MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR ŠTÁTNEJ STAVEBNEJ SPRÁVY

810 05 BRATISLAVA 15, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100

OZNÁMENIE
pre stavebné úrady, okresné úrady v sídle kraja a Slovenskú stavebnú inšpekciu
k problematike zákona č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím
Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho
súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej správy,
(ďalej len „MDVRR SR“) oznamuje, že dňa 23. 3. 2016 bol v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“) vyhlásený zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých
opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového
poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený
zákon nadobudol účinnosť dňom 1. 7. 2016.
Vládny návrh zákona bol vypracovaný na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č.
650 zo 17. decembra 2014, uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 651 zo 17. decembra
2014 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 652 zo 17. decembra 2014, ktorými vláda
Slovenskej republiky poverila ministra spravodlivosti Slovenskej republiky predložiť návrhy
legislatívnych zmien vyplývajúcich z prijatia zákonov – Civilný sporový poriadok, Civilný
mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Predkladaný vládny návrh zákona je teda
reflexiou na zmeny vykonané v rámci procesu rekodifikácie civilného práva procesného.
Cieľom novej právnej úpravy predkladaného vládneho návrhu zákona je zosúladenie
právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s právnou úpravou
v nových civilno – procesných kódexoch. Vládny návrh zákona obsahujúci 178
novelizačných článkov viac ako obsahové zmeny zahŕňa zmeny technického charakteru,
zmeny terminologické a zmeny, ktoré si vyžiadala potreba riadneho uplatňovania
novoprijatých kódexov. Samozrejmosťou je úprava odkazov na pôvodný Občiansky súdny
poriadok.
Zmeny v súvislosti so Správnym súdnym poriadkom sa týkajú najmä novej koncepcie
správneho súdnictva, podľa ktorej nebudú súdy rozhodovať o opravných prostriedkoch
proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy, ale po splnení zákonom stanovených
predpokladov bude možné rozhodnutia týchto orgánov preskúmať na základe správnej
žaloby.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa
mení takto:
1. V § 62 ods. 3 sa slová „občianskoprávne alebo pracovnoprávne konanie“ nahrádzajú
slovami „občianskoprávny úkon alebo pracovnoprávny úkon“.
Terminologické zjednotenie s Správnym súdnym poriadokom.
./.

2. Vo štvrtej časti sa vypúšťa štvrtý a piaty oddiel vrátane nadpisov.
Vypúšťajú sa ustanovenia § 69 a § 70 správneho poriadku ako nadbytočné, nakoľko
konanie o proteste prokurátora bude plne súčasťou zákona č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v znení neskorších predpisov (§ 23 a nasl.). Preskúmavanie rozhodnutí
správnych orgánov súdom vyplýva z nového Správneho súdneho poriadku, a teda v
osobitných predpisoch dochádza k vypúšťaniu ustanovení o možnosti preskúmania
rozhodnutí správnym súdom.
3. V § 72 ods. 2 sa vypúšťajú slová „návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo“.
Súdny výkon rozhodnutia v doterajšej podobe zaniká. Nútený výkon rozhodnutí bude
v prevažnej miere upravený v zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov. Možnosť podať návrh na výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov nie je
dotknutá.
4. V § 78 ods. 5 a § 79 ods. 5 sa slová „Občianskeho súdneho poriadku“ nahrádzajú slovami
„Exekučného poriadku“.

Vypracoval: Mgr. Ján Dancák, dňa 8. júla 2016

Ing. Viera Rajprichová, PhD.
riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy
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