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RVC Košice 2020/17 

Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s organizátormi 

RVC Košice a Prešov 
vás srdečne pozývajú na pravidelné celoslovenské 

 

 

 

 
 

 

Pozývame Vás na pravidelné vzdelávacie podujatie pre profesijnú skupinu stavebných úradov. Pozvali sme lektorov na témy, ktoré ste 
označili v spätnej väzbe ako zaujímavé a potrebné. Verím, že sa vám bude obsah páčiť a že sa vám aj v tejto dobe podarí prísť sa spoločne 
vzdelávať. JUDr. Spišiaková pripravila tému štátneho stavebného dohľadu a prejednávania stavebných priestupkov a správnych deliktov. 
Ing. Macášek a Ing. Karásková vás prevedú oblasťou posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Často žiadanou témou sú vodné 
stavby, ku ktorej prijala pozvanie Ing. Gaálová. Na podujatí sa zúčastnia aj zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby, Ing. Kán a JUDr. 
Dancák, ktorí sa budú venovať vybraným problémom stavebnej správy. Aj tentokrát budete mať vyčlenené jedno popoludnie na konzultácie, 
ku ktorým môžete zasielať otázky a námety vopred (najneskôr do 8.4.2020). 
 

Cieľová skupina:  
zamestnanci stavebných úradov, starostovia obcí, zamestnanci špeciálnych stavebných úradov ostatní záujemcovia o túto problematiku 

 

ORGANIZAČNÉ POKYNY:  
 

Miesto konania:  

Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec 

Prezencia:  27.4.2020 - od 11.00 – do 11.30 h 

 
ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 

Dátum konania:  

27. – 28. apríl 2020 /pondelok – utorok –2 dni 
 

Č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053     VS: 272804 

pre členov RVC:            142,- € /účastník   

pre nečlenov  RVC:       162,- € /účastník   
 

Dátum konania:  

27. – 29. apríl 2020 / pondelok – streda - 3 dni 

č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053      VS: 272904 

pre členov RVC:             222,- € /účastník  

pre  nečlenov  RVC:      242,- € /účastník   
 

 

 

 

   
 

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:  
1.deň:  

11.30 – 16.00     JUDr. Helena Spišiaková 
Štátny stavebný dohľad a prejednávanie stavebných 
priestupkov a správnych deliktov.  
 

16.30 – 18.00     mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD. 
  npor. Ing. Renáta Karásková 
MV SR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, OPP 

Protipožiarna bezpečnosť stavby v konaniach stavebného 
úradu. 

   2. deň: 
9.00 – 13.00   Ing. Anna Gaálová 
Štátna vodná správa ako špeciálny stavebný úrad. 
 

14.00 – 16.30     JUDr. Helena Spišiaková, 
Ing. Anna Gaálová, Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák, 
JUDr. Katarína Krasová, LL.M. 
Konzultácie k témam podujatia a otázkam zaslaným 
vopred. 
 

3.deň:  

8.30 – 12.30        Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák 
  MDaV SR, odbor štátnej stavebnej správy 

Informačný blok odboru štátnej stavebnej správy.
 

Za členov na toto podujatie sú považovaní členovia  vymenovaných RVC: RVC Košice, RVC Martin, RVC Nitra, RVC 
Michalovce, RVC Prešov, RVC Rovinka, RVC Senica, RVC Trenčín, RVC Trnava .

V poplatku je zahrnuté: ubytovanie, strava, občerstvenie, pracovné materiály, lektori, prenájom priestorov, organizačné náklady.

Uzávierka prihlášok:  20. apríl 2020 
 

Prihlasovanie na toto podujatie je centrálne dohodnuté cez RVC Košice. Z tohto dôvodu Vás žiadame o písomné alebo mailové 
prihlášky. Odporúčame prihlasovanie priamo cez www.rvcvychod.sk. Aby nedošlo k skomoleniu Vašich prihlasovacích 
údajov,  neodporúčame telefonické prihlasovanie. Platby vložného budeme prijímať výlučne na uvedený účet a vopred. 
 

Táto pozvánka slúži ako účtovný doklad. 
 

Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade poplatku a spolu s príjmovým pokladničným dokladom, resp. výpisom z 
účtu  o úhrade poplatku tvorí doklad pre zúčtovanie. Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 
Z.z. v znení neskorších predpisov. RVC Košice nie je platcom DPH.   
 

Identifikačné údaje RVC Košice: IČO: 31268650, DIČ: 2021412756 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE 

STAVEBNÉ ÚRADY 
 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA  
 

1. deň: pondelok, 27.4.2020 

          od 11.00  Prezencia 

11.30 – 16.00  Prvý vzdelávací blok:  

  Štátny stavebný dohľad a prejednávanie stavebných priestupkov a správnych deliktov. 

 Lektorka:  JUDr. Helena Spišiaková 
 

• Štátny stavebný dohľad (poverenie na ŠSD, oprávnenia orgánu ŠSD, vstup na nehnuteľnosti, povinnosti stavebníka 

resp. vlastníka stavby, záznam o vykonaní ŠSD, výzva na odstránenie zistenej závady, zastavenie stavby)  

• Základné pojmy priestupkového práva (definícia priestupku, zavinenie, vek a príčetnosť, osoby vyňaté z 

pôsobnosti zákona, sankcie, zánik zodpovednosti za priestupok - premlčanie)   

• Výkon ŠSD ako objasňovanie priestupkov a správnych deliktov (príslušnosť na objasňovanie priestupkov, podnet 

na vykonanie ŠSD a jeho obsah, oprávnenia orgánu ŠSD pri objasňovaní, ukončenie objasňovania, odloženie veci, 

predloženie veci na prejedanie priestupku, odovzdanie veci na prejednanie správneho deliktu, odovzdanie veci 

orgánom činným v trestnom konaní)  

• Konanie o priestupkoch (príslušnosť a súčinnosť správnych orgánov, spoločné konanie, odloženie veci, začatie 

konania, postúpenie veci, účastníci konania, ústne pojednávanie, zastavenie konania, rozhodnutie o priestupku, 

náhrada škody, náhrada trov konania, doručovanie, odvolanie,  výkon rozhodnutia – vymáhanie nezaplatených 

pokút)  

• Priestupky podľa § 105 stavebného zákona (jednotlivé skutkové podstaty)   

• Prejednávanie iných správnych deliktov obcou (pojem iného správneho deliktu, objektívna zodpovednosť 

právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, príslušnosť obce, prejednanie iného správneho 

deliktu v správnom konaní, rozhodnutie o pokute, lehoty na ukladanie pokút a vymáhanie nezaplatených pokút), 

• Správne delikty podľa § 106 stavebného zákona (jednotlivé skutkové podstaty)   

• Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho súdneho poriadku; 

• Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
 

16.30 – 18.00  Druhý vzdelávací blok: Protipožiarna bezpečnosť stavby v konaniach stavebného úradu. 

Lektori: mjr. Ing. Dušan Macášek, PhD., npor. Ing. Renáta Karásková 
 

• všeobecné požiadavky  

− protipožiarna bezpečnosť stavby (PBS), čo všetko sa musí zohľadňovať 

− odborná spôsobilosť spracovateľa riešenia PBS  

− zabezpečenie stavby vodu na hasenie požiarov 

• posudzovanie projektovej dokumentácie s pohľadu PBS (praktický výklad na rodinnom dome) 

− územné konanie  

− stavebné konanie  

• kolaudácia stavby  

− čo sa kontroluje v rámci kolaudácie stavby z pohľadu PBS 

− ktoré doklady sa majú predkladať v rámci kolaudačného konania 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

  13.00 – 14.00  Obed 
 

  od 18.00 Večera, voľný program 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
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2. deň: utorok, 28.4.2020 

        do 9.00       Raňajky 

 9.00 – 13.00     Tretí vzdelávací blok: Štátna vodná správa ako špeciálny stavebný úrad 

Lektorka: Ing. Anna Gaálová  
 

• Rozdelenie vôd, koncepčná činnosť 

• Osobitné užívanie vôd 

• Povoľovanie vodných stavieb (vyjadrenie, súhlas, stavebné konanie)  

• Ochranné pásma vodárenských zdrojov a chránené vodohospodárske oblasti 

• Verejné vodovody a verejné kanalizácie 

• Tepelné čerpadlá 

• Správa vodných tokov 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 
 

10.30 – 11.00 Kávová prestávka 
 

14.00 – 16.30     Štvrtý vzdelávací blok: Konzultácie k prednášaným témam a zaslaným otázkam.   
 Lektori: JUDr. Helena Spišiaková, Ing. Anna Gaálová, Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák,    
                JUDr. Katarína Krasová, LL.M. 

K tejto časti môžete opäť zasielať vaše otázky, námety a to najmä k odprednášaným témam. Prosíme 
vás, aby to neboli kompletné spisy, pretože na podujatí nie je priestor na ich rozoberanie a ich 
naštudovanie je veľmi časovo náročné. Cieľom tejto časti je hľadať riešenia praktických problémov pri 
konaniach stavebných úradov a zjednocovať postupy stavebných úradov v konaniach. 
Lektori si vaše námety naštudujú vopred a počas konzultácií budú o týchto problémoch diskutovať, resp. 
povedia vám svoj pohľad. Vyhradzujeme si právo výberu otázok a podnetov s ohľadom na odbornosť 
prítomných lektorov a z časového hľadiska. 
Zasielajte mailom: rvcke@stonline.sk   Termín uzávierky: 8.4.2020 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13.00 – 14.00    Obed 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16.30    Záver programu pre účastníkov 2-dňového podujatia 
 

Pokračovanie programu pre účastníkov 3-dňového podujatia 
 

18.00   Večera, voľný program 

3. deň: streda,  29.4.2020 

9.00 – 13.00     Piaty vzdelávací blok:  

Informačný blok odboru štátnej stavebnej správy.               
Lektor: Ing. Michal Kán, JUDr. Ján Dancák 
 

• Informácie k legislatívnym úpravám vo väzbe na činnosť stavebného úradu 

• Riadená diskusia – Stavebná správa, ako ďalej? 

• Povoľovanie telekomunikačnej „prípojky“ 

• Voľné témy 

+ priebežná diskusia k uvedeným témam, krátke vyjadrenie k témam ostatných prispievateľov 
Pozn.: program môže byť doplnený podľa potreby 

 

13.00   Záver podujatia, obed  

 
Citát :          

„Miesto človeka v živote nie je vymedzené tým, čo vie, ale tým, čo chce a čo môže.“ 
 

Gustave Le Bon 
 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
mailto:rvcke@stonline.sk


 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RVC Košice a RVC  Prešov                                                                                      RVC Košice, Hlavná 68, 040 01  Košice 
sú členmi Asociácie vzdelávania samosprávy.                                                                                                                                          IČO: 31268650, DIČ: 2021412756 
Informácie o vzdelávaní samosprávy: www.avs-rvc.sk                             Tel.:+421/55/684 11 61, M: +421 905 883 099, www.rvcvychod.sk, rvcke@stonline.sk  
 

Organizační garanti : 

RVC Košice  

RVC Prešov  

 

RVC Košice, RVC Martin, RVC Michalovce,  

RVC Nitra, RVC Prešov, RVC Rovinka, 

  RVC Senica , RVC Trenčín, RVC Trnava  

 

Veríme, že aj v tejto uponáhľanej dobe a napriek mnohým povinnostiam, s ktorými sa každý deň stretávate, si dokážete 

zariadiť čas v prospech tohto vzdelávacieho podujatia. 

V prípade priaznivého počasia môžete využiť voľný čas na malú prechádzku po okolí, preto Vám odporúčame priniesť si 

turistickú obuv a oblečenie. Hotel ponúka aj relaxačné služby, ktoré môžete využiť. Viac informácií nájdete na: 

https://www.hotelbellevue.sk/sk  
  

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:   

 
 
                                

                                   Ing. Ľubomíra Borošová     Ing. Dušan Verčimak 

                      RVC Košice                                              RVC Prešov 

 

 

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE: 
 

Doplatok za jednoposteľovú izbu: 

Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii 

Hotela Bellevue. Výška doplatku je 35 €/ osoba/ noc. Túto požiadavku pošlite nám, aby sme s hotelom koordinovali počty 

ubytovaní a izieb. Hotel vám poskytne túto službu len v prípade, že bude mať dostatočnú kapacitu. 

 

Doprava na miesto konania: 

AUTOM  

GPS = N 49° 08,4' E 20° 13,76'  

Z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – smer Smokovce. 

AUTOBUSOM  

Pravidelné vnútroštátne a medzinárodné linky premávajú priamo do Starého Smokovca. 

VLAKOM  

Z Popradu, Tatranskej Lomnice a Štrbského Plesa – Tatranskou elektrickou železnicou do Starého Smokovca. 

Grand Hotel Bellevue sa nachádza cca 250 m od autobusovej a železničnej stanice v Starom Smokovci. Spoločnú prepravu 

nezabezpečujeme. 

 

Detail nájdete na mape: 

https://www.google.com/maps/place/GRAND+HOTEL+BELLEVUE/@49.139387,20.22909,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x7f6

570766d927116?hl=sk 

 

Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk  

Prosíme vás o prihlasovanie sa cez našu webovú stránku.  

 

Kontakt na hotel: 

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.  
Horný Smokovec 21  
062 01 Vysoké Tatry  
Slovenská republika 
http://www.hotelbellevue.sk/ 
Tel.: +421/ 52 4762 111, +421/ 905 385 271, +421/ 915 790 064  
Fax: +421/ 52 4422 719 
 

 

 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
https://www.hotelbellevue.sk/sk
http://www.rvcvychod.sk/
http://www.hotelbellevue.sk/
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Prosíme vás o prihlasovanie sa cez náš web www.rvcvychod.sk Pre vašu vnútornú potrebu môžete použiť 
a klasickú záväznú prihlášku: 
 

 

 

 

 

 

ktoré sa uskutoční v Grandhoteli Bellevue, Horný Smokovec 

Vyberte a zaškrtnite:   2-dňové podujatie: 27.- 28.4.2020    

                  3-dňové podujatie: 27.- 29.4.2020    
 

Člen RVC   Ktoré RVC:                                     Nečlen RVC 

Názov inštitúcie / obec / mesto 

 

Telefón, e-mail:  

 

Titul, meno a priezvisko účastníka / účastníkov:                        

 

 

 

Ubytovanie v 2, resp.3-posteľových izbách. Budem ubytovaný s: 

 

 

 

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  / vypočítajte ako súčet vložného x počet osôb 

Potvrdzujeme, že sme dňa                 uhradili z nášho účtu č.  

čiastku                                            €   pre                       (koľkých )  účastníkov  seminára v prospech účtu VÚB, a.s. 

č.ú.  SK51 0200 0000 0012 7403 5053      

VS: 272804 (2 dni) / resp. 272904 (3 dni),  KS: 0308,   ŠS: IČO organizácie 

V                                                                                               , dňa                                         

 

zašlite do 20.4.2020  cez  www.rvcvychod.sk 

alebo mailom na adresu rvcke@stonline.sk, alebo poštou na adresu RVC Košice, Hlavná 68,  040 01  Košice 

 

 

............................................................................... 

                                                                                                                                                                                    pečiatka a podpis 

 

  

  

  

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE 
 

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE STAVEBNÉ ÚRADY 

 

http://www.avs-rvc.sk/
mailto:rvcke@stonline.sk
http://www.rvcvychod.sk/
http://www.rvcvychod.sk/
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