
 

PREHĽAD PODUJATÍ S POZVÁNKAMI 

A ELEKTRONICKOU PRIHLÁŠKOU NÁJDETE   

www.avs-rvc.sk 

 

Kliknite na Trnava, zobrazí sa vám stránka RVC Trnava, na 

ľavej strane pozrite MENU, potvrďte PODUJATIA  

https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/, zobrazí sa 

zoznam seminárov, vyberte si podujatie, o ktoré máte 

záujem a KLIKNITE NA JEHO NÁZOV, otvorí sa vám 

PRIHLÁŠKA. Vypíšte požadované údaje a kliknite na 

POSLAŤ. Následne dostanete mailom potvrdenie o prijatí 

prihlášky (môže sa  stať, že Vám príde do SPAMOV, 

skontrolujte si to. Ak máte nastavené automatické 

vymazávanie Spamov – potvrdenie Vám doručené nebude). 

 

Pri každom NÁZVE PODUJATIA nájdete POZVÁNKU, ktorú 

STIAHNITE do PC, vytlačte, pretože pozvánka je aj daňovým 

dokladom pre vaše účtovníctvo.  Prihlasovanie je možné až 

vtedy, keď je zverejnená pozvánka.  

 

 

 

RVC Trnava je členom  

 

 
 

 

 
  OHLASOVANIE drobných stavieb, 

stavebných úprav a udržiavacích prác obci  

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. v zmysle § 117 
ods. 2 umožnil obciam zriaďovanie tzv. 
spoločných obecných úradov na účely 
vykonávania agendy na úseku územného 
konania a stavebného poriadku v rámci 
preneseného výkonu štátnej správy.  

Obce však na tieto spoločné stavebné úrady 
väčšinou preniesli len agendu týkajúcu sa takých 
stavieb, na ktorých realizáciu je potrebné 
územné rozhodnutie, stavebné povolenie 
a následne kolaudačné rozhodnutie. Obce si 
v týchto prípadoch ponechali agendu takých 
stavieb, na ktoré postačuje ohlásenie. 

Seminár podrobne objasňuje, ktoré drobné 
stavby,  stavebné úpravy a udržiavacie práce 
je možné uskutočniť na základe ohlásenia 
stavebnému úradu v zmysle § 55 ods. 2 
stavebného zákona. Ďalej podrobne zaoberá aj 
tým, aké náležitosti sú k ohláseniu potrebné 
a aké náležitosti má obsahovať písomné 
oznámenie stavebného úradu (obce), že proti 
uskutočneniu drobnej stavby,  stavebných úprav 
a udržiavacích prác nemá námietky.  

Na konkrétnych prípadoch je vysvetlené, kedy je 
vhodné, aby stavebný úrad určil, že ohlásenú 
drobnú stavbu, stavebnú úpravu alebo 
udržiavacie práce možno uskutočniť len na 
základe stavebného povolenia. 

 
Účastníci obdržia písomný materiál a tiež 
VZORY  správnych aktov vydávaných obcami 
ako stavebnými úradmi pri ohlásení. 
 

 

Regionálne vzdelávacie centrum 
pri ZMO, región JE Jaslovské Bohunice 

Ulica Paulínska 513/20, 917 00 Trnava 
+ 421 33 5511 735  

0905 399 636,  
e-mail: zmo@zmo.sk 

IČO: 318 263 85, DIČ: 2021177246 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Vás pozýva na seminár 
 
 
 

 

  OHLASOVANIE 

DROBNÝCH STAVIEB, 

STAVEBNÝCH ÚPRAV 

A UDRŽIAVACÍCH PRÁC 

OBCI  

 
 
 
 
 
 

 

TRNAVA               6. FEBRUÁRA 2020 
 
 

http://www.avs-rvc.sk/
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/
mailto:zmo@zmo.sk


SEMINÁR JE URČENÝ:  
- zamestnancom obecných úradov, ktorí majú 

v náplni práce ohlasovanie drobných stavieb, 
stavebných úprav a udržiavacích prác (najmä 
z malých obcí) 

- starostom obcí  
- členom komisie obecného zastupiteľstva, ktorá má 

v náplni stavebnú činnosť 
 

PROGRAM 
1. STAVBA (definícia stavby, členenie stavieb, 

požiadavky na stavby) 
▪ Povoľovanie stavieb, zmien stavieb 

a udržiavacích prác 
▪ Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie 

práce podliehajúce ohláseniu 

2. OHLÁSENIE drobnej stavby, stavebnej 
úpravy a udržiavacích prác  
▪ Náležitosti ohlásenia 
▪ Postup stavebného úradu pri ohlásení  

3. Preskúmanie postupu stavebného úradu 
pri ohlásení  
▪ Konanie o proteste prokurátora  
▪ Upozornenie prokurátora 
▪ Správna žaloba podľa Správneho súdneho 

poriadku 

4. Zisťovanie neohlásených stavieb -  štátny 
stavebný dohľad  

5. Postup stavebného úradu pri nelegálnych 
stavbách (uskutočnených bez povolenia 
alebo ohlásenia) 
▪ Overenie pasportu drobnej stavby 
▪ Konanie o dodatočnom povolení stavby 
▪ Stavba na cudzom pozemku 
▪ Konanie o odstránení nelegálnej stavby 
▪ Odstraňovanie nelegálnych reklamných stavieb 

na základe ohlásenia 

6. Sankcie za neohlásené stavby, stavebné 
úpravy a udržiavacie práce  
▪ Priestupky 
▪ Správne delikty 

 
7. Diskusia 
 

 
 

ORGANIZAČNÉ POKYNY 

Lektor:   JUDr. Helena SPIŠIAKOVÁ 

Termín:  6.februára  2020 

Miesto:   zasadačka Okresného úradu,   
                 Kollárova 8, Trnava,1.pos. 

Začiatok: 9,00 h (prezentácia od 8,15h) 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK 

  
pre členov RVC  17 €/os.  

pre nečlenov 34 €/os.  
 

VOPRED na účet RVC v Slovenská sporiteľňa, a.s., 

IBAN: SK96 0900 0000 0050 5718 7171 

VS 060220 (je VŽDY dátum konania seminára) ,  
ŠS = Vaše  IČO  

 
▪ Platba prevodom na účet RVC vopred tak, aby bola 

platba PRIPÍSANÁ  NAJNESKÔR 2 PRACOVNÉ 
DNI PRED konaním seminára na účte RVC. 

▪ Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona 
č.18/1996 Z. z. o cenách. Zahrnuté sú v ňom 
náklady na organizáciu, lektora, občerstvenie, réžia 
RVC. Nie sme platiteľmi DPH.  

▪ Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné 
k úhrade a spolu s výpisom z účtu o úhrade tvorí 
doklad pre zúčtovanie, má platnosť faktúry. 

▪  V zmysle autorského zákona nie je možné 
vyhotovovanie zvukového, obrazového záznamu. 

▪ V prípade Vašej neúčasti poplatok nevraciame, je 
možné poslať náhradného účastníka. 
 

 

 
 

Mgr. Andrea Briestenská 
RVC Trnava 

 
 
 
 
 

 

PRIHLÁŠKA 
 

Prihlásiť sa môžete najneskôr   04.02.2020 
 

 

Prihlasujte sa cez elektronické 
formuláre 

www.avs-rvc.sk v časti TRNAVA:  
https://www.avs-rvc.sk/trnava/podujatia/ 

 
Do časti mailová adresa napíšte mail, na 

ktorý Vám máme aj zaslať prípadne 
materiály zo seminára, pracovnú mailovú 

adresu účastníka seminára.  
 

 
 

 
 
 
Prípadné otázky pre lektora  pošlite 
v samostatnom maile. . 
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