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Čierna stavba je jedným z kľúčových problémov stavebného práva a rozhodovania obce/ mesta
ako stavebného úradu.
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Čierna stavba je jedným z kľúčových problémov stavebného práva a rozhodovania obce/ mesta ako
stavebného úradu. Ide o protiprávny stav, ktorý býva najčastejšie tolerovaný. Pritom sa netýka len
obydlia, ale aj iných budov a nehnuteľností vrátane ciest a reklamných zariadení. Jej úprava nie je len v
stavebnom zákone, ale už viac rokov je regulovaná aj trestným právom.
Čo to čierna stavba je, aké formy a postupy treba zvoliť na jej legálne a efektívne riešenie, ako do toho
celého vstupuje európske právo a rozhodnutia našich súdov, je téma článku o problematike čiernej
stavby v právnej praxi Slovenskej republiky. Súčasťou tohto článku bude aj problematika účastníkov
konania v prípade čiernej stavby, ktorá tvorí častý problémový bod konania o tejto veci. Rovnako
prezentujeme odpoveď na otázku, o čom si starosta v tejto problematike môže urobiť názor sám a kedy
je viazaný iným názorom alebo rozhodnutím.

1. Zistenie skutkového stavu. Obec ako stavebný úrad je povinná zistiť ešte pred začiatkom
samotného správneho konania náležite skutkový stav. Toto sa realizuje pomocou štátneho
stavebného dohľadu, ktorým sa na mieste samotnej stavby zistí, či a za akých podmienok sa
realizuje stavba. Štátny stavebný dohľad vykonávajú zamestnanci stavebného úradu, ktorí sú
písomne poverení na tento úkon, alebo zamestnanci Štátnej stavebnej inšpekcie. Na vopred
ohlásený štátny stavebný dohľad musí byť umožnený vstup zo strany vlastníka pozemkov a
nehnuteľností, na ktorých sa stavba nachádza.
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Súvisiace odborné články

Reklamné zariadenia po novom
Problematika zahladenia správnych sankcií z pohľadu trestného práva
Možnosti mediácie v samospráve
Interpretácia (výklad) územného plánu obce

Súvisiace rozhodnutia NS SR

6 Cdo 1147/2012 (o odstránenie čiernej stavby a iné)
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https://www.epi.sk/vyhladavanie?asociovane-s=autory~judr-martin-piry-phd
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=40&p=12910181
https://www.epi.sk/odborny-clanok/reklamne-zariadenia-po-novom.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/problematika-zahladenia-spravnych-sankcii-z-pohladu-trestneho-prava.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/moznosti-mediacie-v-samosprave-14-15-2017.htm
https://www.epi.sk/odborny-clanok/interpretacia-vyklad-uzemneho-planu-obce.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-najvyssi-sud-sk/6cdo11472012-29144-2.htm


Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Odstránenie čiernej stavby
o odstránenie neoprávnenej stavby, resp. o zriadenie vecného bremena, reštitúcie a ochrana vlastníckeho
práva
Individuálny záujem v prípade nepovolenej stavby nie je možné povýšiť nad záujem verejný
K nerešpektovaniu rozhodnutia Ústavného súdu
Karen Poghosyan proti Arménsku
K naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 106 ods. 3 písm. d) stavebného zákona
K vzťahu konania o odstránení stavby, resp. konania o dodatočnom povolení stavby a konania o
správnom delikte podľa § 106 ods. 1 písm. b) Stavebného zákona
Povinnosť chovateľa holubov posudzovať vplyv stavby holubníka na funkčnosť a využiteľnosť susedných
pozemkov

Súvisiace komentované ustanovenia

Komentár k § 104 zákona 50/1976 Zb.
Komentár k § 299a zákona 300/2005 Z. z.

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Eurokódex komentár k § 299a zákona 300/2005 Z. z.
Eurokódex komentár k § 135c [Stavba na cudzom pozemku] zákona 40/1964 Zb.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

50/1976 Zb. Stavebný zákon
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https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Odstranenie-ciernej-stavby.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/o-odstranenie-neopravnenej-stavby-resp-o-zriadenie-vecneho-bremena-restitucie-a-ochrana-vlastnickeho-prava.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Individualny-zaujem-v-pripade-nepovolenej-stavby-nie-je-mozne-povysit-nad-zaujem-verejny.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/K-nerespektovaniu-rozhodnutia-ustavneho-sudu.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/Karen-Poghosyan-proti-Armensku.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/itemid12424660.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/k-vztahu-konania-o-odstraneni-stavby-konanie-o-dodatocnom-povoleni-stavby-a-konania-o-spravnom-delikte.htm
https://www.epi.sk/rozhodnutie-sudu/povinnost-chovatela-holubov-posudzovat-vplyv-stavby-holubnika-na-funkcnost-a-vyuzitelnost-susednych-pozemkov.htm
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-104-zakona-50-1976-Zb.htm
https://www.epi.sk/komentovane-ustanovenie/Komentar-k-p-299a-zakona-300-2005-Z-z.htm
https://www.epi.sk/eurokodex-komentovane-ustanovenie/Eurokodex-komentar-k-p-299a-zakona-300-2005-Z-z.htm
https://www.epi.sk/eurokodex-komentovane-ustanovenie/Eurokodex-komentar-k-p-135c-Stavba-na-cudzom-pozemku-zakona-40-1964-Zb.htm
https://www.epi.sk/zz/1976-50

