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Abstrakt:  
Výkon stavebných kompetencií obcí v Slovenskej republike bol delegovaný zo štátnych 
orgánov na obce bez ohľadu na ich veľkosť. Mnohé obce preto využívajú zákonnú možnosť 
vytvárania spoločných stavebných úradov. Výskumom rozvoja vybraných regiónov- Nitriansky 
a Košický kraj sme kladne identifikovali zosúladenie priorít národnej stratégie regionálneho 
rozvoja SR s prioritami stratégie EÚ. Kvalitatívny výskum hodnotenia stavebných kompetencií 
v 652 obciach preukázal ich nespokojnost s finančním pokrytím kompetencií zo strany štátu. 
Kvantitatívny výskum bol realizovaný na údajoch 105 stavebných úradov zastrešujúcich 745 
obcí. Kvantitatívna analýza efektívnosti výkonu stavebných kompetencií obcí vybraných 
regiónov preukázala, že spoločné stavebné úrady sú v priemere menej efektívne ako samostatné 
stavebné úrady. Podľa Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 majú prejsť 
stavebné kompetencie z obcí späť na štát, avšak výkonnosť okresných úradov pri výkone 
stavebnej kompetencie by bola o 56,6 percentuálneho bodu horšia.V tejto skutočnsti vidíme 
negatívum v podpore a udržateľnosti stavebného sektora v regiónoch SR.  
 
 
 



Abstract: 
Municipalities' construction competencies in the Slovak Republic were delegated from state 
authorities to municipalities regardless of their size. Therefore, many municipalities use the 
legal possibility to create joint building offices. By researching the development of selected 
regions - the Nitra and Košice regions, we positively identified the alignment of the priorities 
of the national strategy of regional development of the Slovak Republic with the priorities of 
the EU strategy. Quantitative research was carried out on data from 105 building authorities 
that covered 745 municipalities. Quantitative analysis of municipal effectiveness of the 
construction competencies of municipalities in selected regions has shown that joint building 
authorities are, on average, less efficient than independent building authorities. According to 
the Program Statement of the Government of the Slovak Republic for the years 2020-2024, 
construction competencies are to be transferred from municipalities back to the state. However, 
the performance of district offices in exercising construction competence would be 56.6 
percentage points worse in the regions of the Slovak Republic. 
 
 
Úvod 
 
Slovenská republika (SR) je štát s vysokou fragmentáciou, nakoľko k 31.12. 2020 mala 2 927 
obcí (Bačík, 2021), pričom každá obec je stavebným úradom, a to samostatným alebo 
spoločným s ďalšími stavebnými úradmi. Zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 
pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky delegovali orgány štátnej 
správy na obce/mestá výkon viac ako 300 kompetencií (Leško, 2015) spadajúcich do rôznych 
oblastí. V dôsledku uvedeného nastala situácia, že obce majú povinnosť pre svojich obyvateľov 
zabezpečovať už nielen originálne, ale aj prenesené kompetencie. Jednou z kompetencií, ktorá 
prešla z pôsobnosti štátnych orgánov na obce/mestá, je aj kompetencia na úseku stavebného 
poriadku. Prenosom stavebných kompetencií zo štátu na samosprávu sa každá obec stala 
„stavebným úradom“, bez ohľadu na jej veľkosť, a teda má povinnosť zabezpečovať všetky 
činnosti v rozsahu prenesenej kompetencie s tým spojené. 
 
V zmysle platnej a účinnej legislatív y v SR však obce využívajú možnosť a navzájom 
spolupracujú pri výkone stavebnej kompetencie, nakoľko malé obce by nedokázali vykonávať 
túto kompetenciu. Dochádza teda k spolupráci medzi obcami pri výkone stavebnej kompetencie 
v zmysle §20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Vo všeobecnosti 
však ide iba o dobrovoľnú, zmluvnú spoluprácu. 
 
SR pripravila Národnú stratégiu regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do 
roku 2030, ktorej doba tvorby bola medzi 2017 až 2018. Táto stratégia podporuje udržateľný, 
dynamický, inkluzívny rozvoj komunít a modernej, inovačnej, orientovanej ekonomiky v 
regiónoch, mestách a obciach Slovenska v prospech zlepšenia životných podmienok ich 
obyvateľov (Úrad vlády SR, 2017) Je relevantné spomenúť, že zákon č. 503/2001 Z. z. o 
podpore regionálneho rozvoja bol základným zákonom, ktorý Slovenskej republike umožnil v 
plnej miere implementovať zásady regionálnej politiky pri harmonizácii vnútroštátnych 
právnych predpisov s acquis communautaire a účasti krajiny na politike súdržnosti Európskej 
únie.  
Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 
nadväzuje na stratégie EÚ. Regionálna politika EÚ má významný vplyv na regionálny rozvoj 
Slovenska. Vstup Slovenska do EÚ v roku 2004 urýchlil regionálny rozmer sociálnych a 
ekonomických procesov. (TRIMIS, 2013) Regionálna politika EÚ pokrýva všetky európske 
regióny, hoci regióny v celej EÚ spadajú do rôznych kategórií, väčšinou v závislosti od ich 



ekonomickej situácie (rozvinuté - s HDP na obyvateľa viac ako 90% priemeru EÚ, prechodné 
– 75 až 90%, menej rozvinuté – menej než 75%) (MSRRI SR). Európa 2020 stratégia (2014-
2020), ktorá podporuje vytváranie pracovných miest, konkurencieschopnosť, hospodársky rast, 
vyššiu životnú úroveň a dlhodobý rozvoj. V súlade so spomínanou stratégiou, Európska 
Komisia stanovila 6 priorít od 2019 až 2024, kde sa sústreďuje na nové generácie technológií, 
vytváranie atraktívnejšieho investičného prostredia a rast, ktorý vytvára kvalitné pracovné 
miesta, najmä pre mladých ľudí a malé podniky. Následne sa zameriava na vytváranie právneho 
štátu, ako sa má postaviť za spravodlivosť a implementáciu základnych hodnôt EÚ. (EC, 2020)  
 
Okrem toho, Zmluva o fungovaní EÚ ako uznanie významu regionálnej politiky venuje päť 
článkov „hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti“ (články 174 - 178). 
 
Aktualizácia národnej stratégie bola vypracovaná v spolupráci so sociálnoekonomickými 
partnermi, hlavne vyššími územnými celkami a regionálnymi rozvojovými agentúrami, ale aj 
pripomienkovaná v rámci Pracovnej skupiny pre prípravu novelizácie zákona č. 539/2008 Z.z 
o podpore regionálneho rozvoja a aktualizáciu národnej stratégie. Dôvodom aktualizácie 
národnej stratégie bolo zosúladenie a prepojenie priorít národnej stratégie s prioritami stratégie 
EÚ v oblasti regionálnej politiky, hospodárstva a finančnej krízy.  
 
V nadväznosti na stratégie pre rozvoj regiónov v SR vidíme dôležitosť riešenia efektívneho 
fungovania výkonu kompetencií správnymi orgánmi samosprávy a štátnej správy, ktorá  
spočíva predovšetkým v dopade na efektívnosť a kvalitu vykonávaných kompetencií 
samosprávami ako aj na zdanlivé finančné poddimenzovanie prenesenej kompetencie. Súhrnná 
správa o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobností obcami Slovenskej 
republiky (NKÚ SR, 2015) potvrdila finančné poddimenzovanie prenesenej kompetencie na 
úseku stavebného poriadku (58% kontrolovaných obcí doplácalo na výkon kompetencie v 
rokoch 2011-2013). Jednou z možných reakcií samospráv na uvedenú situáciu je medziobecná 
spolupráca. Podľa viacerých štúdií spoločný výkon kompetencií predstavuje spôsob, ktorým 
malé obce kompenzujú svoju neschopnosť ich vykonávať, alebo zvyšujú ich efektívnosť, takýto 
spôsob vedie tiež ku kvalitnejšiemu zabezpečovaniu samosprávnych kompetencií (Bel, Fageda, 
Mur 2011; Bel Warmer 2014; European Committee 2007; a iní). V podmienkach Slovenskej 
republiky, existuje medziobecná spolupráca na báze dobrovoľnosti, kým v mnohých 
zahraničných krajinách, je spolupráca legislatívne determinovaná ale aj viac koordinovaná, 
previazaná a vnímaná komplexne. Klimovský (2008) uvádza príklad Nižného Saska, v ktorom 
obce s počtom obyvateľov menej ako 400 majú povinnosť sa združovať, pričom maximálny 
počet obcí v jednom združení je 10 a počet obyvateľov združenia nemôže presiahnuť 7 000 
obyvateľov. V slovenských podmienkach súčasná platná legislatíva upravuje v rámci 
medziobecnej spolupráce princíp zmluvnej spolupráce (§20 zákona 369/1990 Z.z., 50/1976 
Z.z., v platnom znení) a zároveň dáva rovnaké postavenie všetkým, a teda aj nezdruženým 
stavebným úradom v kontexte vykonávania kompetencie na úseku stavebného poriadku. V SR 
je celkove 301 samostatných stavebných úradov, pričom na jeden úrad pripadá v priemere 5500 
obyvateľov. Vláda SR svojím programovým vyhlásením na obdobie rokov 2020-2024 plánuje 
aj štrukturálne zmeny vo verejnej správe v sektore stavebníctva posilnením významu územného 
plánovania a zrušením stavebných úradov ako samosprávnych jednotiek. Tým predpokladá 
posilnenie pozície špecializovaných okresných úradov ako reprezentantov štátnej správy. 
 
 
 
 
Cieľ 



 
Cieľom predkladaného článku je zhodnotenie rozvoja regiónov SR na podklade kvalitatívneho 
a kvantitatívneho výskumu vykonávania stavebných kompetencií v obciach Nitrianskeho a 
Košického regiónu. Výskumom realizovaným v rokoch 2018-2020 hodnotíme názory 
zástupcov obcí s výkonom stavebných kompetencií, a ich finančnou podporou zo strany štátu, 
ako aj efektívnosť stavebných úradov. Náš výskum sa opiera o kvalitatívne a kvantitatívne 
metódy, ktorými preukazujeme, že veľký počet obcí v SR v súčasnosti    nevedie k efektívnemu 
vykonávaniu stavebných kompetencií. Obce často nedisponujú dostatočným kvalifikovaným 
personálom, aby dokázali tieto kompetencie zabezpečiť. Problémom je pre ne aj materiálne 
zabezpečenie vykonávania kompetencií, ale najmä nedostatok finančných prostriedkov.Slavík 
– Grác – Klobučník (2010) tvrdia, že výkon stavebnej kompetencie je veľmi problematický, 
chaotický a jeho zabezpečovanie potrebuje zmenu. V záveroch článku poukazujeme na 
nevyhnutnosť optimálnej spolupráce obcí a štátnych inštitúcií v stavebnom sektore za účelom 
podpory rozvoja regiónov SR. 
 
Metódy skúmania  
 
Objektom skúmania  sú stavebné úrady vybraných regiónov – Nitriansky a Košický kraj, a to 
tzv. spoločné stavebné úrady a samostatné stavebné úrady. 
 
Pre hodnotenie výkonu stavebnej kompetencie   definujeme výberový súbor stavebných 
úradov,pričom pracujeme so  štatisticky overiteľnou reprezentatívnou vzorkou pre výkon tejto 
kompetencie. Reprezentatívnu vzorku sme získali na základe prepočtov prostredníctvom 
Sample Size Calculatora pri štandardnej úrovni spoľahlivosti 95 % a možnej chybovosti 0,05.  
 
Na výskum problémov a ich možných riešení pri výkone kompetencií stavebných úradov 
v uvedených krajoch SR používame kvalitatívnu metódu riadených rozhovorov s vrcholnými 
predstaviteľmi obcí/stavebných úradov. Pri hodnotení efektívnosti výkonu stavebných 
kompetencií a stanovení jej alternatívnej formy v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR 
na roky 2020-2024 používame z kvantitatívneho hľadiska dvojfázovú metódu konceptu meta-
frontiera navrhovanú v prácach O´Donnell et al. (2007). Na testovanie rozdielov medzi mierami 
efektívnosti používame neparametrický Mann-Whitneyho test (Brocket a Golany, 1996). Ako 
základné premenné boli stanovené počty úkonov stavebných úradov, výška dotácie zo štátu na 
výkon stavebnej komptencie či počet obyvateľov žijúcich v obvodoch sídel stavebných úradov. 
Rozvoj regiónov hodnotíme na základe stratégií EU a ich implementácie do stratégií a 
legislatívy SR, ako aj na základe rastu populácie, priemernej mzdy a tvorby HDP.  
 
 
Kvalitatívny výskum výkonu stavebnej kompetencie v regiónoch Nitrianskeho 
a Košického kraja 
 
Do nami realizované kvalitatívneho výskumu zameraného na hodnotenie efektívnosti výkonu 
stavebnej kompetencie v SR bolo bez mesta Košice a zároveň jeho mestských častí (z hľadiska 
veľkosti populácie neporovnateľné s inými mestami) a obce Tekovské Nemce (z dôvodu, že 
táto obec je síce súčasťou NR kraja, avšak jej sídlo spoločného stavebného úradu je 
lokalizované v susednom kraji – hraničná obec) zapojených 82,43% obcí Nitrianskeho 
a Košického kraja. Išlo o štatisticky preukaznú vzorku, na základe ktorej bolo možné vytvoriť 
závery o problémoch týkajúcich sa výkonu stavebnej kompetencie na území SR. Konkrétne za 
Nitriansky kraj išlo o výberový súbor 97,73% obcí a za Košický kraj výberový súbor 70,09% 
obcí.  



 
Na základe uvedeného išlo teda súhrnne o zapojenosť „stavebných úradov“ do nášho 
kvalitatívneho výskumu v podiele 58,77% z celkového počtu stavebných úradov (spoločných 
aj samostatných stavebných úradov) Nitrianskeho a Košického kraja.  
 
Predstaviteľom obcí/stavebných úradov v NR a KE krajoch  sme kládli otázky, ktoré priamo 
súviseli s problematikou prenesenej kompetencie na úseku stavebného poriadku, najmä jej 
finančným zabezpečením zo strany štátu, materiálno technickým zabezpečením, či 
personálnym zabezpečením.  
 
K finančnému zabezpečeniu výkonu stavebnej kompetencie sa okrem iného vyjadrili 
nasledovne:  

- výška finančných prostriedkov, ktorú stavebné úrady získavajú pre výkon stavebnej 
kompetencie vôbec nezohľadňuje reálne náklady, ktoré stavebným úradom pri výkone 
tejto kompetencie vznikajú, obce zo svojich rozpočtov doplácajú na výkon prenesenej 
kompetencie čo je v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 
znení,  

- niektoré obce, ktoré sú súčasťou  spoločných stavebných úradov (SSÚ), doplácajú 
z vlastných prostriedkov až 30-40 % na zabezpečenie výkonu kompetencie na úseku 
stavebného poriadku (ide najmä o dofinancovanie mesačného platu zamestnanca 
stavebného úradu), 

- objem finančných prostriedkov, ktoré na výkon stavebnej kompetencie stavebné úrady 
dostávajú od štátu, by mala zohľadňovať všetky reálne náklady, ktoré stavebnému úradu 
pri výkone kompetencie vznikajú, v skutočnosti to však tak nie je,  

- počet úkonov, ktoré ročne realizujú samostatné úrady (SÚ), vôbec nie je zohľadnený 
v systéme financovania tejto, najmä na administratívu náročnej kompetencie.   

 
K materiálno technickému zabezpečeniu výkonu stavebnej kompetencie sa zároveň vyjadrili, 
že:  

- stavebné úrady dlhodobo trpia nedostatočným zabezpečením technického vybavenia 
svojich úradov,  

- stavebné úrady nedisponujú elektronickým systémom na evidenciu úkonov stavebných 
úradov,  

- priestory pre výkon stavebnej kompetencie sú často v prevádzke samotných obcí,  
- pri prechode výkonu stavebnej kompetencie zo štátnych orgánov na samosprávu (rok 

2002) obce síce získali priestory určené na výkon stavebnej kompetencie, no tieto boli 
v havarijnom stave.  
 

K personálnemu zabezpečeniu výkonu stavebnej kompetencie dodali:  
- najväčším problémom je to, že štát výkon stavebnej kompetenciu previedol na obce, 

avšak ďalej ako by ho nezaujímal jej výkon. Zamestnanci stavebných úradov by zo 
strany štátu uvítali realizáciu pravidelných školení súvisiacich so zmenami pri výkone 
tejto kompetencie. Veľakrát sa stáva, že zamestnanec stavebného úradu sa o zmenách 
súvisiacich s výkonom tejto kompetencie dozvie ako posledný. 

- stavebné úrady sú nedostatočne personálne obsadené,  
- finančné ohodnotenie zamestnanca stavebného úradu sa pohybuje medzi 6 a 7 platovou 

triedou čo je v protiklade s množstvom vyžadovanej práce, schopností a zručností 
zamestnanca na stavebnom úrade vysoko finančne poddimenzované,  



- na stavebných úradoch by bolo potrebné, aby minimálne jeden zamestnanec mal 
právnické vzdelanie, problémom však je, že za dané finančné ohodnotenie nie je osoba, 
ktorá má právnické vzdelanie ochotná danú pracovnú činnosť vykonávať.  

 
Predtým, než budeme skúmať a interpretovať ekonomické ukazovatele, ktoré poukazujú na 
rozvoj regiónu, zamerali by sme sa na NR a KE kraj. Podľa zákona 336/2015 Z.z. o podpore 
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sem patria Sobrance, 
Michalovce, Stropkov, Trebišov, Košice-okolie, Rožňava a iné v KE kraji. Ďalšie, ktoré patria 
do Banskobystrického a Prešovského kraja nie sú analyzované. KE kraj sme si zvolili práve 
z dôvodu počtu najmenej rozvinutých okresov v tomto kraji a NR kraj, nakoľko sme 
neidentifikovali ani jeden okres ako najmenej rozvinutý. Z toho dôvodu robíme komparáciu 
indikátorov daných krajov s národným stavom. Pre lepší prehľad máme mapku najmenej 
rozvinutých okresov na Slovensku v 1 štvrťroku 2021.  
 

Obrázok 1: Najmenej rozvinuté okresy na Slovensku 

 
Zdroj: IZ.SK, 2021 

 
Prvý indikátor nám zobrazuje počet obyvateľstva na Slovensku a vo zvolených regiónoch. Ako 
je vidieť v tabuľke 1, slovenská populácia z roka na rok klesá. V Nitrianskom kraji sme 
zaznamenali mierny pokles, avšak v Košickom kraji populácia v skúmanom období vzrástla. 
 

Tabuľka 1: Populácia na Slovensku a vo zvolených regiónoch na Slovensku 
Kraj/Rok 2016 2017 2018 2019 
SR 5 430 797,50 5 439 231,50 5 446 770,50 5 454 147,00 
NR  681 653,00 679 735,50 677 682,00 675 489,00 
KE  797 376,50 798 660,00 799 815,50 800 937,00 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov zo ŠÚ SR, 2021 
 

Ako je vidno v tabuľke 2, HDP na národnej ale aj krajskej úrovni v skúmanom období rástol.  
 

Tabuľka 2: Regionálny hrubý domáci produkt na obyvateľa (Eur konverzné) 
Kraj/Rok 2016 2017 2018 2019 

SR 14 924, 40 15 543, 61 16 435, 06 17 212, 72 
NR  12 598, 16 13 290, 44 13 474, 02 14 721, 33 
KE 11 722, 90 12 898, 24 13 288, 40     13 746, 71 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov zo ŠÚ SR,2021 



V tabuľke 3 je zobrazená priemerná mesačná mzda na Slovensku a v NR a KE krajoch. 
Priemerná mesačná mzda v skúmanom období 2016-2019 rástla nielen na národnej úrovni ale 
aj na regionálnej.  
 

Tabuľka 3: Priemerná mesačná mzda na Slovensku a vo zvolených slovenských regiónoch 
v eurách (brutto) 

 Kraj/Rok 2016 2017 2018 2019 
SR 1044,00 1101,00 1175,00 1262,00 

NR  915,00 955,00 1031,00 
   

1122,00 

KE  986,00 1039,00 1110,00 
   
1168,00 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa údajov zo ŠÚ SR, 2021 
 

Konkrétne sme sa zameriavali na Nitriansky a Košický kraj, kde sme zistili, že je v Nitrianskom 
kraji veľmi úrodná pôda, ktorá umožňuje rozvoj poľnohospodárstva ako aj regionálnej turistiky 
a agroturistiky, so zameraním na biopotraviny a relax. Rozvíja sa aj poľnohospodárska výroba, 
vyžaduje si ďalšiu podporu, ale je možné dosiahnuť vyššiu úroveň poľnohospodárskej činnosti 
v regióne vďaka potenciálu regiónu a využívaniu pôdy. (Kerekeš, 2017; Bačík-Klobučník, 
2014) V NR a KE kraji bolo zistené, že obyvateľstvo sa sťahuje za prácou do väčších miest, 
keďže sa tu budujú priemyselné parky, to má vplyv na ekonomiku v regióne, na ekonomické 
ukazovatele ako je HDP, či priemerná mesačná mzda v hrubom. 
 
Kvantitatívny výskum výkonu stavebnej kompetencie v regiónoch Nitrianskeho 
a Košického kraja 
 
Do kvantitatívneho výskumu bolo zapojených 745 z 815obcí Nitrianskeho a Košického kraja, 
ktoré sú súčasťou 105 spoločných a samostatných stavebných úradov. Prostredníctvom Sample 
Cize Calculatora, pri štandardnej úrovni spoľahlivosti 95% a možnej chybovosti 0,05% sme 
identifikovali, že ide o štatisticky preukaznú vzorku, na základe ktorej je možné, aby sme 
definovali závery aplikovateľné pre celé územie SR. Počet obcí SR je aktuálne 2927 (Bačík, 
2020). Na základe uvedeného je potrebné, aby sme mali dáta pre spracovanie od minimálne 
340 obcí, pričom túto podmienku sme splnili.  
 
V predkladanom článku prezentujeme výsledky hodnotenia efektívnosti súčasných stavebných 
úradov s ohľadom na ich organizačnú formu (spoločných stavebných úradov a samostatných 
stavebných úradov).  
 
Na základe našich zistení môžeme konštatovať, že spoločné stavebné úrady v priemere 
obsluhujú približne 6-krát viac obyvateľov a 13-krát viac obcí ako samostatné stavebné úrady. 
Taktiež sme zistili, že najlepšiu celkovú efektívnosť (0,505) dosahujú stavebné úrady, 
v obciach do 1000 obyvateľov a zároveň tieto stavebné úrady dosahujú aj najlepšiu hodnotu 
efektívnosti z rozsahu (0,885), z čoho vyplýva, že sa na 88,5% približujú optimálnej veľkosti 
stavebných úradov.   
 
Aj napriek uvedenému však bolo prekvapujúcim zistením, že samostatné stavebné úrady sa od 
spoločných stavebných úradov, z hľadiska efektívnosti z rozsahu, javia  byť v priemere o 15,1 
percentuálneho bodu efektívnejšie. Išlo o štatisticky významný rozdiel. Teda v priemere menšie 
samostatné stavebné úrady sú v efektívnosti z rozsahu efektívnejšie ako v priemere veľké 
spoločné stavebné úrady. Zároveň tiež môžeme konštatovať, že pri porovnaní samostatných 
stavebných úradov a spoločných stavebných úradov ako odlišných organizačných foriem sme 



podľa ukazovateľa Meta-technology ratio (MTR) identifikovali, že organizačná forma 
samostatných stavebných úradov sa v priemere ukazuje o 13,4 percentuálneho bodu 
efektívnejšia ako organizačná forma spoločných stavebných úradov, pričom rozdiel je 
štatisticky preukazný (viď Tabuľka 4).  
 
Tabuľka 4: Čistý efekt vplyvu odlišných technológií na organizačnú formu stavebného úradu 

Ukazovateľ - _Meta-technology ratio“ (MTR)  
Samostatné SÚ vs spoločné SÚ 
Result 1 - U-value 
The U-value is 287.5. 
Result 2 - Z-ratio 
The Z-Score is 6.98594. The p-value is < .00001. The result is significant at p < .05. 
Priemerný ukazovateľ MTR - všetky stavebné úrady 0,878 
Priemerný ukazovateľ MTR- samostatné stavebné úrady 0,945 
Priemerný ukazovateľ MTR - spoločné stavebné úrady 0,811 
Rozdiel 13,4 p. b. 

Zdroj: vlastné spracovanie, 2021 
 

Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020-2021 sa dospelo k myšlienke reformy 
výkonu stavebnej kompetencie, ktorej základom by bolo spätný transfer výkonu stavebnej 
kompetencie  z obcí na štátne orgány.  
 
Našim cieľom výskumu bolo zistiť, či by zmena súčasnej štruktúry stavebných úradov a prenos 
výkonu stavebnej kompetencie v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR na štátne orgány 
- okresné úrady, mala potenciál k zlepšeniu efektívnosti výkonu stavebnej kompetencie 
v obciach a rozvoja regiónov v SR. 
 
Súčasnú a alternatívnu formu stavebných úradov, ktoré môžeme identifikovať organizačnými 
formami, sme pri výskume považovali ako nezávislé technológie výkonu stavebnej 
kompetencie, pričom čistý efekt technológie sme merali pomocou ukazovateľa meta-frontieru 
(MTR). Pri porovnaní efektívnosti súčasných stavebných úradov 
a alternatívnych/potenciálnych „špeciálnych okresných stavebných úradov“ (ako je plánom 
v Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020-2024) sa ukázalo, že organizačná forma 
súčasných stavebných úradov by bola v priemere o 56,6 percentuálneho bodu efektívnejšia ako 
potenciálna forma  novozriadených štátnych orgánov – Okresných stavebných úradov  v zmysle 
už spomínaného programového vyhlásenia vlády SR (viď Tabuľka 5).  
 

Tabuľka 5: Porovnanie ukazovateľov MRT súčasných a okresných stavebných úradov 
Ukazovateľ – „Meta-technology ratio“ (MTR) 

Súčasné stavebné úrady vs Okresné stavebné úrady 
Result 1 - U-value 

The U-value is 0. 

Result 2 - Z-ratio 

The Z-Score is 6.05805. The p-value is < .00001. The result is significant at p < .05. 

Priemerný ukazovateľ MTR - všetky stavebné úrady 0,933 

Priemerný ukazovateľ MTR - súčasné stavebné úrady 1,000 

Priemerný ukazovateľ MTR - okresné stavebné úrady 0,434 

Rozdiel 56,6 p. b. 
Zdroj: vlastné spracovanie, 2021 



Záver 
 
Rozvoj KE a NR regiónov za skúmané obdobie 2016-2019 môžeme hodnotiť z hľadiska tvorby  
HDP ako rastúci a podobne je to aj v raste  priemernej mzdy na obyvateľa, v oboch regiónoch 
sme identifikovali  najmä rozvoj  poľnohospodárskej výroby. Po  kvalitatívnom 
a kvantitatívnom hodnotení kompetencií stavebných úradov v oboch regiónoch sme dospeli 
k záveru nevyhnutnosti reformy stavebného poriadku, nakoľko súčasná štruktúra stavebných 
úradov na území Slovenskej republiky nie je politikom ako Holý (2021) či autormi ako Mederly 
et al. (2019), Ryník (2021), ale aj Inštitútom urbánneho rozvoja (2021) považovaná za príliš 
efektívnu vo vzťahu k výkonu verejných služieb.  
 
Slovenská republika sa počtom svojich obyvateľov radí medzi relatívne malé štáty, ktoré však 
majú veľký počet obcí – 2 927 (Bačík, 2021). Stavebným úradom je v zmysle §117 zákona č. 
50/1976 Zb. – stavebného zákona v platnom znení každá jedna obec bez ohľadu na jej veľkosť. 
Uvedená skutočnosť je pre krajinu do budúcna neúnosná. Malé obce malé len obmedzené 
finančné prostriedky na výkon stavebnej kompetencie, čo spôsobuje, že doplácajú na 
zabezpečenie výkonu tejto kompetencie z vlastných obecných rozpočtov, čo je v rozpore zo 
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, teda protizákonné, avšak je 
potrebné podotknúť, že štát sa prechodom kompetencie, zákonom č. 416/2001 Z. z. v platnom 
znení zaviazal k plnému financovaniu všetkých nákladov, ktoré stavebným úradnom vzniknú 
pri výkone stavebnej kompetencie. Obce aktuálne riešia danú situácia vzájomnou zmluvnou 
medzobecnou spoluprácou v zmysle §20 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení, tá je však 
neudržateľná. Spolupráca medzi obcami je chaotická, čoho názoru je aj Slávik – Grac – 
Klobučník (2010).  
 
Aktuálne je na Slovensku často skloňovaná potreba reformy výkonu stavebnej kompetencie, 
ktorá bola prezentovaná aj súčasnou vládou SR. Táto reforma by znamenala späťvzatie výkonu 
stavebnej kompetencie obciam a jej prechod na štátne orgány, v uvedenom prípade špeciálne  
okresné  stavebné úrady.  
 
Príspevkom sme identifikovali, aké problémy vznikajú stavebným úradom s výkonom 
stavebnej kompetencie. Hlavným dôvodom je finančná poddimenzovanosť výkonu stavebnej 
kompetencie, jej materiálne – technické zabezpečenie ale aj personálne obsadenie stavebných 
úradov. Stavebné úrady potrebujú nové pracovné  sily, tie však nie sú ochotné nastúpiť na danú 
pozíciu z dôvodu nedostatočného finančného benefitu neporovnateľného s objemom pracovnej 
záťaže na zamestnanca.  
 
V Programovom vyhlásení vlády SR je identifikovaný možný spôsob vyriešenia danej situácie 
a to prenosom výkonu tejto kompetencie na  novozriadené okresné stavebné úrady. Naším 
výskumom však nepovažujeme danú myšlienku vhodnú k efektívnejšiemu výkonu stavebnej 
kompetencie na Slovensku. Kvantitatívnym výskumom sme dospeli k záveru, že práve súčasná 
štruktúra stavebných úradov sa nám javí efektívnejšia ako tá, ktorá je prezentovaná v aktuálnom 
znení programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024.  
 
Reformu v zabezpečovaní výkonu stavebnej kompetencie považujeme za potrebnú, plne ju 
podporujeme, avšak sme toho názoru, že je potrebné aby pred jej realizáciou boli presne 
identifikované problémy, s ktorými sa stavebné úrady pri výkone stavebnej kompetencie 
stretávajú, a ktoré je potrebné riešiť.  
 



V minulosti sa Klimovský (2010) či Mederly et al. (2019) vyjadrili, že cestou efektívnejšieho 
zabezpečovania výkonu stavebnej kompetencie by bolo presunutie jej vykonávania na súčasne 
existujúce úrady, ktoré zabezpečujú podobne výkon prenesenej kompetencie, avšak 
kompetencie matriky. Tiež sme však názoru, že dobrovoľná spolupráca obcí pri vytváraní SSÚ 
by mala byť nahradená zákonom stanovenými sídlami stavebných úradov podobne ako je to 
v prípade matričných úradov. Navrhujeme vytvorenie modelu stavebných úradov  podľa novej 
legislatívy, v ktorej by boli  stavebné úrady presne určené  ich sídlami   v zákone.  Opierame sa 
aj o zistenia NKU (2015) , podľa ktorého legislatívne stanovenie územných obvodov 
matričných úradov je   vnímané efektívnejšie ako chaotické vytváranie spoločných stavebných 
úradov. 
 
Poďakovanie  
Tento  článok bol  podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. 
APVV-20-0076.“  
 
 
Zoznam použitej literatúry  
 
BAČÍK, V. Slovenská republika – sumárne údaje. Zoznam obcí SR. [online]. 2021  [cit. 2021-
10-03]. Dostupné na internete: http://www.sodbtn.sk/obce/index_kraje.php 
 
BAČÍK, V. – KLOBUČNÍK, M. Identifikácia/vymedzenie mestských regiónov na Slovensku na 
báze „špecifickej hustoty“ (na základe dát o zastavanom území a počte obyvateľov. In Buček, 
Ján et al. Vymedzenie miest a mestských regiónov na Slovensku, vrátane zhodnotenie funkčných 
typov sídiel , na báze hustoty obyvateľstva, s použitím rastrovej technológie [online]. 
Bratislava: Univerzita Komenského, 91 s. [online] 2014 [cit. 2021-10-08]. Dostupné na: 
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/mestsky-rozvoj-6/mestsky-rozvoj/studie/vymedzenie-
miest-a-mestskych-regionov-na-slovensku-vratane-zhodnotenia-funkcnych-typov-sidiel-na-
baze-hustoty-obyvatelstva-s-pouzitim-rastrovej-technologie-pdf-5-2-mb 
 
BROCKETT, P. L. - GOLANY, B. Using rank statistics for determining programmatic 
efficiency differences in data envelopment analysis. Management Science 42(3). [online] 1996 
[cit. 2021-10-03]. DOI: 10.1287/mnsc.42.3.466 
 
HOLÝ, Š. Stavebný zákon nepripravujeme na objednávku developerov. Pomôže všetkým. 
Tlačová správa – týždenník TREND. Jozef Ryník. [online] 2021 [cit. 2021-10-06]. Dostupné 
na internete: https://www.trend.sk/ekonomika/stavebny-zakon-nepripravujeme-objenavku-
developerov-pomoze-vsetkym 
 
EC. Priorities and goals. [online] 2020 [cit. 2021-10-08]. Dostupné na internete: Priorities and 
goals | European Commission (europa.eu) 
 
INŠTITÚT URBÁNNEHO ROZVOJA. Nový stavebný zákon prinesie veľa dobrého. [online] 
2021 [cit. 2021-10-08]. Dostupné na internete: https://iur.sk/2021/02/18/novy-stavebny-zakon/ 
 
IZA. Štatistiky najmenej rozvinutých okresov. [online] 2020 [cit. 2021-10-08]. Dostupné na  
https://www.iz.sk/sk/projekty/inkluzivny-rast/najmenej-rozvinute-okresy/statistiky 
 
KEREKEŠ, J. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika v procese investovania a spájania. 2017, 
Slovenská ekonomická knižnica EU v Bratislave. [online] 2017 [cit. 2021-10-08]. Dostupné na 



internete: http://www.1000knih.sk/obchod/nezaradene/vidiecky-cestovny-ruch-a-
agroturistika-v-procese-investovania-a-spajania 
 
KLIMOVSKÝ, D. Reform of thePublic Administration System at the Local and Regional Levels 
in the Slovak Republic. Centre for Small State Studies Institute of International Affairs - 
University of Iceland. Working Paper1 – 2008. 32 s. ISBN 978-9979-54-775-4 
 
KLIMOVSKÝ, D. Samosprávy v EÚ Česká republika. In: Územná samospráva. 32-37 s. 
[online] 2010 [cit. 2021-10-03]. Dostupné na internete: 
https://archiv.vlada.gov.sk/krajina/data/att/24361_subor.pdf 
 
LEŠKO, D. Formation of regional level of self-governmentint he process of transformation in 
Slovakia. In: Journal fo runiversal excellence. 4. vyd, č. 3, 1-11 s. [online] 2015 [cit. 2021-10-
04]. Dostupné na internete: https://www.fos-unm.si/media/pdf/RUO/2015%203/8.pdf 
 
MEDERLY, P. et al. Výkon a financovanie prenesených kompetencií. Bratislava: Zmos - 
Národný projekt Modernizácia miestnej územnej samospráv. 130 s. [online] 2019 [cit. 2021-
09-03]. Dostupné na internete: https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1193191 
 
MIRRI SR. Politika súdržnosti na realizáciu stratégie Európa 2020. [online] [cit. 2021-10-08]. 
Dostupné na internete: Politika súdržnosti EÚ | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie SR (gov.sk) 
 
NAJVYŠŠÍ KONTRÓLNY ÚRAD SR. Predbežná štúdia ku kontrolnej akcii – Kontrola 
procesu samointegrácie menších obcí SR. Z-006739/2013/1070/CMA Banská Bystrica. 52 s. 
[online] 2015 [cit. 2021-10-08]. Dostupné na internete: 
https://www.nku.gov.sk/documents/10157/1153463/  
 
O’DONNELL, C.J. - RAO, D.S.P. - BATTESE, G.E. Metafrontier frameworks for the study of 
firm-level efficiencies and technology ratios. Empirical Economics 34, 231–255. [online] 2008 
[cit. 2021-10-02]. Dostupné na internete: https://doi.org/10.1007/s00181-007-0119-4 
 
RYNÍK, J. Holého návrh stavebného zákona v očiach samospráv: Je nevykonateľný a 
neprijateľný. TASR: [online] 2021 [cit. 2021-10-08]. Dostupné na internete: 
https://www.trend.sk/ekonomika/holeho-navrh-stavebneho-zakona-ociach-samosprav-je-
nevykonatelny-neprijatelny 
 
SLÁVIK, V. – GRÁC, R.- KLOBUČNÍK, M. Reflexia k problematike fungovania spoločných 
obecných úradov v Slovenskej republike. GEPGRAPHIA CASSOVIENSIS IV. 2/2010. 
[online] 2010 [cit. 2021-09-17]. Dostupné na internete: 
http://www.humannageografia.sk/clanky/slavik_grac_klobucnik_2010.pdf 
 
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Gross earnings and median with another descriptive statistics. 
[online] [cit. 2021-10-08]. Dostupné na internete:  Gross earnings and descriptive statistics 
[np1103rr] - IBM Cognos Viewer 
 
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Regionálny hrubý domáci produkt na obyvateľa. [online] [cit. 
2021-10-08]. Dostupné na internete: Regionálny hrubý domáci produkt na obyvateľa (v 
bežných cenách) [nu3002rr] - DATAcube. (statistics.sk) 
 



 
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SR. Hustota obyvateľstva. [online] [cit. 2021-10-08]. Dostupné na 
internete: Hustota obyvateľstva - SR-oblasť-kraj-okres, m-v [om7015rr] - DATAcube. 
(statistics.sk) 
 
TRIMIS. National Regional Development Strategy. [online] 2013 [cit. 2021-10-08]. Dostupné 
na internete: EUROPA - National Regional Development Strategy | TRIMIS - European 
Commission 
 
ÚRAD VLÁDY SR. Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenskej republiky 
do 2030. [online] 2017 [cit. 2021-10-08]. Dostupné na internete: 7075_vstupna-sprava_novej-
strategie_rur-sr-do-roku-2030.pdf (gov.sk) 
 
ZMLUVA O FUNGOVANÍ EÚ. [online] 2016 [cit. 2021-10-08]. Dostupné na internete: 
Zmluva o fungovaní Európskej únie (Konsolidované znenie) (europa.eu) 
 
Zákon č. 503/2001 Z. z. Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 30.06.2004 
 
Zákon č. 539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja 
 
Zákon č. 336/2015 Z. z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov 
 
 


