody v dôsledku  

nedodržiavanie lehôt. 

tab. č. 1 Štruktúra financovania stavebného úradu ( mzdy) 

rok dotácia celkové čerpanie čerpanie zo zdrojov MĆ 

2010 64 281,49 111 680,10 47 398,61 

2011 66 775,86 125 444,71 58 668,85 

2012 67 294,80 116 381,20 49 086,40 

2013 64 185,81 101 326,65 37 140,84 

2014 64 787,52 119 749,61 54 962,09 

 

       Neskôr sme získali stanovisko Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR z roku 

2009, ktoré bolo reakciou na Kontrolu vybavovania podaní na stavebnom úrade so zameraním 

na včasnosť vybavovania v meste Šaľa. V stanovisku sa uvádza :  Podľa § 18f ods. 1 písm. a) 

zákona č, 369/1990 Zb. hlavný kontrolór vykonáva kontrolu  v rozsahu ustanovení § 18d tohto 

zákona. Z vyššie uvedených ustanovení cit. Zákona  vyplýva, že kontrolná činnosť hlavného 

kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch 

alebo povinnostiach osôb rozhoduje starosta v správnom konaní, to znamená, že sa 

nevzťahuje ani na kontrolu dodržiavania lehôt stavebným úradom, ktoré sú ustanovené 

príslušnými právnymi predpismi v správnom konaní. Hlavný kontrolór môže vykonávať 

kontrolu dodržiavania lehôt v podaniach nepodliehajúcich režimu správneho konania. 

Z dikcie vyššie citovaných ustanovení predmetných zákonov je teda jednoznačne zrejmé, že 

hlavný kontrolór je zamestnancom obce ako samosprávneho územného celku a vykonáva 

svoju činnosť v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. ako výkon samosprávy, 

pričom na kontrolu obcí ako stavebných úradov pri výkone prenesenej štátnej správy je 

oprávnený zo zákona č, 608/2003 Z. z. výlučne krajský stavebný úrad, to platí aj pre kontrolu 

včasnosti vybavovania podaní na stavebnom úrade.“ (poznámka - krajské stavebné úrady sú 

v súčasnosti  nahradené okresnými úradmi). Toto stanovisko nám ústne potvrdil aj prokurátor, 
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ktorý je spoluautorom doteraz jediného publikovaného komentára k zákonu 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení. Aby činnosť útvaru kontroly nevyšla nazmar,  predkladáme obecnému 

zastupiteľstvu informácie a odporúčania ku ktorým sme za uplynulé týždne dospeli, i keď 

nemajú povahu správy z výsledkov kontroly. 

     1.1.  Rozsah činnosti stavebného úradu. 

Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej 

správy. Pri prenesenom výkone štátne  stavebnej správy podľa 1. časti oddielu 7 až 8 a 2. časti 

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánování a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov stavebný úrad : 
- vedie územné konanie, okrem územia vojenských obvodov a vydáva územné 
rozhodnutia podľa § 32- § 39 stavebného zákona : 
a) rozhodnutie o umiestnení stavby, 
b) rozhodnutie o využití územia, 
c) rozhodnutie o chránenej časti krajiny (o chránenom území alebo o ochrannom pásme), 
d) rozhodnutie o stavebnej uzávere, 
- povoľuje výnimky z rozhodnutia o chránenom území, o ochrannom pásme a o stavebnej 
uzávere a povoľuje zmenu právoplatného územného rozhodnutia podľa § 41 stavebného 
zákona, 
- rozhoduje o predĺžení platnosti územného rozhodnutia podľa § 40 stavebného zákona, 
- vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (t. j. prístavby, 
nadstavby a stavebné úpravy) podľa § 60 - § 66 stavebného zákona, s výnimkou stavieb 
spadajúcich do kompetencie špeciálnych stavebných úradov podľa § 120 stavebného zákona a 
vojenských a iných stavebných úradov podľa § 121 stavebného zákona, povoľuje zmenu 
stavby pred jej dokončením podľa § 68 stavebného zákona, 
- rozhoduje o predĺžení platnosti stavebného povolenia podľa § 69 stavebného zákona, 
- povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia podľa § 71 stavebného zákona, 
- vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal 
stavebné povolenie podľa § 80 - § 82 stavebného zákona a vykonáva kolaudáciu dokončených 
terénnych úprav, vydáva povolenia na predčasné užívanie stavby podľa   §83 stavebného 
zákona, 
- rozhoduje o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a vydáva súhlas k začatiu 
prevádzky podľa § 84 stavebného zákona, 
- povoľuje zmeny v užívaní stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej 
prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a podstatnom rozšírení výroby alebo činností 
podľa § 85 stavebného zákona, 
- nariaďuje údržbu stavby a terénnych úprav podľa § 86 stavebného zákona, 
- nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách 
podľa § 87 stavebného zákona, 
- povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavieb a terénnych úprav podľa § 88 stavebného 
zákona, 
- dodatočne povoľuje stavby a ich zmeny a terénne úpravy podľa § 88a stavebného zákona, 
- nariaďuje vykonať neodkladné zabezpečovacie práce podľa § 94 stavebného zákona, 
- nariaďuje vypratanie stavby podľa § 96 stavebného zákona, 
- poverení zamestnanci stavebného úradu vykonávajú štátny stavebný dohľad podľa § 98 
stavebného zákona, 
- rozhoduje o zastavení prác na stavbe podľa § 102 ods. 2 stavebného zákona, 
- prejednáva priestupky fyzických osôb a ukladá sankcie podľa § 105 stavebného zákona, 
- prejednáva správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a 
ukladá sankcie podľa § 106 stavebného zákona, 
- vedie vyvlastňovacie konanie a rozhoduje o vyvlastnení stavieb, pozemkov a práv k nim 
podľa § 108 až § 115 stavebného zákona, 
- rozhoduje o zrušení rozhodnutia o vyvlastnení podľa § 106 stavebného zákona, ak sa v 
určenej lehote nezačalo s užívaním pozemku na účel, na ktorý sa vyvlastnilo, 
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- vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 ods. 2 
stavebného zákona, 
- zabezpečuje evidenciu a ukladanie rozhodnutí vrátane spisov a iných opatrení 
vyplývajúcich z jeho činnosti podľa § 131 a 132 stavebného zákona, 
- rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a 
stavby podľa § 134 stavebného zákona, 
-  rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe podľa § 135 stavebného  
zákona. 

    Pri prenesenom výkone štátnej správy na úseku rozvoja bývania podľa zákona č. 
607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania zabezpečuje ucelenú agendu na 
úseku rozvoja bývania overuje úplnosti náležitostí žiadosti o podporu rozvoja bývania 
(§11 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania): 

-preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory (§11 ods. 3 zákona č. 
607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 
-vyznačuje overenie úplnosti náležitostí žiadostí podľa §11 ods. 1 zákona č. 607/2003 Z. z. o 
Štátnom fonde rozvoja bývania 
- predkladá overené žiadosti Štátnemu fondu rozvoja bývania (§11 ods. 7 zákona č. 607/2003 
Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 
- poskytuje informácie žiadateľom o možnostiach poskytnutia podpory z prostriedkov 
Štátneho fondu rozvoja bývania vedie evidenciu podaných žiadosti 
- kontroluje a overuje faktúry za vykonané práce 
- kontroluje plnenie zmluvných podmienok pri poskytnutí podpory zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania 
-vykonáva prieskum nákladovosti stavieb realizovaných pomocou podpory štátu zabezpečuje 
agendu osobitných programov rozvoja bývania (mladé rodiny, neprispôsobiví občania, telesne 
ťažko postihnutí občania a pod.) ktorý zahŕňa: prieskum a zhodnotenie potreby v jednotlivých 
programoch (tvorba databázy) zabezpečovanie koordinácie jednotlivých subjektov 
podieľajúcich sa na realizácii osobitných programov bývania (štát, obec, občan) kontrolu 
postupu prác na týchto stavbách a kontrolu účelového použitia štátnych prostriedkov. 

 

    Pri prenesenom výkone štátnej správy podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok): 
 
- rozhoduje  autoremedúrou o odvolaniach proti vlastným rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 
správneho poriadku, 
- povoľuje alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v 
poslednom stupni podľa § 63 ods. 1 správneho poriadku, 
- rozhoduje o proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam podľa § 69 
právneho poriadku. 

Ďalej: 
- vyrubuje správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v 
znení neskorších predpisov, 
-  prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o 
sťažnostiach v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti, 
-vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o                                        
petičnom práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti, 
-  vykonáva ďalšie činnosti uložené nadriadeným orgánom, 
-  v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení     niektorých zákonov vybavuje žiadosti o informácie právnických 



7 
 

a fyzických osôb, 
-  vypracováva rozhodnutia o udelení súpisných a orientačných čísiel na stavby, 
-  vypracováva potvrdenia o pridelení súpisných a orientačných čísiel na stavby. 

     
1.2. Zákonné lehoty 

 
Stavebný zákon stanovuje v oblasti nášho záujmu len dve lehoty – „stavebný úrad oznámi 
začatie stavebného konania, územného konania, kolaudačného konania do 7 dní odo dňa, keď 
je žiadosť o konanie úplná“ a „stavebný úrad oznámi účastníkom konania začatie stavebného, 
územného, kolaudačného konania najmenej 7 dní pred konaním miestneho zisťovania 
prípadne ústneho pojednávania“, pri líniových a obzvlášť rozsiahlych stavbách 15 dní. Vo 
všetkých ostatných prípadoch sa na konanie stavebného úradu vzťahujú lehoty ktoré 
stanovuje Správny poriadok. Ten v paragrafe 49 stanovuje:  
(1)V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených 
účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. 
(2) V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný 
rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne 
najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže 
ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny 
orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s 
uvedením dôvodov upovedomiť. 
 

1.3.  Ďalšie ustanovenia správneho konania významné pre skúmanie dodržiavania lehôt 
 
Par. 18 - (2) Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu 
orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet správneho 
orgánu, je konanie začaté dňom, keď tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. 
(3) O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu 
účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, 
upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou. 
 

§ 29 Prerušenie konania  

(1) Správny orgán konanie preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke alebo ak 

bol účastník konania vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania, alebo ak 

účastník konania nemá zákonného zástupcu alebo ustanoveného opatrovníka, hoci ho má 

mať, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

(2) Správny orgán môže tiež konanie prerušiť najdlhšie na dobu 30 dní, ak to z dôležitých 

dôvodov zhodne navrhnú účastníci konania. 

(3) Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať. 

(4) Správny orgán v konaní pokračuje z vlastného podnetu alebo na podnet účastníka 

konania, len čo pominuli prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo, prípadne len čo uplynula 

lehota uvedená v odseku 2. 

(5) Pokiaľ je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú. 

 

§ 30 Zastavenie konania 

Správny orgán konanie zastaví, ak 

a) zistí, že ten, kto podal návrh na začatie konania, nie je účastníkom konania a nejde o 

konanie, ktoré môže začať správny orgán,  

b) účastník konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného 

účastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o 

konanie, ktoré môže začať správny orgán,  
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c) účastník konania zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu a 

konanie sa týkalo len tohto účastníka konania,  

d) účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky 

svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený,  

e) zistí, že nie je príslušným na konanie a vec nemožno postúpiť príslušnému orgánu,  

f) zistí, že vo veci už začal konať iný príslušný správny orgán, ak sa správne orgány nedohodli 

inak,  

g) zistí, že pred podaním návrhu vo veci začal konať súd, ak osobitný zákon neustanovuje 

inak,  

h) odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu,  

i) v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil,  

j) tak ustanoví osobitný zákon.    

 

2. Dodržiavanie lehôt stavebným úradom. 

Všeobecný názor verejnosti na prácu stavebného úradu je veľmi negatívny a je  to 

predovšetkým spôsobené zdĺhavým konaním stavebných úradov. Pokúsili sme sa overiť či sa 

toto konštatovanie  zakladá na faktoch. Zisťovali sme prostredníctvom e-spisu ako dlho trvajú 

konania stavebného úradu.  E-spis je elektronická spisová služba, ktorú Miestny úrad Ružinov 

využíva od roku 2012. 

      Vybrali sme tri mesiace roku 2014. Porovnali sme evidovanú došlú poštu stavebného 

úradu a elektronickú evidenciu spisov. Údaje sú uvedené v tabuľke: 
 Január 2014 Marec 2014 Apríl 2014 

Celkový počet prijatých žiadostí 96 138 170 

Dodržaný termín                     59                        97                       108  

Nedodržaný termín 37 41 62 

omeškanie do 1 mesiaca 17 21 26 

omeškanie nad 1 mesiac 20 20 36 

 

     V tabuľke uvedené čísla sú relatívne priaznivé. Vylepšujú ich žiadosti o pridelenie 

súpisného čísla, ohlásenia drobných stavieb a spisy súvisiace s dotáciami zo Štátneho fondu 

rozvoja bývania. Tieto typy spisov sú relatívne jednoduché a zákonná lehota sa dodržiava 

takmer vo všetkých prípadoch. Z toho logicky vyplýva,  že u náročnejších typov spisov ako sú 

stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia je dodržanie zákonnej lehoty skôr výnimkou.  

                 Obraz, ktorý odrážajú čísla v tabuľke  je však potrebné doplniť o údaj aká je 

veková štruktúra nevybavených spisov. Je pomerne komplikované, až nemožné presne určiť 

aké „staré“ sú nevybavené spisy. Možnosti e-spisu sú obmedzené. Dá sa z neho zistiť koľko 

bolo úradu doručených písomností, koľko bolo vytvorených spisov, ale informáciu 

relativizuje skutočnosť, že pri prechode do nového roku sa neuzatvorené spisy preklápajú do 

evidencie nového kalendárneho roku s novým číslom spisu. Vieme teda určiť, že na začiatku 

roku 2014 sa preklopilo 1409 neuzavretých ( nemusia byť nutne nevybavené) spisov 

z minulého roka, ale nedá sa určiť koľko z nich vzniklo v priebehu roku 2013 a koľko je 

z nich ešte starších.  

                      Počet spisov preklopených do nasledujúceho roka: 

2013                               833 

2014                             1409 

2015                               770         

     

Pre názorné popísanie problémov vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu uvádzame tri 

príklady konaní stavebného úradu , ktoré sa dajú označiť za relatívne  typické. 
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Príklad A 

Spis  CS 4225/2015 (výťah) 

7. 8. 2014      návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  - žiadosť                                                                 

23. 9. 2014    vypracovaný návrh oznámenia o začatí kolaudačného konania (48 dní) 

29. 9. 2014    podpis vedúcej stavebného úradu (6 dní) 

30. 9. 2014    prevzatie kanceláriou starostu (1 deň) 

8. 10. 2014     podpis starostu (8 dní) 

8. 10. 2014    expedícia  oznámenia o začatí ... a určenie ústneho pojednávania na  

                     30. 11.2014 účastníkom konania 

Hasičský a záchranný útvar Hl. M. SR Bratislavy a Regionálny útvar verejného zdravotníctva 

s vydaním kolaudačného rozhodnutia nesúhlasia, žiadajú predložiť ďalšie dokumenty.  

Dodnes neboli dodané.  

Celková dĺžka: dodnes neukončené 

Príklad B 

 

Spis CS 4224/2015  (nadstavba rodinného domu) 

16. 7. 2014    žiadosť o vydanie stavebného povolenia 

23. 9. 2014    vypracovanie Oznámenia o začatí stavebného konania na zmenu o       

                      končenej  stavby ( 69 dní ) 

29. 9. 2014    podpis  vedúcej stavebného úradu  

                      (6dní) 

29. 9. 2014     prevzatie kanceláriou prednostu (1 deň) 

2. 10. 2014     prevzatie kancelária starostu (3 dni) 

14. 10. 2014   podpis starostu (12 dní) 

14. 10. 2014   distribúcia oznámenia účastníkom konania     uplatnenie námietok do  7    

                       dní od doručenia oznámenia 

4. 12. 2014      písomná odpoveď projektanta na námietku 

13. 2. 2015      vypracovanie stavebného povolenia (121 dní )  

6. 3. 2015        podpis vedúcej stavebného úradu (22 dní) chýba záznam v e spise kedy 

                        kancelária starostu prevzala dokument na podpis 

23. 3. 2015      podpis starostu expedícia rozhodnutia (17dní) 

celková dĺžka:  251 dní 

Príklad C 

Spis CS 4226/2014  (súbor bytových domov) 

28. 7.   2014    žiadosť o vydanie stavebného povolenia  

16. 10. 2014    vypracované  „Oznámenie o začatí stavebného konania“ (93 dní) 

21. 10.  2014    podpísané vedúcou stavebného úradu  (5 dní) 

28. 10. 2014    podpísané starostom a expedované (7 dní)  

10. 11. 2014    nesúhlasné stanovisko Dopravného úradu 

27. 11.  2014   súhlas Dopravného úradu    

23. 12. 2014    súhlas M Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  

19. 12. 2014    vypracovanie rozhodnutia – stavebné povolenie( 21 strán )  (52dní) 

22. 12. 2014    podpis vedúcej stavebného úradu  (3 dni) 

2.  1.    2015    podpísané starostom  (11 dní) 

celková dĺžka: 171 dní 

 

3. Príčiny nedodržiavania zákonných lehôt 

Na príklade týchto troch, veľmi typických spisov , názorne vidíme niekoľko problémov pri 

dodržiavaní zákonných lehôt stavebným úradom.  
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3.1.   Ako prvý veľký problém je neúmerne dlhý čas medzi začatím konania – t. j. prijatím 

žiadosti a dátumom kedy je uskutočnený prvý úkon – napr.  oznámenie o začatí konania. 

Na základe  konzultácií s pracovníkmi stavebného úradu  je spôsobovaný dvomi faktormi, 

ktoré navzájom súvisia  

 3.1.1.  pracovné vyťaženie zamestnancov   
Rok           počet záznamov písomností         počet založených spisov 

2013                   10 316                                             3978 

2014                   10 957                                             4118 

07. 2015              5 557                                              2282 

Na základe krátkeho prieskumu uvádzame stručný zoznam povinností a prác referenta 

stavebného úradu vrátane informácie aké percento pracovného času im asi zaberajú: 

administratívne práce - 8 % ( vyhľadávanie spisov v systéme, evidencia spisov v e- systéme, 

uzatváranie spisov, vyznačovanie právoplatnosti, vypisovanie obálok, zakladanie záznamov 

do spisov a iné) 

študovanie žiadostí a projektovej dokumentácie - 14 % 

písanie písomností - 32 % (územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutia, oznámenia 

k ohláseniam, odpovede na listy, pozvánky, odpovede na štátne stavebné dohľady a sťažnosti, 

pozvánky na ústne pojednávania s miestnym šetrením a kolaudácie, poskytovanie informácií 

podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a pod. 

práca v teréne, na mieste stavby - 14 %  (obhliadky a šetrenia, ŠSD, sťažnosti, pokusy 

o zmier, kolaudácie) 

konzultácie a odborné poradenstvo poskytované stránkam počas stránkových dní – 30 

%  - osobne, telefonicky, elektronicky  

vnútorné porady a konzultácie medzi zamestnancami stavebného aj miestneho úradu -  

2  % 

Na základe rozhovorov s  pracovníkmi stavebného úradu sme získali dojem, že prevláda pocit 

rezignácie, lebo množstvo práce je tak veľké, že sa ani pri primeranom úsilí nedá zvládnuť 

v zákonných lehotách. 

3.1.2.  neúplnosť, prípadne nesprávnosť podaní 

 Zákonným postupom v tomto prípade by bolo o tejto skutočnosti informovať žiadateľa, 

vyzvať ho na doplnenie resp. opravu podania a konanie prerušiť až do doby keď podanie bude 

úplné a bezchybné. Tento postup sa vo väčšine prípadov nedodržiava. Príčinou je to, že 

schvaľovanie a podpisovanie prerušení konania je administratívne a časovo náročné a zväčša 

predlžuje konanie. Pracovníci preto uprednostňujú telefonickú alebo emailovú komunikáciu 

so žiadateľom. Celkovú dĺžku konania to síce skracuje, ale spôsobuje nedodržiavanie 

zákonných lehôt.  

 

3.2. Dĺžka vypracovania rozhodnutí – rozhodnutia často predstavujú  veľké množstvo 

vysoko odborného textu nezriedka 10 až 30 strán. Rozhodnutia sú vždy predmetom skúmania 

účastníkmi stavebného konania, odvolacích orgánov, predmetom súdnych konaní, precíznosť 

textov je preto rozhodujúca. A tu narážame na kvalitu, odbornosť, motiváciu i počet 

pracovníkov stavebného úradu. Z pozície pracovníkov útvaru kontroly sa k tomuto faktoru 

nemôžeme kvalifikovane vyjadriť, uvádzame len niektoré dôležité fakty.  

    K 1.6.2015 má stavebný úrad 16 pracovníkov z toho 11 s vysokoškolským vzdelaním. 

Z toho len traja tu pracujú viac ako tri roky. Jedna z dlhoročných pracovníčok je vo 

výpovednej lehote. I ďalší pracovníci verbálne deklarujú podobné úmysly. Od januára 2015 

nemá stavebný úrad riadne vymenovaného vedúceho. Stavebný úrad v súčasnosti vedie JUDr. 

Dianišková, ako dočasne poverená. Menovaná v krátkom čase tiež odíde - na materskú 

dovolenku. V súčasnosti prebieha druhé kolo výberového konania na miesto vedúceho 

stavebného úradu.. Prvé kolo prebehlo neúspešne. Prihlásil sa len jeden záujemca, ktorého 
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odbornosť nebola na požadovanej úrovni. So súčasných pracovníkov úradu sa neprihlásil 

nikto. Predchádzajúce vedúce stavebného úradu odišli v januári 2014 a v januári 2015. 

Celkový počet pracovníkov stavebného úradu sa v posledných 5 rokoch sa pohybuje  

v rozmedzí 15 až 17 osôb. Vývoj priemerného platu pracovníkov stavebného úradu je 

nasledovný: 

 

2011  -   902.50 eur 

2012  -  1005,72 eur 

2013 -   1014,82 eur 

2014 -    981,38 eur 

2015 (máj) 923,22 eur 

     Na tomto mieste je nutné spomenúť i vplyv samotného riadenia stavebného úradu na dĺžku 

vybavovania spisov.  Časté zmeny na pozícii vedúceho efektívnosti práce iste neprispievajú. 

Fluktuácia referentov bola už spomenutá. Pracovníci odchádzali, ich neuzavreté spisy zostali 

v kanceláriách, noví pracovníci ich nemali od koho riadne prebrať.  

     Predpokladom kvalitného riadenia sú kvalitné informácie ktoré musia byť k dispozícií 

v reálnom čase. Okrem e-spisu stavebný úrad nepoužíva žiadny informačný systém, ktorý by 

takéto informácie poskytoval. E–spis je skôr systém archivačný a evidenčný a informácie 

potrebné na riadenie práce úradu sa z neho nedajú získať, alebo ich získanie je  veľmi náročné 

na pracovný čas. Presnosť informácii ktoré sa dajú z e-spisu získať je diskutabilná, pretože je 

závislý od údajov, ktoré tam jednotliví pracovníci vkladajú. Pretože je to prácne a zdĺhavé 

a samotné vybavovanie spisov to skôr zdržuje  referenti evidenciu zanedbávajú. Spätná 

kontrola cez e-spis nedáva korektný obraz o stave vybavovania spisu lebo často neobsahuje 

informácie resp. úkony ktoré boli vykonané. Dátumy úkonov  e-spise sa často nezhodujú so 

skutočným priebehom vybavovania.  

Extrémy na ktoré sme skôr náhodne narazili sú tri žiadosti, ku ktorým doteraz neboli 

vytvorené spisy. Vedúci stavebného úradu nemá informáciu v akom stave riešenia sú 

jednotlivé konania, voči koľkým rozhodnutiam bolo podané odvolanie atď. Spisy na 

vybavenie jednotlivým referentom prideľuje skôr intuitívne.  

Osobitný  problém je odmeňovanie. Celkový objem rozpočtovaných mzdových prostriedkov 

aj výška jednotlivých miezd je zásadným problémom. Nízka úroveň platu nedovoľuje 

skutočnú mzdovú diferenciáciu pracovníkov. Nivelizácia miezd vedie k apatii a strate 

motivácie. Výška mzdy vedúceho stavebného úradu je zrejme hlavnou príčinou nezáujmu 

o túto funkciu.  Vedúci úradu nemá možnosť hmotne stimulovať pracovníkov. 

3.3. Schvaľovanie a podpisovanie – podpisový  poriadok MÚ mestskej časti Bratislava - 

Ružinov (RUZ-00-05) uvádza, že písomnosť po spracovaní referentom odsúhlasí vedúci 

referátu, ak referát vedúceho má, a vedúcim odboru. Následne je spis expedovaný na podpis 

oprávnenej osobe prostredníctvom príslušných sekretariátov. Podpisový poriadok podrobne 

uvádza, čo, kto je oprávnený podpísať. Obsahuje osem „podpisových obehov“. Z písomností, 

ktoré produkuje stavebný úrad je však explicitne menovaná iba jediná – výzva na zaplatenie 

správneho poplatku na činnosti v pôsobnosti stavebného úradu, ktorá je zaradená do 

podpisového obehu  prednosta – zástupca starostu MVDr. Gajdoš.  Všetky písomnosti, ktoré 

nie sú inde definované spadajú pod podpisový obeh „prednosta – starosta“ to znamená 

i všetky písomnosti stavebného úradu. Vedúci stavebného úradu nepodpisuje nič. Táto 

skutočnosť neúmerne predlžuje vybavovanie spisov. (pozn. Od jari 2015 sa písomnosťami 

stavebného úradu prednosta úradu už nezaoberá.) Zákon o obecnom zriadení v § 13 ods.5 

uvádza:   Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, 

právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v 

oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Komentár k citovanému textu 

ďalej uvádza „Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v 
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písomnom poverení – napr. rozhodovanie v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní 

podľa stavebného zákona...“ To že konania podľa stavebného zákona sú ako príklad uvedené 

na prvom mieste zrejme nie je náhoda. Množstvo nutných podpisov takmer vylučuje ich 

včasné podpisovanie jedným človekom. Zrejme by bolo užitočné vrátiť sa k praxi z minulých 

rokov, keď vedúci stavebného úradu mal isté kompetencie a starosta podpisoval 

predovšetkým konečné rozhodnutia.  Nezriedka sa stáva,  že podpísanie písomnosti trvá tak 

dlho, že rozdiel medzi dátumom uvedeným na liste a dátumom odoslania by bol príliš veľký, 

a preto je rozhodnutie prepísané nanovo s novým dátumom. Toto sa však prejaví ako zdržanie 

popísané v bode A, a nie ako zdržanie vyvolané podpisovaním. 

   Dá sa to vôbec stihnúť vybaviť spis včas s ohľadom na podpisový poriadok.? Pokúsime sa 

uviesť ideálny prípad. 

 

     Nech je žiadosť o stavebné povolenie doručená napríklad vo štvrtok a to prvý deň 

v mesiaci. Po zaevidovaní pošty a jej rozdelení jednotlivým pracovníkom môže v pondelok -

piaty deň- začať referent vybavovať žiadosť a vytvorí spis. V ideálnom prípade je žiadosť 

úplná a veľmi pracovitý a erudovaný referent na šiesty deň vypracuje Oznámenie o začatí 

stavebného konania a predloží ho na schválenie vedúcemu stavebného úradu. Ten ho za jeden 

deň preštuduje, a keďže ho referent pripravil bezchybne na siedmy deň ho schválený vráti 

referentovi. Osmy deň sekretariát stavebného úradu urobí dostatočný počet kópií a vypíše 

obálky pre všetkých účastníkov konania, napríklad desiatim, ďalej všetkým dotknutým 

orgánom a správcom sietí - cca dvadsiatim. Deviaty deň sú dokumenty  doručené do 

kancelárie starostu. Desiaty deň ich starosta podpíše a jeho sekretariát ich vráti stavebnému 

úradu a ten ich doručí do podateľne. Jedenásty a dvanásty deň pošta doručuje oznámenia. 

Niektoré zásielky sa nepodarí doručiť a sú uložené na pošte, pričom sa má zato že po troch 

dňoch uloženia sa pokladajú za doručené – to máme pätnásty deň. Účastníci konania sa 

podľa zákona môžu vyjadriť do siedmych pracovných dní. Už sme pri dvadsiatom štvrtom dni, 

pretože musíme prirátať jednu sobotu a nedeľu. V ideálnom prípade sa nikto neodvolá ani 

nemá žiadne zásadné pripomienky. Dvadsiaty piaty deň môže referent začať pracovať na 

stavebnom povolení. Stihne to za jeden deň, hoci stavebné povolenie má vyše dvadsať strán. 

Dvadsiaty šiesty deň povolenie preštuduje schváli vedúci stavebného úradu.  Starostovi bude 

podpis trvať len jeden deň. To znamená že i v ideálnom prípade vybavenie stavebného 

povolenia trvá 27 dní. Ale ideálne prípady sa vyskytujú zriedka. Žiadosti bývajú nekompletné, 

projekty nespĺňajú normy, účastníci konania sa odvolávajú, inštitúcie nepracujú včas. 

V kalendárnom mesiaci sú štyri soboty a nedele. Referenti, vedúci i starostovia bývajú niekedy 

chorí, majú zákonný nárok na 30 dní dovolenky, existujú i štátom uznané sviatky ale hlavne 

podobných, ale zväčša oveľa náročnejších spisov sú stovky. 

Na ilustráciu uvádzame, že priemerne trvalo stavebnému úradu vypracovanie oznámenia 

alebo rozhodnutia  u spisov založených v marci a apríli 2014, u ktorých nebola dodržaná 

zákonná lehota 92 dní a jeho podpísanie starostom 10 dní.  

 

4. Možnosti  riešenia situácie stavebného úradu. 

I. 
Zásadné zvýšenie mzdových výdavkov v rozpočte. Ak máme odvrátiť súčasné problémy, 

bude nevyhnutné dvojciferné zvýšenie. Tieto prostriedky je potrebné využiť na zvýšenie 

počtu pracovníkov i posilnenie miezd, a to hlavne v pohyblivej časti. Nevyhnutnosť zvýšenia 

rozpočtu treba vnímať v súvislosti s možnými náhradami za škody, ktoré mestskej časti hrozia 

v dôsledku činnosti, alebo ešte lepšie nečinnosti, stavebného úradu. Tieto môžu byť väčšie. 

     Riešeniu situácie by tiež pomohlo  iniciovať cez ZMOS a Úniu miest Slovenska zvýšenie 

dotácií, ktoré štát poskytuje na prenesený výkon štátnej správy. 
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   Za úvahu by stáli i mimoriadne, časovo obmedzené, riešenia ktoré by mali odstrániť 

problém - z minulosti nahromadené nevyriešené spisy. 

 

II. 
Zavedenie informačného systému na stavebnom úrade. Tento systém by nemal nahradiť 

alebo suplovať e-spisu, ale veľmi jednoduchou formou zabezpečiť úplný prehľad o tom komu 

bol spis pridelený, kde sa nachádza ale hlavne v akom je štádiu riešenia.  Systém by umožnil 

rovnomerne zaťažovať jednotlivých pracovníkov a uľahčil by dôsledné vynucovanie 

dodržiavania zákonných lehôt. Umožnil by v reálnom čase zistiť kde a prečo sa vybavovanie 

spisov zdržuje a dal by sa využiť pri hmotnej i nehmotnej stimulácii pracovníkov. 

III. 
Prehodnotenie podpisového poriadku miestneho úradu.  Súčasný podpisový poriadok 

v oblasti stavebných konaní je príliš centralizovaný a zdĺhavý. Vedúci stavebného úradu 

nemôže podpísať nič čo má adresáta mimo miestneho úradu. Predlžuje to vybavovanie i úplne 

triviálnych spisov a degraduje postavenie vedúceho stavebného úradu. Starosta nevyužíva 

splnomocnenie na podpisovanie ani pri viacdňovej neprítomnosti na úrade.  

 

 

 
             


