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Aktuálny zoznam vybratých predpisov Stavebného a podnikateľského práva 

• 476/2008 
Zákon č. 476/2008 zo 4. novembra 2008 o efektívnosti pri používaní energie (zákon o 
energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o 
energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 17/2007 Z. z. 

• 449/2008 
Zákon č. 449/2008 Z.z.z 30. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.  

• 445/2008 
ZÁKON č.445/2008 Z.z. z 24. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 
zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so 
zavedením meny euro v Slovenskej republike 

• 440/2008 
VYHLÁŠKA č. 440/2008 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
z 24. októbra 2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy 

• 429/2008 
ZÁKON č.429/2008 Z.z. zo 6. novembra 2008 o podávaní cenových návrhov 
obchodných spoločností a o zmene a doplnení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov 

• 357/2008 
Zákon č. 357/2008 Z.z., z 11. septembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
663/2007 Z. z. o minimálnej mzde 

• 367/2008 
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č.367/2008 z 27. augusta 2008, ktorým 
sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa 
ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so 
spoplatňovaním užívania vôd 

• 348 / 2008  
Úplné znenie zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 231/1992 Zb., 
zákonom č. 600/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 
Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., 
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 290/1996 Z. z., zákonom č. 288/1997 Z. z., zákonom č. 379/1997 Z. z., 
zákonom č. 70/1998 Z. z., zákonom č. 76/1998 Z. z., zákonom č. 126/1998 Z. z., 



zákonom č. 129/1998 Z. z., zákonom č. 140/1998 Z. z., zákonom č. 143/1998 Z. z., 
zákonom č. 144/1998 Z. z., zákonom č. 161/1998 Z. z., zákonom č. 178/1998 Z. z., 
zákonom č. 179/1998 Z. z., zákonom č. 194/1998 Z. z., zákonom č. 263/1999 Z. z., 
zákonom č. 264/1999 Z. z., zákonom č. 119/2000 Z. z., zákonom č. 142/2000 Z. z., 
zákonom č. 236/2000 Z. z., zákonom č. 238/2000 Z. z., zákonom č. 268/2000 Z. z., 
zákonom č. 338/2000 Z. z., zákonom č. 223/2001 Z. z., zákonom č. 279/2001 Z. z., 
zákonom č. 488/2001 Z. z., zákonom č. 554/2001 Z. z., zákonom č. 261/2002 Z. z., 
zákonom č. 284/2002 Z. z., zákonom č. 506/2002 Z. z., zákonom č. 190/2003 Z. z., 
zákonom č. 219/2003 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 423/2003 Z. z., 
zákonom č. 515/2003 Z. z., zákonom č. 586/2003 Z. z., zákonom č. 602/2003 Z. z., 
zákonom č. 347/2004 Z. z., zákonom č. 350/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., 
zákonom č. 420/2004 Z. z., zákonom č. 533/2004 Z. z., zákonom č. 544/2004 Z. z., 
zákonom č. 578/2004 Z. z., zákonom č. 624/2004 Z. z., zákonom č. 650/2004 Z. z., 
zákonom č. 656/2004 Z. z., zákonom č. 725/2004 Z. z., zákonom č. 8/2005 Z. z., 
zákonom č. 93/2005 Z. z., zákonom č. 331/2005 Z. z., zákonom č. 340/2005 Z. z., 
zákonom č. 351/2005 Z. z., zákonom č. 470/2005 Z. z., zákonom č. 473/2005 Z. z., 
zákonom č. 491/2005 Z. z., zákonom č. 555/2005 Z. z., zákonom č. 567/2005 Z. z., 
zákonom č. 124/2006 Z. z., zákonom č. 126/2006 Z. z., zákonom č. 17/2007 Z. z., 
zákonom č. 99/2007 Z. z., zákonom č. 193/2007 Z. z., zákonom č. 218/2007 Z. z. a 
zákonom č. 358/2007 Z. z. 

• 259 / 2008 
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. júna 2008 o 
podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych 
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia 

• 258 / 2008 
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred 
hlukom 

• 251 / 2008  
VYHLÁŠKA Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 
14. mája 2008, ktorou sa ustanovujú ďalšie podrobné pravidlá pre duálne 
zobrazovanie a pre prepočty a zaokrúhľovanie cien, jednotkových cien, platieb a iných 
hodnôt pri prechode zo slovenskej meny na menu euro pre oblasť miezd, platov a 
ostatného odmeňovania za prácu, oblasť cestovných náhrad, oblasť služieb 
zamestnanosti, oblasť sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia, 
sociálnych dávok, dávok sociálnej pomoci, pomoci v hmotnej núdzi a inej sociálnej 
podpory a pre oblasť sociálnych služieb 

• 235/2008 
NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 18. júna 2008, ktorým sa mení a 
dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 571/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výťahy 
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2003 Z. z. 

• 232 / 2008 
ZÁKON z 21. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov 

• 219 / 2008 
Zákon z 21. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a 
využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 



prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2007 Z. z. 

• 214 / 2008 
ZÁKON z 15. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2002 Z. z. o 
elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a o doplnení niektorých zákonov 

• 200 / 2008  
Zákon z 15. mája 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník 
práce v znení neskorších predpisov  

• 195 / 2008 
VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 14. mája 2008, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky a činnosti 
skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti v oblasti pravidelnej kontroly 
kotlov a vykurovacích sústav a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov 

• 180 / 2008 
Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 13. 
mája 2008 o sumách stravného 

• 174/2008 
Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ako vyplýva zo zmien a 
doplnení vykonaných zákonom č. 551/2003 Z. z., zákonom č. 600/2003 Z. z., 
zákonom č. 5/2004 Z. z., zákonom č. 43/2004 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., 
zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 391/2004 Z. z., zákonom č. 439/2004 Z. z., 
zákonom č. 523/2004 Z. z., zákonom č. 721/2004 Z. z., zákonom č. 82/2005 Z. z., 
zákonom č. 244/2005 Z. z., zákonom č. 351/2005 Z. z., zákonom č. 534/2005 Z. z., 
zákonom č. 584/2005 Z. z., zákonom č. 310/2006 Z. z., nálezom Ústavného súdu 
Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákonom č. 529/2006 Z. z., zákonom č. 
592/2006 Z. z., zákonom č. 677/2006 Z. z., zákonom č. 274/2007 Z. z., zákonom č. 
519/2007 Z. z., zákonom č. 555/2007 Z. z. a zákonom č. 659/2007 Z. z. 

• 171 / 2008 
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 
21. apríla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej 
kontrole v znení neskorších predpisov 

• 161 / 2008 
VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. apríla 2008, 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné 
zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom 
zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné 
zdravotné poistenie v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
č. 177/2007 Z. z. 

• 116 / 2008  
Úplné znenie zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom 
č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 439/2004 Z. z., zákonom č. 721/2004 Z. z., zákonom č. 
747/2004 Z. z., zákonom č. 310/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 
677/2006 Z. z., zákonom č. 209/2007 Z. z., zákonom č. 519/2007 Z. z., zákonom č. 
555/2007 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z. a zákonom č. 62/2008 Z. z. 



• 112 / 2008 
Zákon zo 14. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o 
energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

• 83 / 2008 
VYHLÁŠKA Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 
21. januára 2008, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v 
znení zákona č. 260/2007 Z. z.  

• 60 / 2008 
VYHLÁŠKA Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 21. februára 2008, 
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 559/2007 
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti zásad prepočtu objemových jednotiek 
množstva plynu na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva stanovenie objemu 
plynu a spaľovacieho tepla objemového 

• 55/2008 
VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. 
februára 2008 o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá 

spracoval: Ing. Vojtech Mozgay   

  

___________________________________________________________________________
_____________________________________ 

34. aktualizácia zo dňa 1. 11. 2008 

I.  Stavebné 
právo                                                                                                                                            

  

[1]  Zákon č. 71/1967 Zb o správnom konaní (Správny poriadok) v znení zákona  č. 527/2003 
Z.z., účinnosť od 1.1.2004, úplné znenie č. 138/2004 Z.z. a zákona č. 122/2006 Z.z. účinnosť 
1.4.2006 

[2]  Zákon č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku -  Stavebný   zákon, v  
znení  neskorších  predpisov  a  zákona č. 237/2000 Z.z.  schváleného  NR SR  dňa  
20.06.2000,  účinný  dňom  1.8. 2000 (Z.z. čiastka  102/2000),  zákon č. 103/2003 Z.z. účinný 
od 1.4.2003, a zákon č. 417./2003 Z.z. účinný  od 1.11.2003, zákon č. 608/2003 Z.z. účinný 
od 1.1.2004; zákon 541/2004 Z.z.,účinný od 1.12.2004; zákon č. 290/2005 Z.z.,účinný od 
1.7.2005, zákon č. 479/2005 účinný od 1.11.2005,  zákon č. 24/2006 Z.z. účinnosť 1.2.2006 
a zákon č. 218/2007 Z.z. účinnosť od 1.6.2007 

[3]  Zákon č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný     poriadok 
a bývanie, účinný od 1.1.2004, v znení zákona č. 536/2004 Z.z.,účinný od 1.11.2004; zákon č. 
612/2004 Z.z.,účinný od 1.1.2005, zákon č. 290/2005 Z.z. účinný od 1.7.2005 a zákon č. 
271/2008 Z.z. účinnosť 1.9.2008 rozširuje pôsobnosť Krajského stavebného úradu na úseku 
„bývania“, účinnosť 1.9.2008  
[4]  Vyhláška č. 453/2000 Z.z. MŽP SR, ktorou sa  vykonávajú niektoré ustanovenia   
Stavebného zákona, účinnosť dňom 1.1.2001  



[5]  Vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii, účinná od 1.3.2001  
[6] Vyhláška č. 532/2001 Z.z. MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané  osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, účinnosť dňom 1. 12. 
2002  
[7]  Zákon č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní  vplyvov na životné prostredie účinný od 1.2.2006  
[8] Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia, účinnosť 31.7.2003 a zákona č. 219/2008 Z.z. účinnosť  1.7.2008  
[9] Zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 134/2004 Z.z. účinný 
1.4.2004 resp. 1.5.2004, v úplnom znení č. 314/2004 Z.z., a v znení zákona č. 173/2008 Z.z. 
účinnosť 1.6.2008 (nová definícia stavebného výrobku; úprava podmienok uvádzania na trh; 
skúšky výrobku; výrobca zabezpečuje posúdenie zhody podľa zákona č. 264/1999 Z.z. aj 
tohto zákona; odber vzoriek; stanovovanie podmienok pre výrobky; postup pri zrušení 
certifikátu; zavedenie dvoch druhov predbežných technických osvedčení; zodpovednosť 
dovozcu alebo distribútora pri dovoze zahraničných stavebných výrobkov ;  
[10] Vyhláška č. 158/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov 
s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, 
účinnosť 1.4.2004 v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z.  účinná dňom 15. 03. 2006  
[11] Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
účinný 1.1.2000 v znení zákona č. 254/2003 Z.z. účinný 1.8.2003  
[12] Zákonč.162/1995 Z.z.o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a  iných  práv 
k nehnuteľnostiam – Katastrálny zákon, v znení zákona č. 173/2004 Z.z. účinný 15.4.2004  
[13] Opatrenie č. 128/2000 Z.z. ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb, účinnosť 1.5.2000  
[14] Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, účinnosť 1.1.2004  
[15] Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov, účinnosť od 1.1.2006  
[16] Vyhláška č. 625/2006 Z.z. na vykonanie zákona o energetickej hospodárnosti budov, 
účinná 1.1.2007  
[17]Vyhláška č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických 
požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, účinnosť 1.10.2006 v znení 
Vyhlášky č. 444/2007 Z.z., 16 Príloh, účinnosť 1.10.2007  
[18] Usmernenie MVRR SR  k problematike  spôsobu povoľovania zmien dokončených 
stavieb – stavebných úprav súvisiacich so zmenou tepelnej ochrany budov dodatočným 
zatepľovaním stavieb (zatepľovanie budov, číslo MVRR – 2007 – 13357/129461-1: 530/Rý 
zo dňa 24.8.2007  
[19] Výkladové stanovisko MVRR SR  k problematike vedenie uskutočňovania stavby 
(stavbyvedúci, stavebný dozor), august 2007  
[20]  Výkladové stanovisko MVRR SR  k pojmu „inžinierska činnosť“ používanému v praxi, 
august 2007    
[21]  Zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách – Vodný zákon, účinnosť 1.6.2002  
[22]  Zákon č. 193/2001 Z.z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov, účinnosť 1. 6. 
2001  
[23] Vyhláška č. 16/2003 Z.z. na vykonanie zákona o ochrane pamiatok, účinnosť 1. 2. 2003  
[24] Zákon SNR č. 330/1991 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového 
vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách 
v znení zákona č. 285/2008 Z.z. účinnosť 31.7.2008  
[25]  Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene 
zákona č. 245/2003 Z.Z. v znení zákona č. 219/2008 Z.z. účinnosť 1.7.2008 v prílohe č. 3 je 
poľnohospodárske pôda zaradená podľa kódu BPEJ („Bonitované pôdno-ekologické 
jednotky) do 9 skupín kvality  



[26]  Návrh zákona o energetickej efektívnosti č........................., Ministerstvo hospodárstva 
SR 2008 Navrhuje ustanovenie požiadaviek na energetickú efektívnosť pri premene, prenose, 
preprave, distribúcii a spotrebe energie a povinnosti fyzických osôb, FO podnikateľov 
a právnických osôb, energetický audit a energetického audítora, dozor Slovenskej 
energetickej inšpekcie  
   
   
II. Predpisy pre výkon povolania vo  výstavbe  

  

[1]  Zákon  č.  138/92 Zb.  o  autorizovaných  architektoch  a  autorizovaných  stavebných  
inžinieroch,  v znení  zákona č. 236/2000  schváleného  NR SR  dňa  20.06.2000,  účinnosť  
dňom  1.8. 2000  ( Z.z.  čiastka  102/2000),  ktorým  sa  zrušila  platnosť  časti  Čl.I.  zákona   
[18],   zákona  č. 554/2001 Z.z. účinnosť dňom 30.12.2001, zákona č. 533./2003 Z.z. účinnosť 
dňom 1.1.2004 a zákona č. 624/2004 Z.z. účinnosť dňom 1.1.2005, zákona č. 555/2005 Z.z. 
účinnosť od 1.1.2006 a zákona č. 459/2007 Z.z., účinnosť 1.11.2007 (vkladá do Prílohy 2 
zákona školy a diplomy Bulharska a Rumunska uznávané v SR) a na uplatnenie Smernice 
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií je novela č. 298/2008 Z.z. účinnosť 1.9.2008, 
čiastka 113. 

[2]  Smernica  Rady  85/384/EHS  z  10.6.1985  o  vzájomnom  uznaní  diplomov,  vysvedčení  
a  iných    dokladov  o  formálnom  vzdelaní  v oblasti  architektúry,  vrátane  opatrení  na  
uľahčenie  účinného  uplatňovania  práva  na  výkon  činnosti  a  voľné  poskytovanie  
služieb,  v znení  doplnkov a zmien upravených Smernicou č. 2001/19/EC  aj Smernica 
89/48/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (všeobecne s vzťahujúca na všetky povolania 
a kvalifikácie, ktoré nie sú osobitnými smernicami upravené) sú k 6.7.2007 zrušené podľa 
novoprijatej Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných 
kvalifikácií viď zákon č. 298/2008 Z.z. ako  novela Zákona č. 138/1992 Zb. [II. 1 ] 

[3]  Dodatok  1 A   Smernice  Rady  92/50/EEC  z  18.6. 1992  o  koordinácii  procesov    
pre    schvaľovanie  zmlúv  o  verejných  službách,  zmenenej  Smernicou  97/52/EC  
Európskeho  parlamentu  a  Rady  z  13.10. 1997. Obsahuje architektonické  služby,  
inžinierske  služby a integrované  inžinierske  služby,  služby  mestského  plánovania  a  
služby  záhradnej  architektúry,  príbuzné  vedecké  a  technické  konzultačné  služby,  služby  
technického  testovania  a  analýzy  (a  to  pod  referenčným  číslom  867).  

[4]   Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve (Autorský zákon), účinný dňom 1.1.2004, 
ktorým sa ruší zákon   č. 383/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 84/2007 Z.z. 
a zákona č.220/2007 Z.z. účinnosť od 31.5.2007 

[5]   Zákon č. 216/95 Z.z. o Komore geodetov  a  kartografov  v znení zákona č. 512/2007 
Z.z. účinnosť 1.12.07 

[6]   Zákon č. 423/2003 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/1995 Z.z.   o geodézii a 
kartografii 

[7]  Zákon č. 477/2002 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií..., účinný od 1.9.2002, v znení 
zákona č. 5/2004 Z.z., účinný dňom 1.2.2005 a zákona č. 293/2007 Z.z.  
   



   
III.  Predpisy pre podnikanie vo výstavbe  

  

 [1]  Zákon  č. 40/1964 Zb.  Občiansky  zákonník, v znení  neskorších  predpisov a zákona 
č.336/2005 Z.z účinnosť od 1.8.2005, zákona č. 188/2006 Z.z., zákona č. 84/2007 
Z.z.,účinnosť od 1.3.2007, zákona č.335/2007 Z.z. , zákona č. 568/2007 Z.z. účinnosť 
1.1.2008,   a zákona č. 379/2008 Z.z. účinnosť 1.11.2008 (zavádza označenie osoby 
spotrebiteľa ako fyzickej osoby; terminologické upresnenia; pravidlá usporiadania 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov pri dodatočnom objavení majetku;) 

[2]  Zákon  č. 455/1991 Zb.   o  živnostenskom  podnikaní – Živnostenský  zákon   v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 17/2007 Z.z účinnosť 15.1.2007, zákona  č. 99/2007 Z.z. 
účinnosť 1.4.2007, zákona    č. 193/2007 Z.z., účinnosť 1.6.2007  zákona č. 218/2007 
Z.z.,účinnosť 1.6.2007, zákona č. 358/2007 Z.z. účinnosť 1.10.2007,  zákona č. 577/2007 Z.z. 
účinnosť 1.1.2008 a zákona č. 112/2008 Z.z. účinnosť od 1.4.2008   

[3]   Zákon  č. 513/1991 Zb.  Obchodný  zákonník,  v znení  neskorších  predpisov, zákona č. 
315/2005 Z.z. účinnosť od  1.8.2005  a zákona č. 19/2007 Z.z. účinnosť  1.2. 2007, zákona č. 
84/2007 Z.z. účinnosť dňom 1.2.2007, zákona č. 657/2007 Z.z. a zákona č. 659/2007 Z.z. 
účinnosť 1.1.2008 

[4]   Zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 570/2005 
Z.z. účinnosť od 1.1.2006 a zákona č. 231/2006 Z.z. účinnosť 1.6.2006, zákona č. 124/2006 
Z.z. účinnosť 1.7.2006,  zákona č. 231/2006 Z.z. účinnosť 1.6.2006, zákona č. 348/2007 Z.z. 
účinnosť 1.9.2007, úplné znenie č. 479/2007 Z.z. z 24.10.2007 a zákona č. 200/2008 Z.z. 
účinnosť od 12.6.2008 

[5]  Zákon č. 18/1996 Z.z. o  cenách  v znení neskorších predpisov a zákona č. 68/2005 Z.z. 
účinnosť od 1.3.2005, a zákon č. 659/2007 Z.z. účinnosť od 1. 1. 2008  

[6]  Vyhláška č.87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení vyhlášky č. 
536/2003 Z.z.,účinnosť od 1.1.2004 

[7]   Vyhláška č. 306/2007 Z.z. ktorou sa vydáva Štatistická  klasifikácia ekonomických 
činností, účinnosť od 1.1.2008 

[8]  Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 661/2007 Z.z. účinnosť 
1. 1.2008 ,zákona č. 112/2008 Z.z.  účinnosť od 1.4.2008, zákona č. 167/2008 Z.z. účinnosť 
od 1.6.2008 a zákona č. 214/2008 Z.z. účinnosť od 1.1.2009 a zákon č. 264/2008 Z.z účinnosť 
dňom zavedení meny € v SR 

[9] Úplné znenie č. 503/2007 Z.z. zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach, účinnosť 
1.10.2007 

[10] Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 593/2007 Z.z. 
účinnosť 1.1.2008 

[11] Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 621/2007 Z.z. účinnosť 1.1.2008 



[12] Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení 

[13] Vyhláška č. 239/2006 Z.z. v znení vyhlášky č. 177/2007 Z.z. účinnosť 1.4.2007 
a vyhlášky č. 161/2008 Z.z. účinnosť 1.5.2008 o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na 
poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného ... na verejné zdravotné 
poistenie. 

[14] Zákon o zavedení meny  € Euro v SR č. 659/2007 Z.z. v znení zákona č. 70/2008 Z.z. 
účinnosť od 1. 4. 2008 

[15] Zákon č. 530/2003 Z.z. o Obchodnom registri v znení zákona č. 657/2007 Z.z. a zákona 
č. 659/2007 Z.z. účinnosť od 1.1.2008, zmeny súvisia s prípravou na zavedenie meny Euro €  
v SR 

[16] Opatrenie MPSVaR SR č. 180/2008 Z.z. o sumách stravného, účinnosť od 24.5.2008 
(230 SK pre časové pásmo nad 18 h.) 

[17] Opatrenie MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových 
vozidiel pri pracovných cestách, účinnosť od 24.5.2008 (Suma základnej náhrady za každý 1 
km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá je 5,50 Sk.) 

[18] Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zákona č. 168/2008 Z.z. účinnosť od 
1.6.2008 

[19] Opatrenie č. 180/2008 Z.z. MPSVaR o úprave výšky sadzieb náhrad stravného pri 
tuzemských pracovných cestách dňom 1.6.2008 na : 98 SK (5-12 h), 149 SK (12-18 h), 230 
SK (18-24 h). 

[20] Úplné znenie zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších 
predpisov a zákona č.384/2008 Z.z. účinnosť 15.10.2008 

  

IV.   Bezpečnosť práce a ochrana zdravia, odpady, ochrana prírody a krajiny 

[1] Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinný 1.7. 2006 v znení 
zákona č. 309/2007 Z.z.  účinnosť 1.9. 2007 a zákon č. 140/2008 Z.z. účinnosť 1.5.2008 (24 
zmien najmä pre autorizovaných bezpečnostných technikov) 

[2]  Vyhláška č. 718/2002 Z.z. MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany   zdravia pri 
práci a bezpečnosti technických zariadení, účinnosť dňom 1.1.2003 

[3] Vyhláška č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. Účinnosť od 1.10.1990 

[4] Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z.  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko. Účinnosť od 1. 7. 2006  

[5]  Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce účinnosť 1.7.2006 v znení  zákona č.309/2007 
Z.z. účinnosť 1.9.07, zákona č. 462/2007 Z.z. a zákona č. 555/2007 Z.z. účinnosť 1.1.2008 



[6]  Zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce, § 146 – §150, v znení neskorších predpisov 

[7]  Nariadenie č. 395/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a 
používanie osobných  ochranných pracovných prostriedkov, účinnosť od 1.7.2006  

[8]  Nariadenie č. 392/2006 Z.z  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
pri používaní pracovných prostriedkov. Účinnosť dňom 1. 7. 2006 

[9] Nariadenie č. 391/2006 Z.z.  vlády SR  o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko.  Účinnosť 1.7.2006  

[10] Nariadenie č. 204/2001 Z.z. vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci s bremenami, účinnosť dňom 1.7.2001 

[11] Nariadenie č. 247/2001 Z.z. vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami, účinnosť dňom 1.7.2001 

[12] Nariadenie č. 444/2001 Z.z vlády SR o požiadavkách na používanie označenia, symbolov 
a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

[13] Nariadenie č. 161/2002 Z.z. vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 
391/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové 
zariadenia  v znení nariadenia vlády SR      č. 475/2000 Z.z. Účinnosť od 1.4.2002 

[14] Nariadenie č. 493/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí 

[15] Nariadenie č. 286/2004 Z.z. vlády SR ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, 
ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti 
zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov, účinnosť dňom 1.5.2004 

[16] Zákon č. 174/1968 Zb.   o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení 
zákona č. 256/1994 Z.z.Účinnosť od 1.1.2001  je z r u š e n ý zákonom o inšpekcii práce. 

[17] Zákon č.272/1994 Z.z.o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákona 
č.256/2003 Z.z.    účinnosť  od  1. 8. 2003 a zákona č. 578/2003 Z.z., účinnosť od 1.1.2004 

[18] Nariadenie č. 253/2006 Z.z. vlády SR o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi 
s expozíciou azbestu pri práci účinnosť 1. 6. 2006 

[19] Nariadenie č. 40/2002 Z.z. vlády SR  o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami.  
Účinnosť od 1.2.2002 

[20]  Nariadenie č. 45/2002 Z.z. vlády SR o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi 

[21] Nariadenie č. 46/2002 Z.z. vlády SR o ochrane zdravia pri práci s karcinogénnymi 
a mutagénnymi faktormi 



[22] Vyhláška  č. 326/2002 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú 
najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov. 
Účinnosť od 1. 7. 2002 okrem položky č. 2 tabuľky č. 1. k 1.1.2005. 

[23] Vyhláška č. 505/2002 Z.z. MZd SR ktorou sa ustanovujú najnižšie hygienické 
požiadavky na byty v bytových domoch, hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia 
a náležitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení, účinná od  1.9.200[24] Vyhláška 
č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení  
prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení 

[24] Vyhláška č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ o evidencii a registrácii pracovných úrazov 
 a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení 

[25]  Vyhláška č. 86/1978 Zb. SÚBP o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení 

[26] Vyhláška č. 59/1982 Zb. SÚBP ktorou sa určujú základné požiadavky na  zaistenie 
bezpečnosti práce a technických zariadení (Bezpečnostnotechnické pojmy) 

[27] Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, účinnosť od 1.7.2001,  v znení neskorších predpisov 
a  zákona             č. 127/2006 Z.z. účinnosť 1.4.2006 

[28] Vyhláška č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, 
účinnosť od 1.12.2001, v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z., účinnosť od 1.9.2002 a v znení 
vyhlášky č. 128/2004 Z.z. účinnosť 15.3.2004 

[29] Vyhláška č. 284/2001 Z.z  ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, účinnosť od 11.6.2001 
v znení vyhlášky    č. 129/2004 Z.z. účinnosť 1.4.2004 bola zrušená. 

[30]  Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, účinnosť od 1.1.2003 resp. 1.5.2004 
v znení zákona   č.   454/2007 Z.z., účinnosť 1.12.2007 

[31] Nariadenie č. 310/2004 Z.z. vlády SR ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických 
požiadavkách   a postupoch preukazovania zhody na strojové zariadenia, účinnosť 15.5.2004 

[32]  Zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, účinný dňom 1. 6. 2006 

[33]  Vyhláška č. 24/2003 Z.z.  MŽP SR ktorou sa vykonáva Zákon č. 543/2002 Z.z. 
o ochrane prírody a krajiny účinnosť 1.2.2003. V prílohe č. 1. uvádza Zoznam a spoločenskú 
hodnotu  biotopov (rastlín a živočíchov) národného významu, európskeho významu  
a prioritných biotopov 

[34] Nariadenie vlády SR č. 258/2008 z.z. o podrobnostiach strategických hlukových máp 
a akčných plánoch ochrany pred hlukom, účinnosť 15.7.2008 

[35] Vyhláška č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach  a požiadavkách na vnútorné prostredie 
budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, 
účinnosť 1.8.2008 

  



V.  Požiarna ochrana 

[1]    Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.  Účinnosť 1.4.2002  

[2]  Vyhláška č. 138/1995 Z.z. MV SR  ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri 
výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava 
výrobkov náterovými hmotami    

[3]    Vyhláška č. 121/2002 Z.z. MV SR  o požiarnej prevencii. Účinnosť od 1. 4. 2002 

[4]  Vyhláška č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky č. 307/2007 Z.z., účinnosť  
1.8.2007 

[5]  Vyhláška č. 142/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní 
prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov 
náterovými látkami, účinnosť 1.4.2004 

[6]  Vyhláška č. 79/2004 Z.z. MV SR o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti pri 
prevádzke elektrických zariadení 

  

VI.  Verejné práce a verejné obstarávanie 

[1]  Zákon č. 254/98 Z.z.  o verejných prácach, účinnosť od 1.1.1999 v znení zákona č. 
260/2007 Z.z. účinnosť 1.8.2007 

[2] Vyhláška  č. 392/98 Z.z.  MVVP SR, ktorou sa vykonáva zákon o verejných   prácach.  
Účinnosť od 1.1.1999 v znení vyhlášky č.83/2008 Z.z. účinnosť od. 15. 3. 2008 v znení 
vyhlášky č. 83/2008 Z.z. účinnosť 15.3.2008 upravuje obsah dokumentácie Stavebného 
zámeru a tlačivá verejných prác 

[3] Zákon č. 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, účinný dňom 1.2. 2006 v znení zákona č. 
282/2006 Z.z. a zákona č. 102/2007 Z.z., účinnosť 1.4.2007  a zákon č.  232/2008 Z.z. 
účinnosť 1.7.2008 a 15.9.2008 

[4] Vyhláška č. 158/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov 
v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných 
podmienok a o činnosti poroty, účinnosť 1.4.2006 

VII. Príručky 

[1] Ing. Miloš Nevický, PhD. a kol.: Príprava, vedenie a organizácia stavieb, Vydavateľstvo 
Dashöfer Verlag, Bratislava, 2001-2004;  JUDr. Miroslav Hodák  od 6/2004 

[2] Prof. Ing. Jozef Gašparík,PhD. a kol.: Praktická príručka technických požiadaviek na 
výstavbu. Vydavateľstvo Dashöfer Verlag, Bratislava,  



[3] Ing. Vasil Ivanov,PhD. a kol: Autorský, stavebný a technický dozor stavebníka. 
Vydavateľstvo Dashöfer Verlag, Bratislava,  

[4] Bezpečnosť pri práci, zdravotná starostlivosť a požiarne predpisy. Vydavateľstvo 
PORADCA, s.r.o. Žilina, 2003 

[5] IV. ZÁKONY 2008:  Stavebný zákon, Katastrálny zákon, Stavebné výrobky, 
....Autorizovaní architekti.   Vydavateľstvo  PORADCA, s.r.o. Žilina, 2008 

[6] Hosť. doc. Ing. František Mesároš, CSc.: Ceny, Rozpočty a Kalkulácie v stavebníctve, 
vydala Stavebná fakulta TU v Košiciach, 2003. 

[7] II. ZÁKONY  2008: Obchodný zákonník, Občiansky zákonník,....Živnostenský zákon... 
Vydavateľstvo  PORADCA, s.r.o. Žilina, 2008 

[8]  III. Zákony 2008: Zákonník práce,... Zákon o inšpekcii práce...., Vydavateľstvo 
PORADCA, s.r.o. Žilina 2008 

[9]  Vzory zmlúv, Vydavateľstvo Dashöfer Verlag, Bratislava 

[10]  Ako úspešne získať stavebnú zákazku, Trávnik Igor, prof.Ing.DrSc. a kol.:EuroStav 
Bratislava,2006 

[11]  Ako úspešne riadiť  malú stavebnú firmu, Kozlovská Mária,doc.Ing.CSc., Euro Stav 
Bratislava, 2003 

[12]  Stavbyvedúci – manažér stavebného procesu, Kozlovská Mária, doc.Ing.CSc.,Hyben 
Ivan, prof. Ing.CSc., EuroStav Bratislava, 2008  

[13] SKSI & Ďurďa Jozef, Ing.: Obsah, rozsah a skladba projektovej dokumentácie stavieb, 
Vydal d+procon Bratislava, Knižnica autorizovaného stavebného inžiniera KASI 6, 2002 

[14]  Statika stavieb, zborník z Konferencie Piešťany 2008, Spolok statikov Slovenska, ACIS, 
SKSI RZ Trnava, RZ SKSI Košice 

[15] ČAPRNDA Milan, Ing. Eur.Ing. :Posúdenie pripravovaných stavebných zmien 
dokončenej panelovej stavby, SKSI 2008 

[16] Zakladanie stavieb 2008 – Poruchy stavieb, zborník z 10. konferencie, Stará Lesná 15. – 
17. 10. 2008, Spolok statikov Slovenska, Katedra geotechniky SvF STU BA, Asociácia 
civilných inžinierov Slovenska, SKSI RZ Bratislava, RZ  Trnava a RZ  Košice 

  

spracoval: Ing. Miloš Nevický, PhD.   

  

 


