
 

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR predstavilo v roku 2017 v rámci pracovnej skupiny dva návrhy 
zákonov, ktoré by mali nahradiť pôvodný stavebný návrh – návrh zákona o územnom plánovaní 
a návrh zákona o výstavbe.  

Cieľom samostatného návrhu zákona o výstavbe je najmä  

a) skvalitnenie,  
b) urýchlenie a  
c) zefektívnenie výstavby. 

Jednou z jeho priorít je aj obhajovať a zaistiť verejný záujem v zmysle základných požiadaviek na 
stavby a minimálnych požiadaviek na EHB. Stavby musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby spĺňali 
základné požiadavky na stavby podľa osobitného predpisu (nariadenie EP a Rady č. 305/2011), v 
ktorom sa definujú základné požiadavky na stavby. Príloha I, odsek 6 hovorí o Energetickej 
hospodárnosť a udržiavanie tepla -  

Stavby a ich vykurovanie, chladenie, osvetlenie a ventilácia musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby 
množstvo energie, ktoré vyžadujú pri ich používaní, bolo nízke, ak sa zohľadnia obyvatelia a klimatické 
podmienky miesta. Stavby musia byť taktiež energeticky úsporné a musia v priebehu zhotovovania a 
demolácie spotrebúvať čo najmenšie množstvo energie. 

Minimálne požiadavky  na energetickú hospodárnosť budov definuje Zákon č. 555/2005 Z. z. 

o energetickej hospodárnosti budov v §4 ods.1 

Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené 
technickými normami.1 Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať aj existujúca budova po 
uskutočnení jej významnej obnovy. 

Čo chce platforma Budovy pre budúcnosť dosiahnuť 

Zámerom pripomienok organizácie Budovy pre budúcnosť je skvalitnenie stavebného poriadku tak, 
aby sa stavali budovy, ktoré skutočne spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť  
a iné základné požiadavky. 

 Nový zákon o výstavbe by mal zaistiť, že stavebné povolenie (súhlas) a kolaudačné 
rozhodnutie (osvedčenie) sa môže vydať iba pre budovu, ktorá spĺňa minimálne požiadavky 
na energetickú hospodárnosť budov (a iné základné požiadavky na stavby). 
 

 Nový zákon o územnom plánovaní má zaistiť samospráve možnosť stanoviť na svojom 
katastrálnom území požiadavky na stavby nad rámec základných požiadaviek podľa zákona. 

 

                                                           
1
 § 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Stanovisko platformy Budovy pre budúcnosť k  návrhu Zákona o výstavbe a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)  a návrhu Zákona o územnom plánovaní 
a doplnení niektorých zákonov  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1999/264/#paragraf-5


Návrh zákona o výstavbe nenapĺňa cieľ a) skvalitnenie výstavby pretože: 

1. Nový systém povoľovania stavieb negarantuje, že sa budú povoľovať a kolaudovať iba také 
budovy, ktoré skutočne spĺňajú základné požiadavky na stavby a minimálne požiadavky na 
energetickú hospodárnosť. 

 
Navrhujeme: Povinnosť vystaviť energetický certifikát na základe projektovej dokumentácie pri 
žiadosti o povolenie stavby a nie až pri jej kolaudácii (v certifikáte sa hodnotí budova a jej 
potreba energie pri normalizovaných podmienkach, ktoré je možné vyhodnotiť už pri 
projektovaní stavby). Tak bude jasné, že projekt stavby zaradí budovu do príslušnej  energetickej 
triedy. Nie je reálne spracovať projektovú dokumentáciu pre budovy bez návrhu na zatriedenie 
do energetickej triedy tak, aby projektant vedel garantovať výsledok kvality stavby. Táto prax je 
aj jedným z dôvodov, prečo sa 11% budov  v roku 2017 skolaudovalo v energetickej triede C 
a vyššie. Stavebný zákon by mal iniciovať novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov §8. 

 
 

2. Nový zákon o územnom plánovaní by mal jasne stanoviť právomoc samosprávy určiť na svojom 
území požiadavky na stavby nad rámec základných požiadaviek a podmienky, za ktorých tak 
samospráva môže urobiť (nediskriminačné kritériá platné na celom území / pre všetky stavby toho 
istého druhu a veľkosti a pod.) 

 
Navrhujeme: Možnosť definovať stavebnotechnické a funkčné požiadavky na stavby zo strany 
miest a obcí úzko súvisí s ich schopnosťou zabezpečiť udržateľný rozvoj na svojom území. 
Budovy sú kľúčové pre prispôsobenie sa napr. demografickým zmenám a urbanizácii (potreba 
nájomných bytov, infraštruktúry pre nemotorizovanú dopravu a pod.) či novým klimatickým 
podmienkam (pasívna  ochrana pred prehrievaním, hospodárenie s vodou a dažďovou vodou 
a pod.). Rozvojové potreby a teda aj požiadavky na budovy sú však územne špecifické (napr. 
mesto – vidiek).  

 


