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RVC 2022/13

RVC Košice a Prešov
vás srdečne pozývajú na pravidelné celoslovenské

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE

STAVEBNÉ ÚRADY
Pozývame Vás na pravidelné vzdelávacie podujatie pre profesijnú skupinu stavebných úradov. Prinášame vám viacero tém – EIA s Ing.
Luciakom, problematiku povoľovania dopravných stavieb s Ing. Záremskou, reklamné stavby po novela stavebného zákona s JUDr.
Spišiakovou a dozorovú činnosť prokuratúry voči stavebným s JUDr. Hoffmannom. Pripravili sme pre vás spolu s lektormi priestor na
vzdelávanie, výmenu skúseností, praktické rady a stretnutia s kolegami. Druhý deň popoludní je už tradične venovaný konzultáciám. Na
konzultáciách budú prítomné lektorky – JUDr. Spišiaková a JUDr. Krasová.
Otázky nám môžete zaslať vopred, ideálne do dátumu uzávierky – 25.3.2022.
Cieľová skupina:
zamestnanci stavebných úradov a špeciálnych stavebných úradov, starostovia obcí, ostatní záujemcovia o túto problematiku

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

TÉMY VZDELÁVACÍCH BLOKOV:

Miesto konania:
Grandhotel Permon, Podbanské
Prezencia: 4.4.2022 - od 11.00 – do 11.30 h

1.deň:
11.30 – 16.00 Ing. Milan Luciak
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a jeho prepojenie na stavebný zákon

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
Dátum konania:
4. – 5. apríl 2022 /pondelok – utorok –2 dni
Č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053
pre členov RVC:
192,- € /účastník
pre nečlenov RVC: 202,- € /účastník

VS: 04050422

Dátum konania:
4. – 6. apríl 2022 / pondelok - streda - 3 dni
č. účtu: SK51 0200 0000 0012 7403 5053 VS: 04060422
pre členov RVC:
272,- € /účastník
pre nečlenov RVC:
292,- € /účastník

16.30 – 18.00 Ing. Gabriela Záremská - Autorizovaný
stavebný inžinier
Ustanovenia právnych predpisov na úseku dopravy
súvisiace s rozhodovaním v stavebnom konaní špeciálneho
stavebného úradu a cestného správneho orgánu
2. deň:
9:00 – 13:00 JUDr. Helena Spišiaková,
REKLAMNÉ STAVBY po novele stavebného zákona
14:00 - 16:30

Konzultácie k prednášaným témam
a zaslaným otázkam s lektormi

3.deň:
9.00 – 13.00
JUDr. Marian Hoffmann, PhD
Dozor prokuratúry voči stavebným úradom

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: 25. 3. 2022
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
Citát :

„Stýkajte sa s ľuďmi, ktorí premýšľajú a budete viac premýšľať.
Stýkajte sa s víťazmi a dosiahnete viac víťazstiev..
Stýkajte sa bandou sťažujúcich sa nešťastníkov a bude z vás sťažujúci sa nešťastník.“
Jim Rohn
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PROGRAM PRACOVNÉHO STRETNUTIA
1. deň: pondelok, 4.4.2022
od 11.00 Prezencia
11.30 – 16.00 Prvý vzdelávací blok
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a jeho prepojenie na stavebný zákon
Lektor: Ing. Milan Luciak
 Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - sumárny prehľad
 Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní vplyvov investícií podľa zákona (obce, investori, verejnosť,
štátna správa).
 Prepojenie zákona č. 24/2006 Z.z. na stavebný zákon
 Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov.
 Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
 Posudzovanie stavieb, zariadení a činností
 Ako sa vysporiadať so stanoviskami verejnosti v procese podľa zákona č. 24/2006 Z.z. a stavebného
zákona.
Účastníci dostanú informácie o procesnosti posudzovania, aj čo je predmetom posudzovania. Taktiež dostanú
informácie o právach a povinnostiach jednotlivých subjektov, vrátane verejnosti.
Prednáška bude zameraná na zorientovanie sa v zložitej problematike zákona č. 24/2006 Z. z. v spojení so
zákonom o správnom konaní, stavebným zákonom a s uplatňovaním práv verejnosti.
V ďalšej časti budú uvedené najčastejšie sa opakujúce nedostatky a konkrétne prípady a problémy z praxe.
13.00 – 14.00 Obed
16:00 – 16.30 Kávová prestávka
16.30 – 18.00 Druhý vzdelávací blok
Ustanovenia právnych predpisov na úseku dopravy súvisiace s rozhodovaním v stavebnom konaní
špeciálneho stavebného úradu a cestného správneho orgánu
Lektorka: Ing. Gabriela Záremská - Autorizovaný stavebný inžinier






Prehľad právnych predpisov na úseku dopravy
Základné pojmy a základné ustanovenia umiestňovania stavieb
Povoľovanie stavieb špeciálnym stavebným úradom
Cestný správny orgán-povoľovanie vjazdov a napojení, dopravného značenia a zvláštneho užívania
Voľné témy (napr. stavby v areáloch, ohlásenia)

od 18.00

Večera

2. deň: utorok, 5.4.2022
do 9.00
Raňajky
9.00 – 13.00 Tretí vzdelávací blok: REKLAMNÉ STAVBY po novele stavebného zákona
Lektorka: JUDr. Helena Spišiaková
Zákon č. 145/2021 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“) nadobudol
účinnosť dňom 1.mája 2021. Novela zaviedla legislatívne úpravy, ktoré poskytujú stavebným úradom – obciam
a mestám účinné nástroje, umožňujúce regulovanie reklamných stavieb. Tieto zmeny sa týkajú reklamných
stavieb z hľadiska ich povoľovania, odstraňovania a sankcionovania.
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1. Reklamné stavby podľa stavebného zákona
1.1. Právna úprava pojmu „reklamná stavba“
1.2. Druhy reklamných stavieb podľa funkcie (obsahu) a podľa veľkosti
1.3. Technické požiadavky na reklamné stavby

2. POVOĽOVANIE reklamných stavieb
2.1. Reklamné stavby nevyžadujúce povolenie ani ohlásenie
2.2. Príslušnosť stavebného úradu a orgánov obce
2.3. Ohlasovanie drobných reklamných stavieb
2.4. Povoľovanie reklamných stavieb v stavebnom konaní

2.4.1. Náležitosti žiadosti o povolenie reklamnej stavby
2.4.2. Postup stavebného úradu pri povoľovaní reklamnej stavby
2.4.3. Náležitosti stavebného povolenia na reklamnú stavbu

3. UŽÍVANIE reklamných stavieb
3.1. Údržba reklamných stavieb
3.2. Nevyhnutné úpravy
3.3. Nariadenie zabezpečovacích prác

4. NELEGÁLNE (nepovolené) reklamné stavby
4.1. Zisťovanie nelegálnych reklamných stavieb - štátny stavebný dohľad
4.2. Postup stavebného úradu pri nelegálnych reklamných stavbách
4.2.1. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe ohlásenia
4.2.2. Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb na základe rozhodnutia

5. SANKCIE za nelegálne reklamné stavby
5.1. Priestupky podľa stavebného zákona
5.2. Správne delikty podľa stavebného zákona
5.3. Priestupky a iné správne delikty podľa cestného zákona

6. Právna úprava iných reklamných PROSTRIEDKOV
11:00 – 11:30 Kávová prestávka

14.00 – 16.30 Konzultácie k prednášaným témam a zaslaným otázkam s lektormi
Lektori:
JUDr. Helena Spišiaková, JUDr. Katarína Krasová
Riadená diskusia a výmena praktických skúseností na základe otázok prítomných účastníkov
a otázok zaslaných vopred; prednostne k témam podujatia. K tejto časti môžete zaslať vopred
svoju otázku, alebo námet najneskôr do 25.3.2022.
Ak máte otázku na lektorov, ktorí nebudú prítomní osobne na konzultáciách, pošlite ju a my ju
lektorovi doručíme. Môže na ňu odpovedať v rámci svojho vzdelávacie bloku, alebo ho vieme
pripojiť cez niektorú online platformu.
Zároveň vás prosím o vzájomnú toleranciu. Zasielajte max. 1 otázku za 1 účastníka😊
13.00 – 14.00 Obed
Záver 2-dňového podujatia
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Pokračovanie programu pre účastníkov 3-dňového podujatia
od 18.00

Večera, voľný program

3. deň: streda, 6.4.2022
9.00 – 13.00 Štvrtý vzdelávací blok: Dozor prokuratúry voči stavebným úradom
Lektor: JUDr. Marian Hoffmann, PhD
Lektor pôsobí ako sudca- predseda správneho kolégia krajského súdu, bývalý netrestný prokurátor
a autor monografie " Prokuratúra- orgán ochrany práva".




organizácia a riadenie prokuratúry a systém súdov v Slovenskej republike
dozor prokuratúry nad zákonnosťou voči stavebným úradom
vybrané konkrétne aplikačné problémy v postupe a rozhodovaní obcí a miest a ich riešenie zo strany
prokuratúry v rámci dozoru nad zákonnosťou v netrestnej oblasti.

Prednáška bude pozostávať jednak z teoretického výkladu kompetencií prokuratúry pri výkone dozoru voči
stavebným úradom, ako aj z rozboru konkrétnych prípadov, v ktorých dochádza najčastejšie zo strany
stavebných úradov obcí a miest k porušovaniu zákonov a náčrtu možných zákonných postupov a riešení.

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: www.hotelpermon.sk

So srdečným pozvaním organizační garanti podujatia:

Ing. Ľubomíra Borošová
RVC Košice

Ing. Dušan Verčimak
RVC Prešov
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Táto pozvánka spolu s prihláškou (tlačená) je určená pre vašu vnútornú potrebu
– ako účtovný doklad k prevodu vložného za podujatie.
Voči RVC vás prosíme o prihlasovanie elektronicky klikom na odkazy:
2-dňové podujatie: https://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=1783
3-dňové podujatie: https://www.rvcvychod.sk/kosice/prihlaska.php?pr=1784
Je to jednoduché, prehľadné a po korektnom vyplnení vám príde aj automatické potvrdenie prihlásenia.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA PODUJATIE

PRACOVNÉ STRETNUTIE PRE

STAVEBNÉ ÚRADY

ktoré sa uskutoční v Grandhoteli Permon, Podbanské
Vyberte a zaškrtnite: 2-dňové podujatie: 4.- 5.4.2022
3-dňové podujatie: 4.- 6.4.2022
Člen RVC

Ktoré RVC:

Nečlen RVC

Názov inštitúcie / obec / mesto

Okres

Titul, meno a priezvisko účastníka / účastníkov:

E-mail:

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

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ / vypočítajte ako súčet vložného (príp. vložné + preprava) x počet osôb

Potvrdzujeme, že sme dňa
čiastku

uhradili z nášho účtu č.
€ pre

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

č.ú. SK51 0200 0000 0012 7403 5053
VS: 04050422 (2 dni) / resp. 04060422(3 dni), KS: 0308, ŠS: IČO organizácie
V

, dňa
...............................................................................
pečiatka a podpis
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Doplňujúce informácie:
Doplatok za jednoposteľovú izbu:
Pre účastníkov, ktorí požadujú ubytovanie v jednoposteľovej izbe je povinnosť doplatiť si túto službu priamo na recepcii
Hotela Permon. Výška doplatku je 40€/ osoba/ noc a umožníme ju len v prípade voľnej kapacity v hoteli. Túto vašu
požiadavku vám potvrdíme až v čase uzávierky na podujatie, tj. 7.12.2021.
PREPRAVA z Liptovského Mikuláša do Hotela Permon
V prípade, že cestujete vlakom, alebo autobusom, ponúkame vám možnosť presunúť sa z Liptovského Mikuláša do Hotela
Permon nami objednaným autobusom.
Autobus bude pristavený na železničnej stanici v Liptovskom Mikuláši 4.4.2022 o 10:15 hod., odchod o 10.30 h
Po skončení podujatia bude rovnaká možnosť, autobus bude odchádzať v prípade záujmu (min. 10 ľudí) z Hotela Permon
obidva dni:
- 5.4.2022 o 17.00 (k vlaku smerom na východ 17:58 –R 609 Tatran a smerom na západ 18:03 –R 612 Tatran)
- 6.4.2022 o 14:15 hod. (k vlaku smerom na východ 15:58 –R 607 Tatran a smerom na západ 16:03 –R 610 Tatran)
Cena za využitie tejto služby je stanovená na 10 € za obidve cesty. Ak máte záujem o túto službu, prosím Vás o jej
objednanie, pripočítanie prepravného k vložnému a úhradu celej sumy naraz.
Prihlasovanie cez webovú stránku www.rvcvychod.sk
V prípade, že využijete prihlasovanie sa cez našu webovú stránku, uveďte doplnkové informácie: spolubývajúci, objednanie
prepravnej služby a požiadavku na jednoposteľovú izbu ako poznámku k menu prihláseného účastníka.

Kontakt na hotel:
GRAND HOTEL PERMON****
Podbanské, Vysoké Tatry
Slovenská republika
Poštová adresa:
Grand hotel Permon, s.r.o.
032 42 Pribylina 1486
Tel.: +421-52-471 01 11
Rezervácie: +421 914 33 00 33
Fax: +421-52-449 01 33
E-mail: hotelpermon@hotelpermon.sk
GPS súradnice: 49°08´49.62" N 19°54´33.87" E
Zastávka autobusu: "Pribylina - Permon" alebo "Pribylina - Zruby"
(informujte sa prosím u šoféra autobusu)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RVC Košice, Hlavná 68, 040 01 Košice
IČO: 31268650, DIČ: 2021412756
Tel.: 0905 883 099/ 0915 937 667, www.rvcvychod.sk , rvcke@rvcvychod.sk, rvcke2@rvcvychod.sk

