
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
 
     Mesto Sereď v súlade so Zmluvou o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 
10.03.2003 vykonáva činnosti stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu pre dopravné 
stavby a vodné stavby, ako preneseného výkonu štátnej správy na obce. Účastníkmi zmluvy 
sú obce: Dolná Streda, Vinohrady nad Váhom, Šintava, Šoporňa, Pusté Sady, Zemianske 
Sady, Šalgočka, od roku 2008 Pata. V súčasnosti je na oddelení územného plánovania 
a stavebného poriadku MsÚ v Seredi 5 zamestnankýň, 4 s odbornou spôsobilosťou pre výkon 
činnosti štátnej stavebnej správy a jedna administratívna pracovníčka. Oddelenie územného 
plánovania a stavebného poriadku MsÚ v Seredi vykonáva okrem činnosti stavebného úradu 
a špeciálneho stavebného úradu pre obce, len pre mesto Sereď činnosti územného plánovania, 
ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav, povolenia reklamných stavieb a činnosti 
vyplývajúce zo zákona č. 24/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Podľa 
zmluvy sú výdavky pre spoločný obecný úrad prepočítavané na 4 zamestnankyne.  
 
   Pri vyhodnotení činnosti spoločného obecného úradu sa každoročne vyhotovuje štatistické 
porovnanie nákladov na činnosť oddelenia, počet podaných žiadostí a poplatkov. V období 
posledných rokov počet podaní značne stúpol a aj proces správneho konania pre vydanie 
rozhodnutí je zložitejší, čím sa lehoty na vydanie rozhodnutí  predlžujú. Zákon č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov určuje lehotu správnemu orgánu na vydanie 
rozhodnutia (§ 49 Lehota pre rozhodnutie: (1) V jednoduchých veciach, najmä ak možno 
rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne 
bezodkladne. (2) V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny 
orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch 
rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto 
lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak 
správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka 
konania s uvedením dôvodov upovedomiť.) 
 
     Na základe vyššie uvedených skutočností a k dodržaniu zákonnosti pre vydávanie 
rozhodnutí je nevyhnutne potrebné posilniť stavebný úrad o jedno pracovné miesto. Na 
základe výstupov z rokovania pri príležitosti vyhodnotenia činnosti spoločného obecného 
úradu vo veci výkonu činnosti stavebného úradu  uskutočneného dňa 11.03.2016, sa účastníci 
zmluvy dohodli, že mesto Sereď pripraví dodatok k Zmluve o zriadení spoločného obecného 
úradu, ktorým sa navýši počet zamestnancov na stavebnom úrade na 5 a to s účinnosťou od 
01.07.2016.  
 
    Celkový počet zamestnancov na oddelení územného plánovania a stavebného poriadku 
MsÚ Sereď bude 6, pre spoločný obecný úrad budú náklady rozpočítavané na 5 
zamestnancov, náklady na jedného zamestnanca sú spojené s činnosťami vykonávajúcimi sa 
len pre mesto Sereď (činnosti územného plánovania, ohlásenia drobných stavieb a stavebných 
úprav, povolenia reklamných stavieb a činnosti vyplývajúce zo zákona č. 24/2004 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie). 
 


