(Návrh)

Návrh zmien v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch
Návrh zmien:
1. V zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov, zrušiť v § 1. Odst.(1) písm. d) časť vety cit.: „na
výkon činnosti stavbyvedúceho, na výkon činnosti stavebného dozoru“.
Dôvod :
a) Stavbyvedúci a stavebný dozor bol do zákona č.138/1992 Zb. vložený len núdzovo
a dočasne po zrušení socialistického zákona o odbornej spôsobilosti pre výrobné činnosti
v stavebníctve. Činnosť stavbyvedúceho a stavebného dozoru mala byť riadená
a spravovaná iným zákonom, ktorý zákonodarca doposiaľ nevytvoril.
b) Čo je však dôležité, zákon č. 138/1992 Zb. podľa §1. Odst. (5) jasne a nepochybne
spravuje a riadi činnosť regulovaných povolaní cit.: „Regulovanými povolaniami podľa
tohto zákona sú povolania architekt, krajinný architekt a stavebný inžinier v rozsahu
uvedenom v § 4, 4a a 5.“ (Medzi iným stavebný inžinier v smernici EU nie je regulované
povolanie.). Autorizovanými osobami sú osoby tvoriace autorizované dielo
a autorizovaným dielom v tejto súvislosti je projektová činnosť architekta a stavebného
inžiniera, ktorá je nevýrobnou prípravnou činnosťou tvorby stavebných diel.
c) Stavbyvedúci, stavebný dozor a majster stavebnej výroby nie sú regulovanými
povolaniami ! Sú to vyslovene a nespochybniteľne kvalifikácie činné výlučne vo výrobnej
- realizačnej sfére stavebnej činnosti riadiace a kontrolujúce výstavbu stavebných diel
vykonávané ako živnosť, alebo zamestnanec. Netvoria ani okrajovo produkt spadajúci pod
tvorbu autorského diela, alebo pod vecnú jurisdikciu zákona č. 138/1992 Zb.
d) Majster stavebnej výroby a projektant konštruktér bol pri tvorbe zákona 138/1992 Zb.
úplne vynechaný a dnes na stavbách a projekciách akútne chýbajú. Ich činnosť a odbornú
spôsobilosť upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a zákon č.
568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. V zákone č. 138/1992 Zb. v § 5. Odst. (2) odstrániť ustanovenie písm. „g) vykonávanie
stavebného dozoru“.
Dôvod :
Vykonávanie činnosti kvalifikácie stavbyvedúci a stavebný dozor nie je autorská činnosť
stavebného inžiniera alebo architekta a nie je ani jej vedľajšou súčasťou. Aj samotný zákon č.
138/1992 Zb. túto činnosť definuje ako živnosť. Autorizovaní architekti a autorizovaní stavební
inžinieri vykonávajú svoju činnosť ako slobodné povolanie v rámci ktorého vykonávajú autorský
dozor projektanta, ktorý sa v posledných rokoch zamieňa a neoprávnene zlučuje ako stavebný
dozor, čo je diametrálne odlišná činnosť a zodpovednosť za ňu!
Ak by sa ponechalo toto ustanovenie prejudikovalo by sa, že stavebný dozor môže
vykonávať inžinier absolvent aj bez nevyhnutnej predchádzajúcej niekoľkoročnej praxe
uskutočnenej priamo na stavbách najprv ako riadiaca kvalifikovaná osoba majster stavebnej
výroby, potom stavbyvedúci tak, ako to vyžaduje EU v požiadavkách na odbornosť vo výstavbe.
Odbornú výrobnú činnosť na stavbách kvalifikácií majster stavebnej výroby, stavbyvedúci
a kontrolnú činnosť stavebný dozor môže vykonávať len osoba po nadobudnutí kvalifikácie
absolvovaním odbornej prípravy štúdiom, preskúšaním a napokon vydaním osvedčenia Odbornej
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spôsobilosti v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a zákonom č.
568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Ostatné do detailu to isté ako v bode 1.
3. V zákone č. 138/1992 Zb.v znení neskorších predpisov, v § 31. Odst. (2) písm. j) zrušiť
časť vety cit.: „oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho, na stavebný dozor„.
Dôvod :

Do detailu ten istý ako v bode 1. v časti „Návrh zmien“.

4. V zákone č. 138/1992 Zb. v § 31. Odst. (4) zrušiť časť vety cit.:
stavbyvedúceho a na stavebný dozor a „.
Dôvod :

„ výkon činnosti

Do detailu ten istý ako v bode 1. v časti „Návrh zmien“.

5. V zákone č. 138/1992 Zb. v § 31. Odst. (5) písm.b) zrušiť časť vety cit.: „vo výkone
činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru„.
Dôvod :

Do detailu ten istý ako v bode 1. v časti „Návrh zmien“.

V súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní § 7 odst.1; §7a a §22. odbornú
spôsobilosť pre živnostenské podnikanie v neregulovaných povolaniach pripravuje, vzdeláva
a vydáva vzdelávacia organizácia akreditovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní. Majster stavebnej výroby,
Stavbyvedúci, Stavebný dozor a Projektant konštruktér a tiež stavebný inžinier nie sú
regulovanými povolaniami v EU a ani na Slovensku viď tiež zákon 138/1992 Zb. §1. Odst. (5).
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