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Zákazky 

 

 V roku 2011 dosiahla stavebná produkcia objem 5 505,6 mil. Eur  

Produkcia realizovaná v tuzemsku klesla o 2,7 % 

na 5 302,7 mil. Eur.  

Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií 

a rekonštrukcií sa znížil o 3,2 % na 4 330,3 mil. Eur.  

Stavebné práce na opravách a údržbe boli nižšie o 5 % a dosiahli 

898,1 mil. Eur.  

 

? 
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Legislatívne prostredie 

 

 Príprava územia pre výstavbu a zrýchlenie povoľovania stavieb  

• MDVRR SR 

• Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  č.50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

• Proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie sa má stať racionálnejší a 

poskytoval jasné, kvalitné výstupy pre následné územné rozhodovanie a povoľovanie 

stavieb. 

• Zaviedla taká kategorizácie stavieb, pomocou ktorej sa podstatným spôsobom 

zjednoduší administratívna a skráti časová náročnosť povoľovania stavieb. 

• Ustanovili optimálne lehoty úkonov stavebných úradov v územnom a stavebnom 

konaní.  

• Prostredníctvom nového stavebného zákona navrátilo uskutočňovania stavieb do 

zoznamu viazaných živností podľa živnostenského zákona a ich výkon bol 

podmienený dosiahnutím príslušného vzdelania a praxou.  
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Legislatívne prostredie 

 

 Verejné obstarávanie 

• MS SR 

• ÚVO SR 

• Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov 

• prostredníctvom novelizácie zákona o verejnom obstarávaní,  resp. v rámci tvorby 

nového zákona presadzovať transparentnosť a efektívnosť verejného obstarávania 

a v súvislosti s tým:  

• Legislatívne zadefinovať neobvykle nízku cenu, spôsob jej zdôvodnenia (kalkulačné 

nástroje, výpočty) a ďalší postup voči takémuto uchádzačovi) s prihliadnutím na 

európsku prax tak, aby sa zamedzilo akceptovaniu neprimerane nízkych ponukových 

cien. 
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Legislatívne prostredie 

 

• Ustanoviť osobnú zodpovednosť na strane verejných obstarávateľov za chyby 

vedúce k zrušeniu súťaže a povinnosť nahradiť záujemcom a uchádzačom náklady, 

ktoré vynaložili na účasť v súťaži. 

 

• Zabezpečiť,  aby víťaz tendra musel dodržať „vysúťažené“ zmluvné podmienky v 

celom procese od začatia stavby, cez kontrolu priebehu až po jej odovzdanie 

a záverečný verejný odpočet. 

 

• Zaviesť inštitút kontroly systému verejného obstarávania, elektronických aukcií a 

výstavby podľa zmluvných podmienok. 

 

• Rešpektovať špecifičnosť a  komplexnosť stavebných prác v elektronických aukciách 

a dostatočne podrobne v zákone zadefinovať podmienky používania elektronických 

aukcií v tejto oblasti, aby nemohlo dôjsť k ich zneužívaniu. 
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Legislatívne prostredie 
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• Správne súdnictvo v oblasti stavebníctva 

 

• Zodpovednosť za kordináciu BOZP na stavenisku 

 

• Prístupnosť technických noriem 

 



Súťažné podmienky 
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• Súťažné a zmluvné podmienky 
• Zjednotenie súťažných podmienky pri verejnom obstarávaní. 

• Zjednotenie a vyváženie zmluvných pravidiel opierajúc sa pritom o európske 

štandardy a prax vo vyspelých krajinách EÚ.  

• Implementácie „Žltej knihy“ FIDIC.  

• Zosúladenia inštitútu tzv. „pevnej ceny“  (pri stavbách s lehotou realizácie dlhšou ako 

jeden rok) s praxou vo vyspelých krajinách EÚ. 

• Racionalizovanie Triednik stavebných prác (TSP). 

• Systémového doplnenia  elektronickej komunikácie s NDS. a s. 



Verejné zdroje 
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Verejné zdroje a čerpanie prostriedkov fondov EÚ 

• Pokračovať v zatepľovaní ako neoddeliteľnej súčasti procesu významnej obnovy 

bytového fondu na Slovensku, vrátane odstraňovania porúch stavebných konštrukcií.  

• Zvýšiť podporu novej bytovej výstavbe, stimulovať rozvoj nízko energetického 

nájomného bývania a vstup súkromného kapitálu do výstavby nájomných bytov.  

• Zamerať sa prostredníctvom koncepčne budovanej a realizovanej mestskej politiky 

na revitalizáciu panelových sídlisk a dobudovanie obytného prostredia.  

• Zvýšiť čerpanie prostriedkov fondov Európskej únie, najmä z Regionálneho 

operačného programu, ktorého kompetenčné umiestnenie na Ministerstve 

pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je z hľadiska primárnych rozvojových 

predpokladov zaostávajúcich regiónov Slovenska (budovanie dopravno-technickej, 

hospodárskej a sociálnej infraštruktúry) nesprávne. Program je odtrhnutý od cieľov, 

úloh a nástrojov, ktoré sú umiestnené na Ministerstve dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR.   

• Stabilizovať a zabezpečiť program výstavby celoštátnej a regionálnej dopravnej a 

technickej infraštruktúry vrátane výstavby ciest druhej a tretej triedy. 



Vzdelávanie 
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Vzdelávanie 

 

Kvalita 

 

Zvládnutá zákazka bez reklamácií, trvalo 

bezpečne slúžiaca svojmu účelu! 



Zákazky 
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Ďakujem za pozornosť. 

 

Zsolt Lukáč 

Prezident ZSPS 


