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Vydavateľstvo Eurokódex pripravuje vydanie diela Stavebný zákon
- Veľký komentár.

Online verzia je už dostupná v Právnom systéme EPI.
Z predhovoru autora
Stavebné právo je jedno z najdôležitejších právnych odvetví
verejného práva a správneho práva. Predkladaný komentár
čitateľovi poskytuje rozsiahlu judikatúru, ale aj odborné
názory plynúce z dlhoročných skúseností autora komentára.
Z hľadiska požiadavky na právny štát a vymožiteľnosť práva
má práve prax stavebného práva veľký dlh voči spoločnosti a
aj táto publikácia by mohla pomôcť túto situáciu riešiť.
Interpretácia jednotlivých ustanovení vychádza z ustálenej
judikatúry súdov SR a poznatkov ako správneho, tak i
občianskeho a ústavného práva. Stavebné právo patrí medzi
tie odvetvia práva, kde je nevyhnutná spolupráca s
technickými odvetviami a odborníkmi, aby bol text zákona
daný do života správne. V podmienkach SR však doteraz
chýbal ucelený právny pohľad, ktorý z hľadiska zákonnosti
konania pred stavebným úradom a následne súdmi a
prokuratúrou je nevyhnutný.
 
O autorovi
JUDr. Martin Píry, PhD. je od roku 2000 vedecko-
pedagogický pracovník Právnickej fakulty Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa problematike správneho
práva a práva životného prostredia. Jeho praktické
skúsenosti sú odrazom celého radu pozícií v rámci samosprávy, ako aj v súkromnom sektore. Je
autorom desiatok vedeckých článkov a štúdií. Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých konferencií a
expertných stretnutí na Slovensku aj v zahraničí.
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Súvisiace odborné články

Reklamné zariadenia po novom
Stavba na cudzom pozemku
Rozostavaná stavba a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Prevod práv a povinností zo stavebného povolenia
Preukazovanie verejného záujmu v konaniach podľa stavebného zákona
Malá novela stavebného zákona od 1. 10. 2019

Súvisiace dokumenty

Komentár zákona č. 66/2009 Z. z.

Súvisiace dokumenty

(Obsah) Čierna stavba

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Žaloba na odstránenie neoprávnenej stavby

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

50/1976 Zb. Stavebný zákon
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