
 

 

 

 
 

Metodické usmernenie 

Stavebné úrady 

 

Každý stavebný úrad je povinný dodržiavať povinnosti ustanovené zákonom č. 177/2018 Z. 

z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), 

a to z nasledujúcich dôvodov: 

V zmysle § 1 ods. 1 zákona proti byrokracii orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej 

činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných 

systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v 

nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Takto získané údaje a výpisy, 

okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za skutočnosti všeobecne známe; tieto 

údaje a výpisy sú použiteľné na právne účely. 

V zmysle § 17 ods. 5 a 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v 

znení neskorších predpisov  

(5)  

Ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, 

právom chránených záujmoch alebo povinnostiach osôb dokumenty, údaje alebo preukázať 

skutočnosti, orgán verejnej moci je oprávnený také dokumenty, údaje alebo preukázanie 

skutočností požadovať od účastníkov konania, len ak 

a) na tento účel nemožno použiť hodnotu referenčného údaja a nie sú známe orgánu verejnej 

moci z jeho činnosti, 

b) je to nevyhnutné pre bezpečnosť informačného systému alebo 

c) vznikne oprávnená pochybnosť o úplnosti hodnoty referenčného údaja alebo o tom, či 

zodpovedá skutočnosti, alebo ide o konanie o zápise, zmene alebo výmaze hodnoty 

referenčného údaja v referenčnom registri. 

(6) 

Ak zákon ustanovuje orgánu verejnej moci povinnosť získavať alebo použiť na účely výkonu 

verejnej moci úradné dokumenty, údaje vrátane osobných údajov alebo preukázať 

skutočnosti, v rozsahu, v akom sú vedené v informačnom systéme verejnej správy v správe 

iného orgánu verejnej moci, je tento iný orgán verejnej moci povinný takéto úradné 

dokumenty, údaje alebo skutočnosti bezodplatne a bezodkladne poskytnúť v rozsahu 

nevyhnutnom na naplnenie účelu, na ktorý sa poskytujú, a to aj automatizovaným spôsobom 

a bez súhlasu dotknutých osôb. Ak sú úradné dokumenty, údaje alebo skutočnosti podľa prvej  



 

 

 

 

 

 

vety predmetom bankového tajomstva, daňového tajomstva, poštového tajomstva, 

telekomunikačného tajomstva alebo iného tajomstva alebo povinnosti mlčanlivosti podľa 

osobitných predpisov, orgán verejnej moci je povinný ich poskytnúť, len ak je udelený súhlas 

osoby, ktorá je podľa osobitných predpisov takýto súhlas oprávnená dať; to neplatí, ak sa 

podľa osobitných predpisov na ich poskytnutie súhlas nevyžaduje. 

 V zmysle § 140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ak nie je výslovne ustanovené inak, vzťahujú 

sa na konanie podľa tohto zákona všeobecné predpisy o správnom konaní. 

V zmysle § 32 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 

znení neskorších predpisov 

(1) Správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si 

obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov 

konania. 

 (2) Podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, 

dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu 

orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje 

správny orgán.  

Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z 

registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne 

účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu 

preukazovať dokladmi. Doklady vydané správnym orgánom a obsah vlastných evidencií 

správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správnemu orgánu z úradnej činnosti, 

ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu dokladovať. 

Je potrebné brať do úvahy, že zákon proti byrokracii novelizoval zoznam zákonov, ktoré 

upravujú konania, v ktorých nie je možné dožadovať sa listinnej formy výpisov. 

Nejde však o taxatívny, t. j. uzavretý výpočet zákonov (účelov).  

Ak vyžadovanie výpisov v listinnej forme vyplýva zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov, orgány verejnej moci sú Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 84 z 21. 

februára 2018 k návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 

záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon proti byrokracii) povinné zosúladiť tieto všeobecne záväzné právne predpisy.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Ak existujú všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré nie sú v súlade so zákonom proti 

byrokracii, je potrebná novelizácia.  

Táto úloha im vyplýva z vyššie uvedeného uznesenia vlády Slovenskej republiky. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že stavebné úrady sú povinné postupovať v zmysle zákona proti 

byrokracii. 
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