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VEC: Žiadosť o výklad, resp. usmernenie k stavebnému zákonu v súvislosti s odstraňovaním 

nelegálnych stavieb – odpoveď 

  

  Na sekciu výstavby Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“) 

bolo doručené Vaše podanie, ktorým žiadate ministerstvo o o výklad, resp. usmernenie 

k stavebnému zákonu v súvislosti s odstraňovaním nelegálnych stavieb (prístreškov a chatiek) 

v počte 114 a viac na brehoch Oravskej priehrady.  

Predmetné stavby sa podľa Vášho vyjadrenia nachádzajú v Chránenej krajinnej oblasti 

Horná Orava, v jej zóne B a C, kde platí 3. a 4. stupeň územnej ochrany. Súčasne sa 

nachádzajú v Chránenom vtáčom území Horná Orava a na území mokrade medzinárodného 

významu, tzv. Ramsarskej lokalite „Mokrade Oravskej kotliny“. Podľa Vašich zistení sa 

stavby nachádzajú na parcelách vo vlastníctve štátu – v správe Lesov SR š.p. a Slovenského 

vodohospodárskeho podniku š.p., vlastníci stavieb nie sú známi a stavby slúžia najmä na 

športový rybolov najmä členom Slovenského rybárskeho zväzu. 

V uvedených súvislostiach žiadate zodpovedať otázku, ako postupovať vo veci 

odstránenia týchto stavieb, aké povinnosti majú pri odstraňovaní správcovia pozemkov, resp. 

ich užívatelia a kto je povinný financovať odstraňovanie nelegálnych stavieb, prípadne 

objektov, ktoré nie sú stavbami. 

 K Vašej žiadosti ministerstvo z hľadiska kompetencií podľa zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

v spojení s príslušnými ustanoveniami  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov uvádza nasledovné :  

  Akákoľvek právnická alebo fyzická osoba, ako aj orgán štátneho dozoru alebo 

dohľadu, pri zistení (prípadne opodstatnenom podozrení) nelegálnej stavby má možnosť 

podať podnet na miestne príslušný stavebný úrad na prešetrenie veci. Stavebný úrad má 

následne svojimi poverenými zamestnancami vykonať štátny stavebný dohľad a po zistení 

nelegálnej stavby má povinnosť začať z úradnej moci konanie o odstránení stavby (§ 88 

stavebného zákona), a to najmä ak má vedomosť, že predmetnú nelegálnu stavbu z dôvodu 

ochrany verejných záujmov nie je možné dodatočne povoliť. 
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 Ako vecne a miestne príslušný správny orgán musí vykonať dokazovanie (§ 34 

správneho poriadku), v súčinnosti s vlastníkmi pozemkov pod neoprávnenými stavbami 

zabezpečiť si potrebné podklady pre rozhodnutie (vrátane zistenia vlastníka stavby) 

a rozhodnúť. Podľa § 88 ods. 2 stavebného zákona odstránenie stavby nariadi vlastníkovi 

stavby na jeho náklady. 

V prípade, že stavebný úrad vlastným zisťovaním nevie zistiť vlastníkov stavby, môže 

postupovať v zmysle § 135 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.  

Podľa § 16 ods. 2 správneho poriadku správny orgán ustanoví opatrovníka účastníkovi 

konania, ktorého pobyt nie je známy alebo ktorému sa nepodarilo doručiť písomnosť na 

známu adresu v cudzine a ktorý si neustanovil zástupcu, ako aj účastníkovi konania, ktorý je 

postihnutý duševnou alebo inou poruchou, pre ktorú nemôže konať, a nemá zákonného 

zástupcu.  

  Náklady na odstránenie nelegálnej stavby znáša vlastník stavby, v prípade náhradného 

výkonu rozhodnutia náklady dočasne znáša správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal, prípadne 

na znášaní nákladov sa môže dobrovoľne podieľať aj iná právnická alebo fyzická osoba, napr. 

obec, vlastník pozemku a pod. Oprávnené náklady na odstránenie stavby je možné následne 

vymáhať súdnou cestou od vlastníka nelegálnej stavby. 

  K odstraňovaniu objektov, ktoré nie sú stavbami, ministerstvo nie je z hľadiska vecnej 

príslušnosti oprávnené sa vyjadrovať. 

 

  S pozdravom 

 

 

 

Ing. Tibor NÉMETH 

generálny riaditeľ sekcie 
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