
Vážené dámy, vážení páni,
pozývame Vás na každoročnú konferenciu venovanú odbornej problematike  

riešenej stavebnými úradmi ako preneseného výkonu štátnej správy.
Výstavba na Slovensku je na vzostupe. Stavebné úrady majú z roka na rok  

viac podaní a stavebný priemysel sa dostáva na úroveň z pred krízy.
 

Medzi témy tohtoročnej konferencie patrí aj zefektívnenie spolupráce 
 stavebných úradov, účastníkov stavebných konaní a ďalších zainteresovaných osôb. 

 
Sú to témy, ktoré je potrebné neustále riešiť a v rámci pripravovaných zmien 

v legislatíve budú odprezentované riešenia dlhodobých problémov v tejto oblasti.
 

Veríme, že informácie a nové poznatky získané na konferencii Stavebné úrady 2017
budú pre Vás prínosom a inšpiráciou pri vykonávaní pracovných povinností.

 
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Vladimír Benko
predseda SKSI

Ski & Wellness Residence Družba **** ponúka ubytovanie v hoteli s nádychom francúzskych Álp.  
Nachádza sa v centre turistického a lyžiarskeho strediska Jasná v nádhernej horskej scenérii  

národného parku Nízke Tatry na severnej strane Chopka v nadmorskej výške 1200 m.
Výnimočná atmosféra hotela, široká ponuka služieb, interiér zariadený ušľachtilými materiálmi  

a čaro tatranskej prírody urobia z Vášho pobytu nezabudnuteľný zážitok.  
Pobyt ocenia najmä hostia s estetickým cítením a vzťahom ku gastronómii, ktorí pred preplnenými  

aquaparkami uprednostnia bazény s pramenitou vodou a pobyt na čistom horskom vzduchu.

 9.00 – 10.00 Registrácia 

10.00 – 10.30 Otvorenie

10.30 – 12.30  Pripravovaná legislatíva v Slovenskej republike a Českej republike
   Ministerstvo pro místní rozvoj Českej republiky
   Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

12.30 – 13.30 Obed

13.30 – 15.00 Metodický blok 1
   Ministerstvo dopravy a výstavby SR a partneri

15.00 – 16.45  Problematika schvaľovacích procesov pri vydávaní povolení
   Slovenská komora stavebných inžinierov a partneri

 19.30 Večera a spoločenský večer 
  (Business casual)

 9.00 – 10.00 Metodický blok 2 
   Ministerstvo dopravy a výstavby SR a partneri

10.00 – 11.30 Diskusia

11.30 – 11.45 Ukončenie konferencie

 12.00 Obed
 

Podrobný program bude zaslaný e-mailom.
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28. – 29. september 2017 
Demänovská Dolina – Jasná
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Ružomberok 38 km
Liptovský Mikuláš 17 km
Brezno  73 km
Banská Bystrica  91 km
Poprad  70 km
Martin  81 km
Bratislava  298 km
Košice 185 km
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podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
minister dopravy a výstavby SR

minister vnútra SR
minister životného prostredia SR

štátny tajomník MDaV SR
generálny riaditeľ sekcie výstavby MDaV SR

zástupcovia zMOS-u

Prihlásiť sa na konferenciu môžete on-line na www.sksi.sk do 20. 9. 2017. 

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne prostredníctvom stránky:
 www.druzbahotel.sk

ÚčaSTNíCKy POPLaTOK zahŕňa: 
účasť na konferencii, večeru a občerstvenie počas konferencie, spoločenský program.

98 €
pre verejnú správu na osobu

198 €
pre súkromný sektor na osobu

98 €
pre členov SKSI na osobu

 

POD zÁšTITOU  
MiniSteRStvA  

DoPRAvY  
A výStAvbY SR

SlovenSká koMoRA  
StAvebných inžinieRov 

The SLOVaK ChaMBeR Of CIVIL eNgINeeRS
SLOWaKISChe KaMMeR DeR BaUINgeNIeUR 

uSPoRiADAteĽ


