Záznam č. 2/2011
z pracovnej porady vedúcich zamestnancov odborov štátnej stavebnej správy
a odborov územného plánovania krajských stavebných úradov
konanej dňa 27. 09. 2011 na KSÚ v Banskej Bystrici
Program:
1. Informácia o „Metodickom usmernení pre stavebné úrady a krajské stavebné úrady
k problematike povoľovania terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný
systém ekologickej stability, vzhľad krajiny alebo odtokové pomery v území (napr.
pre realizáciu systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd z územia do
vodného toku z hľadiska ochrany pred povodňami)“
Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD. – riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy
a územného plánovania MDVRR SR,
Ing. arch. Zuzana Kukučová – vedúca oddelenia stavebného poriadku MDVRR SR
2. Informácia k materiálu na rokovanie vlády SR „Návrh druhého realizačného
projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
Slovenskej republiky 2011“
Ing. Martin Kováč – splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu,
integrovaný manažment povodí a krajiny,
Ing. Michal Kravčík, CSc. - výkonný manažér Programu revitalizácie krajiny,
RNDr. Vladimír Klobučník – odborný pracovník
3. Informácia o príprave nariadenia k Zmenám a doplnkom č. 1 Koncepcie územného
rozvoja Slovenska 2001
Mgr. Ida Repaská – oddelenie územného plánovania MDVRR SR
4. Informácia o aktuálnych metodických usmerneniach vydaných MDVRR SR
Ing. arch. Zuzana Kukučová – vedúca oddelenia stavebného poriadku MDVRR SR,
Ing. arch. Jarmila Šutriepková – oddelenie stavebného poriadku MDVRR SR
5. Diskusia
K bodu 1- informácia o „Metodickom usmernení pre stavebné úrady a krajské stavebné
úrady k problematike povoľovania terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný
systém ekologickej stability, vzhľad krajiny alebo odtokové pomery v území (napr. pre
realizáciu systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd z územia do vodného toku z
hľadiska ochrany pred povodňami)“:
Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD. – riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy a územného
plánovania MDVRR SR
Ing. arch. Zuzana Kukučová – vedúca oddelenia stavebného poriadku MDVRR SR
Ministerstvo informovalo, že Odbor ŠSSaÚP vydal metodické usmernenie v zmysle zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov „Metodické usmernenie pre stavebné úrady a krajské stavebné úrady k
problematike povoľovania terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systém
ekologickej stability, vzhľad krajiny alebo odtokové pomery v území (napr. pre realizáciu
systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd z územia do vodného toku z hľadiska
ochrany pred povodňami)“. Metodické usmernenie upravuje problematiku povoľovania
preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré majú charakter opatrení potrebných
pre realizáciu systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd z územia do vodného toku
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Strana 1 z 3

(vodozádržné opatrenia) – sú to najmä terénne úpravy, ktoré môžu byť aj v kombinácii so
stavbami. V zmysle § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ide
o preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia
do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú
akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, a ktoré chránia územie pred zaplavením
povrchovým odtokom, ako sú úpravy v lesoch, úpravy na poľnohospodárskej pôde a úpravy
na urbanizovaných územiach.
Uvedené metodické usmernenie je k dispozícii na internetovej stránke MDVRR SR:
http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=86442 .
K bodu 2 - Informácia k materiálu na rokovanie vlády SR „Návrh druhého realizačného
projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí
Slovenskej republiky 2011“
Ing. Martin Kováč – splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný
manažment povodí a krajiny
Ing. Michal Kravčík, CSc. - výkonný manažér Programu revitalizácie krajiny
RNDr. Vladimír Klobučník – odborný pracovník
Splnomocnenec vlády Ing. Kováč informoval prítomných o „Návrhu druhého realizačného
projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej
republiky 2011“. Cieľom 2.RP programu je revitalizácia poškodených častí krajiny, aj
revitalizácia poškodených častí intravilánov obcí, v ktorých bola v roku 2010 a 2011
povodňami poškodená dopravná infraštruktúra a verejné budovy.
Splnomocnenec
pripomenul, že od 08. septembra 2011 je pre obce sprístupnený elektronický prihlasovací
formulár na internetovej stránke Úradu vlády SR – www.vlada.gov.sk a taktiež na
internetovej stránke splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný
manažment povodí a krajiny www.krajina.gov.sk . Uviedol, že posledným termínom na
prihlásenie sa bol piatok 16. septembra 2011 do 12.00 hod.
Ing. Michal Kravčík, CSc. informoval formou vizuálnej prezentácie o konkrétnych prípadoch
revitalizácie krajiny z 1.RP realizačného projektu, ako aj o riešeniach preventívnych opatrení
pred lokálnymi záplavami.
Účastníkom porady boli odovzdané materiály :
-

Návrh druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny
a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky 2011
Knižná publikácia: Medzi povodňami a suchom (Manuál integrovanej
protipovodňovej prevencie)
Knižná publikácia: Voda pre ozdravenie klímy - Nová vodná paradigma.

K bodu 3 - Informácia o príprave nariadenia k Zmenám a doplnkom č. 1 Koncepcie
územného rozvoja Slovenska 2001
Mgr. Ida Repaská – oddelenie územného plánovania MDVRR SR
Mgr. Ida Repaská informovala o príprave nariadenia k Zmenám a doplnkom č. 1 Koncepcie
územného rozvoja Slovenska 2001, ktoré boli schválené vládou SR uznesením č. 513/2011
z 10. 8. 2011. Ďalej zúčastneným poskytla informácie o novom zákone č. 226/2011 Z. z. o
poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie, o hodnotiacich
kritériách, spôsobe hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie a o objeme vyčlenených
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finančných prostriedkov na tento účel zo štátneho rozpočtu, pričom zvýraznila osobitné
podmienky pre rozpočtový rok 2011.
K bodu 4 – Informácia o aktuálnych metodických usmerneniach vydaných MDVRR SR:
Ing. arch. Zuzana Kukučová – vedúca oddelenia stavebného poriadku MDVRR SR
Ing. arch. Jarmila Šutriepková – oddelenie stavebného poriadku MDVRR SR
Ing. arch. Jarmila Šutriepková poskytla prítomným informáciu, že ministerstvo vypracovalo
metodické usmernenia k aktuálnej problematike aplikácie stavebného zákona, ktoré boli
zverejnené na internetovej stránke MDVRR SR www.telecom.sk v časti VÝSTAVBAŠtátna stavebná správa a územné plánovanie :
1. k novele trestného zákona č. 262/2011 Z.z. vo vzťahu k problematike neoprávneného
uskutočňovania stavieb,
2. k povoľovaniu fotovoltických elektrární a fotovoltických zariadení na strechách
stavieb,
3. k povoľovaniu nabíjacích NN-staníc pre elektromobily.
Prítomní boli zároveň upozornení, že na základe rokovaní so zástupcami distribútorov
a výrobcov elektriny a nové poznatky z praxe, bude usmernenie týkajúce sa fotovoltických
elektrární a fotovoltických zariadení na strechách stavieb aktualizované. O zverejnení
aktualizovanej verzie metodického usmernenia na internete budú krajské stavebné úrady
informované obvyklým spôsobom, t.j. zaslaním písomnej aktualizovanej verzie so
sprievodným listom.

V Bratislave, dňa 28.09.2011
Zapísala:
Veronika Rusnaková
Odsúhlasila: Ing. arch. Zuzana Kukučová, vedúca oddelenia SP
Schválil:
Ing. arch. Jelena Hudcovská, PhD., riaditeľka odboru ŠSSaÚP
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