ZÁZNAM
z pracovnej porady k materiálu „Metodický pokyn MVRR SR pre krajské
stavebné úrady a stavebné úrady (obce) k postupu prechodu pôsobnosti na
úseku vyvlastňovacieho konania na krajské stavebné úrady“ uskutočnenej dňa
28.6.2005

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: Otvorenie pracovného rokovania
Prerokovanie jednotlivých bodov programu - viď. pozvánka
Rôzne
Záver
Poradu otvoril Ing. Štefan Kužma - štátny tajomník Ministerstva výstavby
a regionálneho rozvoja SR.

Bod 2)
Mgr. Mária Zászlósová – riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy MVRR SR
informovala zástupcov jednotlivých krajských stavebných úradov o návrhu zákona
schváleného NR SR, ktorým sa dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Touto
novelou stavebného zákona prechádza zo stavebných úradov (obcí) na krajské
stavebné úrady časť pôsobnosti na úseku vyvlastňovacieho konania pre účel
uskutočnenia stavieb podľa § 108 ods. 2 písm. f) a o) stavebného zákona.
Za účelom zosúladenia postupu krajských stavebných úradov a stavebných
úradov (obcí) pri zabezpečení prechodu tejto pôsobnosti vypracoval odbor štátnej
stavebnej správy MVRR SR „Metodický pokyn“, o obsahu ktorého informovala Ing.
arch. Kukučová – vedúca oddelenia stavebného poriadku MVRR SR. Upozornila
najmä na potrebu bezodkladného informovania stavebných úradov (obcí), včasného
vypracovania delimitačných protokolov (do 10.7.2005) a taktiež nutnosť vykonať
zmeny v popise pracovných činností zamestnancov krajských stavebných úradov
a stavebných úradov (obcí).
Prítomní prednostovia krajských stavebných úradov obdržali pracovnú verziu
metodického pokynu a znenie novely stavebného zákona schváleného NR SR dňa
23.6.2005. Definitívna verzia metodického pokynu bude krajským stavebným úradom
doručená po jeho podpise ministrom výstavby a regionálneho rozvoja.
Bod 3)
Ing. Peter Baška – riaditeľ odboru rozpočtu a financovania MVRR SR vo
vzťahu k financovaniu uviedol, že v roku 2005 bude táto delimitovaná činnosť
finančne pokrytá z finančnej rezervy SR, v období roku 2006 budú na túto činnosť

finančné prostriedky poskytnuté z transferu obcí prostredníctvom Ministerstva financií
SR.
Bod 4)
Mgr. Jaroslava Antalová – riaditeľka osobného úradu MVRR SR informovala
prítomných o personálnom zabezpečení predmetnej činnosti – na zabezpečenie tejto
činnosti bolo schválené zvýšenie počtu štátnozamestnaneckých miest o 18 za celú
kapitolu, z toho pre krajské stavebné úrady 16 funkčných miest a pre MVRR SR 2
funkčné miesta. Zároveň upozornila, že tieto funkčné miesta sú určené výlučne pre
odborných zamestnancov na činnosť vyvlastňovania ako to vyplýva zo schváleného
zákona a nemajú sa použiť na zabezpečenie prierezových činností.
Pri obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest je potrebné
záujemcov informovať o možnosti dočasného preloženia podľa potreby (podľa
nápadu počtu návrhov na vyvlastnenie) na iný krajský stavebný úrad v zmysle
zákona o štátnej službe.
Rôzne
Mgr. Zászlósová upozornila zástupcov krajských stavebných úradov na
povinnosť oznamovať začatie vyvlastňovacieho konania (§ 38 a § 39 zákona
o katastri nehnuteľností) a doručovať právoplatné rozhodnutie o vyvlastnení (§ 20 a
§ 21 zákona o katastri nehnuteľností) príslušnej Správe katastra.
Prednosta KSÚ Bratislava mimo programu pracovnej porady upozornil
zástupcov MVRR SR na potrebu riešenia pretrvávajúceho problému, ktorým je
nedostatok prierezových pracovníkov na krajských stavebných úradoch. V tejto
súvislosti informoval Ing. Baška o prebiehajúcich rokovaniach s Ministerstvom
financií SR.
Záver:
1- prednostovia krajských stavebných úradov zabezpečia bezodkladné
informovanie stavebných úradov (obcí) o schválení novely stavebného
zákona,
2- krajské stavebné úrady a stavebné úrady (obce) zabezpečia v termíne do 10.
júla 2005 vypracovanie delimitačných protokolov,
3- MVRR SR bezodkladne zašle na jednotlivé krajské stavebné úrady podpísaný
metodický pokyn.

Príloha: prezenčná listina
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