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ZÁKON
z 3. februára 2012,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových
mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a
ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých
stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z. a nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky č. 235/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a údaj o tom, či ku dňu začatia stavebného konania
bolo získané vlastnícke právo alebo iné právo k nim,“.

2. V § 2 ods. 3 sa slová „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“
nahrádzajú slovami „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky“.

3. V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Ak sa v územnom konaní uskutočnilo ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie,
stavebný úrad v stavebnom konaní nariadi ústne pojednávanie alebo miestne zisťovanie iba
vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno inak odstrániť.“.

4. § 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Stavebný úrad doručí oznámenie o začatí územného konania alebo stavebného konania
do vlastných rúk vlastníkom pozemných stavieb,4a“.) ktoré majú byť asanované.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

5. § 4 znie:

„§ 4

(1) Ak sa územné rozhodnutie a stavebné povolenie oznamuje verejnou vyhláškou,
okrem vyvesenia na úradnej tabuli stavebného úradu sa povinne zverejní aj na jeho
webovom sídle.
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(2) Oznámenie o začatí územného konania a stavebného konania sa zverejňuje aj na
úradných tabuliach všetkých dotknutých obcí a na ich webových sídlach, ak ich majú
zriadené, a to najmenej na tú istú dobu, ako sa zverejní na úradnej tabuli stavebného
úradu.

(3) Súčasťou stavebného povolenia sú všetky súvisiace rozhodnutia stavebného úradu, a
to povolenia na odstránenie stavieb v trase diaľnice, ktoré je nevyhnutné asanovať, a
povolenia na uskutočnenie súčastí diaľnice a vyvolaných úprav.“.

6. V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

7. V § 5 ods. 2 sa za slová „môže rozhodnúť o“ vkladajú slová „časovo obmedzenom“.

8. § 7a znie:

„§ 7a

(1) Na pozemok, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre motorové
vozidlá, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom právoplatnosti územného
rozhodnutia. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh
právnickej osoby zriadenej štátom, ktorého prílohou je autorizačne a úradne overený
geometrický plán. Predkupné právo štátu nie je iným právom k pozemkom a stavbám.4)

(2) Ak sa územné rozhodnutie týka len časti pozemku, predkupné právo štátu podľa
odseku 1 vzniká len na príslušnú časť pozemku; táto skutočnosť sa vyznačí v
geometrickom pláne.“.

9. § 8 sa vypúšťa.

10. V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 30 ods. 1 písm. d),“ a slová „ § 58 ods. 2, § 60 ods. 2 písm.
b) a f),“.

11. V § 9 sa vypúšťa odsek 4.

12. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012

(1) Územné konania a stavebné konania začaté a právoplatne neskončené pred 26.
júlom 2011 sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. marca 2012.

(2) Kolaudačné konania začaté a právoplatne neskončené pred 26. júlom 2011 sa
dokončia podľa predpisov účinných do 29. februára 2012.

(3) Ak bolo vydané stavebné povolenie podľa predpisov účinných pred 26. júlom 2011 a
stavebník nepreukázal vlastnícke právo k pozemkom a stavbám,4) je stavebník povinný
tieto práva získať dohodou najneskôr do 28. februára 2013. Ak stavebník preukáže, že
pokus získať uvedené práva dohodou v lehote podľa predchádzajúcej vety bol bezvýsledný14)
alebo uvedené práva v tejto lehote nezíska, je povinný podať návrh na vyvlastnenie podľa
stavebného zákona.12) Vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám je
stavebník povinný preukázať najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného
konania. Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania diaľnice sú aj doklady
preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo k tým pozemkom a stavbám, ku ktorým
tieto práva neboli v stavebnom konaní preukázané.

(4) Na účely podľa odseku 3 možno vyvlastniť alebo obmedziť vlastnícke právo aj k
pozemkom alebo stavbám, ktorých sa týka stavebné povolenie vydané pred 26. júlom
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2011, a na účely vydania ktorého stavebník nepreukázal vlastnícke právo alebo iné právo
k pozemkom a stavbám, pred jeho vydaním.

(5) Ak stavebník nepreukázal vlastnícke právo alebo iné právo k pozemkom a stavbám
pred vydaním stavebného povolenia podľa odseku 3, má vlastník pozemku alebo stavby
právo na finančnú náhradu vo výške obvyklého nájmu za užívanie pozemku alebo stavby
za obdobie od právoplatnosti stavebného povolenia do prevodu vlastníckeho práva na
stavebníka diaľnice dohodou alebo prechodu vlastníckeho práva na stavebníka diaľnice
vyvlastnením. Písomnú žiadosť o poskytnutie finančnej náhrady treba uplatniť u
stavebníka v lehote do 28. februára 2013, inak právo zaniká.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14) § 112 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.
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