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NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON: 

Odborník na spracovanie UPD bude regulovaný našou 138-čkou 
Pripomienku o kompetenciách pre spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie (UPD), ktorú 

komora podala počas medzirezortného pripomienkového konania 
nového stavebného zákona, akceptoval štátny tajomník František Palko 
bez zbytočných slov. Spracovateľ UPD bude „fyzická osoba, ktorá má 
profesijnú kvalifikáciu a autorizáciu na spracovanie územnoplánovacích 
podkladov a územnoplánovacej dokumentácie podľa predpisov o 
regulovaných povolaniach a regulovaných činnostiach.“ Ministerstvo z 
pracovného návrhu stavebného zákona vo vzťahu k spracovaniu UPD 
vyčiarklo reguláciu povolania a vymedzenie výkonu činnosti na 
spracovanie UPD prenechalo na našu 138-čku, ako to bolo doposiaľ. 

„Stavebný zákon by nemal byť tým zákonom, ktorý upravuje kategórie. 
Na regulovanie povolania slúži práve zákon o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,“ priblížil 
predseda komory Vladimír Benko. Po rozhodnutí ministerstva tak bude 

oblasť územného plánovania spadať do pôsobnosti autorizovaných osôb, ktorých rozsah spresní 
pripravovaná novela zákona 138/1992 Zb. 

Komora v auguste 2014 vzniesla v medzirezortnom pripomienkovom konaní nového stavebného 
zákona 23 zásadných pripomienok. Počas rozporového konania zúčastnených pripomienkovateľov 
na ministerstve dopravy 15. 12. 2014 akceptoval navrhovateľ zákona 22 z nich, riešenie pripomienky 
k § 26 ods. 1 nového stavebného zákona postúpil na druhé rozporové konanie so štátnym 
tajomníkom Palkom. Podľa Palkových slov môže stavbárska obec očakávať, že ministerstvo nebude 
meniť kompetencie v zákone č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch.                                                                                                                                                  red.     

ZÁKON 314/2001 Z. Z. O OCHRANE PRED POŽIARMI: 

Novela zvýši kvalitu návrhu požiarnotechnických zariadení 
Pre projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení, zariadení na odvod tepla a splodín 
horenia, zariadení elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) vrátane hlasovej signalizácie, ako aj 
zariadení na trvalú dodávku elektrickej energie a núdzového osvetlenia, budú zohľadnené 
požiadavky a kritériá, ktoré vyplývajú zo zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch. Projektovať uvedené požiarnotechnické zariadenia budú môcť len fyzické 
osoby, ktoré spĺňajú kritériá zákona č.138/1992 Zb. v platnom znení, teda autorizovaní inžinieri. V 
súčasnosti toto kritérium na projektovanie požiarnotechnických zariadení nie je požadované. 
Rozhodlo sa tak na rozporovom konaní k novele zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, 
ktoré sa konalo vo štvrtok 22. januára na Ministerstve vnútra SR.  

„Doposiaľ to nemusel byť autorizovaný inžinier, kto pripravoval projektovú dokumentáciu na uvedené 
požiarnotechnické zariadenia. Snahou komory je neustále zvyšovať kvalitu a úroveň vypracovania 
projektovej dokumentácie stavieb, ktorej nevyhnutnou súčasťou je aj riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti. Komora sa bude naďalej snažiť o zvyšovanie kritérií a požiadaviek na vzdelanie a 
skúsenosti špecialistov požiarnej ochrany podieľajúcich sa na tvorbe projektov stavieb, v súlade s 
princípmi o dosiahnutie najvyššej kvality projektovania,“ uviedol 1. podpredseda SKSI Ján Petržala.  

Návrh pripomienok k novele zákona pripravili Ján Lehocký a Juraj Olbřímek a komora po 
konzultáciách aj s právničkou Autorizačnej komisie SKSI Luciou Žákovou zverejnila štyri zásadné 
pripomienky. Z toho tri pripomienky boli akceptované.                                                                                  red. 

Ďalšie číslo Newslettra SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach 10. februára. 

VSTUPENKY NA PLES V PREDAJI 
13. reprezentačný Ples stavbárov, 6. februára o 19.00 h v Hoteli Bratislava 

Bližšie informácie: www.svf.stuba.sk 
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