
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ  
 

Potvrdzujeme, že sme dňa ................................ 

uhradili z nášho účtu: (číslo)............................. 

čiastku ..................... € pre (počet).................  

účastníkov seminára, ŠS (IČO organizácie) 

................................, VS .................................. 

 

ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD 

A PREJEDNÁVANIE  

STAVEBNÝCH PRIESTUPKOV  

A SPRÁVNYCH DELIKTOV 

 

Lektor:    

JUDr. Helena Spišiaková 

 

v prospech účtu ZORVC MARTIN číslo  

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 
 

V ............................ dňa ........................ 2021 

 

Pečiatka a podpis 
 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN 

Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01  Martin 

IČO: 31938434 DIČ: 2020604443 

Číslo účtu: 0201643002/5600 

IBAN: SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

 

 
 „Dospievať k múdrosti a láskavosti  

je ozajstný úspech.“ 
Neznámy autor 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM  

MARTIN 
 

je členom  

 
 

 

 
 

www.avs-rvc.sk 
 

www.rvcmartin.sk 
 

 

 

V zmysle ochrany autorských práv nie je 

možné z ONLINE seminára realizovať 

obrazové/zvukové záznamy a ďalej šíriť video 

a materiál v elektronickej podobe osobám, 

ktoré nie sú riadne prihlásené na seminár. 

Použitie emailovej adresy a mena účastníka 

bude kontrolované s prihláškami. Ďakujeme. 

 
TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

           Online seminár si môžete pozrieť na zariadení pripojenom na 

internet a to cez: 

- stolový počítač, kde musíte mať externé reproduktory,  

- notebook, 

- smartphone alebo tablet. 

Prihlasovať sa môžete len prostredníctvom našej webovej stránky 

www.rvcmartin.sk, kde je potrebné zadať emailovú adresu účastníka, 

ktorý sa na seminár pripojí, v prípade väčšieho počtu prihlásených 

účastníkov je potrebné poslať za každého prihlášku zvlášť. 

Po uzávierke prihlášok Vám pošleme pokyny na pripojenie.  

Budeme pracovať cez aplikáciu Microsoft Teams. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ZDRUŽENIE OBCÍ  

REGIONÁLNE VZDELÁVACIE 

CENTRUM MARTIN 
Vajanského námestie 1, 036 01 Martin 

 

IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 
 

Vás pozýva na ONLINE 

odborno-konzultačný seminár  

 
 

 
ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD 

A PREJEDNÁVANIE 

STAVEBNÝCH PRIESTUPKOV 

A SPRÁVNYCH DELIKTOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin                                          1. jún 2021 

 

 

 

http://www.avs-rvc.sk/
http://www.rvcmartin.sk/
http://www.rvcmartin.sk/


CIEĽ 

Ponúknuť zamestnancom stavebných úradov výklad príslušných ustanovení 

stavebného zákona, zákona o priestupkoch a ďalších súvisiacich 

predpisov tak, aby výkon ŠSD a následné priestupkové konania a konania 

o správnych deliktoch, vedené obcou spĺňali kritériá zákonnosti a boli 

v súlade so základnými zásadami a pravidlami správneho a priestupkového 
konania.  

CIEĽOVÁ SKUPINA 

- zamestnanci obecných úradov ktorí majú v náplni práce kompetencie 
obce na úseku stavebného poriadku, 

- starostovia obcí (najmä novozvolení). 

PROGRAM 
 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, 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 prejednanie 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, úhrada 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), 

 Správne delikty podľa § 106 stavebného zákona (jednotlivé skutkové 

podstaty)   

 Lehoty na ukladanie pokút a vymáhanie nezaplatených pokút 

 Správna žaloba vo veciach správneho trestania podľa Správneho 
súdneho poriadku; 

 Protest prokurátora podľa zákona o prokuratúre. 

Študijné materiály: 

Účastníci seminára dostanú študijné materiály vypracované lektorom, a to: 

- podrobné poznámky  k téme Štátny stavebný dohľad a prejednávanie 
priestupkov a správnych deliktov, 

- VZORY správnych aktov vydávaných orgánmi ŠSD pri vykonávaní 

ŠSD 
Ďalším študijným materiálom je publikácia Zákon o priestupkoch - 

komentár, 2. vydanie (v ktorej sú aj VZORY na prejednávanie priestupkov 

a iných správnych deliktov); je možné si ju objednať na linku: 
https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-

vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_camp

aign=AFFAVS 

Lektor: JUDr. Helena SPIŠIAKOVÁ 

ORGANIZAČNÉ  POKYNY 

Termín konania:                                 1. jún 2021 

Začiatok:      830 -900    hod – prezentácia 

Uzávierka prihlášok:  28. máj 2021 

Termín uzávierky je len orientačný, dátum sa môže zmeniť podľa 

naplnenia kapacity. 

Poplatok: 

člen RVC Martin 19,00€/účastník 

nečlen RVC 39,00€/účastník 
 
 

 

Účastnícky poplatok je stanovený dohodou v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Údaje RVC : IČO: 31938434  DIČ: 2020604443 

ZORVC MARTIN nie je platiteľom DPH. Uvedená 

pozvánka je dokladom o úhrade účastníckeho poplatku 

a má platnosť faktúry. 

Poplatok uhrádzajte : 

bankovým prevodom na účet RVC Martin: 

SK92 5600 0000 0002 0164 3002 

BIC kód banky: KOMASK2X 

VS: 01062021 ŠS: IČO organizácie 

do 28. mája 2021 

 (Poplatok v hotovosti nevyberáme!!!) 

Poplatok pri vopred neospravedlnenej neúčasti 

nevraciame. 

Tešíme sa na  spoločné  stretnutie. 

 

Martin, 10. máj 2021 

 

 

 
 
 

    PhDr. Dušan  GALLO  
                                   riaditeľ  ZORVC MARTIN 

 

 

 

 

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 

na ONLINE odborno-konzultačný seminár 

ŠTÁTNY STAVEBNÝ DOHĽAD 

A PREJEDNÁVANIE 

STAVEBNÝCH PRIESTUPKOV 

A SPRÁVNYCH DELIKTOV, 

 
ktorý sa uskutoční dňa   

1. júna 2021 v Martine 
 

Obec /mesto/organizácia: 
 

 

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

 

Titul, meno a priezvisko, email: 
 

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

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

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

IČO:    DIČ: 
 

člen RVC:  áno  nie 
 

E-mail: ______________________________ 
 

Tel.: _______________________________
  

V _______________  dňa _______________ 
   

    podpis 
 

 

 

 

 

Záväznú prihlášku do 28. 5. 2021 môžete poslať 

na e-mail: rvc@rvcmartin.sk  

alebo vyplniť priamo na www.rvcmartin.sk 

https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS
https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS
https://www.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-priestupkoch-komentar-2-vydanie.p4644.html?utm_source=AVS&utm_medium=affiliate&utm_campaign=AFFAVS
mailto:rvc@rvcmartin.sk

