VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
VÝŇATOK
k ohláseniu drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác
§1
Vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a) všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ktorými sú požiadavky na
územnotechnické riešenie výstavby, požiadavky na stavebnotechnické riešenie stavby a
požiadavky na účelové riešenie stavby,
b) všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.

§2
(1) Podľa tejto vyhlášky sa postupuje pri projektovaní a schvaľovaní
územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a pri umiestňovaní,
projektovaní, povoľovaní, uskutočňovaní, kolaudovaní, užívaní a odstraňovaní stavby.
(2) Požiadavky v prvej a druhej časti sa vzťahujú na všetky druhy stavieb, ak nie je v
tretej časti ustanovené inak.
(3) Požiadavky v prvej, druhej a tretej časti sa použijú primerane aj na zmeny stavby,
na stavbu, ktorá je kultúrnou pamiatkou, 1) na udržiavacie práce, na zmeny v užívaní stavby a
na stavbu zariadenia staveniska.
(4) Požiadavky vo štvrtej časti sa vzťahujú na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie a použijú sa primerane aj na zmeny stavieb, ak to nie je
vylúčené zo závažných kultúrnych, historických alebo technickoprevádzkových dôvodov;
odôvodnenie musí obsahovať projektová dokumentácia.
____________________
1) Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

ÚZEMNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY NA VÝSTAVBU
§3
Vplyv stavby na životné prostredie
(1) Negatívne účinky stavby a jej zariadenia na životné prostredie nesmú prekročiť
limity ustanovené osobitnými predpismi. 2)
(2) Stavba, ktorej užívaním vzniká odpad, musí mať vyriešené nakladanie s odpadom
v súlade s osobitnými predpismi. 3)
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(3) Zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom musia byť umiestnené v súlade s
požiadavkami na ochranu zdravia ľudí, ochranu životného prostredia a ochranu pred
požiarmi.
____________________
2) Napríklad
zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších
predpisov – tento zákon bol zrušený a od 1.7.2010 platí zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší,
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov,
– tento zákon bol zrušený a platí zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, - nariadenie
bolo zrušené a platí vyhláška č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom
prostredí
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z.z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa
znečistenia vôd. - nariadenie bolo zrušené a platí nariadenie č. 269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
3) Napríklad zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 234/2001 Z.z. o zaradení odpadov do Zeleného
zoznamu odpadov, Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov
požadovaných pri preprave odpadov – vyhláška bola zrušená dňom 1.8.2004

§4
Umiestňovanie stavby
(1) Pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa musia rešpektovať
obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov chrániacich verejné
záujmy 4) a predpokladaný rozvoj územia podľa územného plánu obce, prípadne územného
plánu zóny.
(2) Umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú
mieru a ohrozovaná bezpečnosť a plynulosť prevádzky na priľahlých pozemných
komunikáciách. Umiestnenie stavby musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému
charakteru prostredia a požiadavkám na zachovanie pohody bývania.
(3) V urbanisticky významnej polohe je zakázané umiestňovať dočasnú stavbu, ktorá
by toto územie mohla znehodnotiť. Tento zákaz sa neuplatňuje pri stavbe zariadenia
staveniska počas realizácie stavby, pre ktorú bola zriadená.
(4) Umiestnenie stavby podľa druhu a potreby musí umožniť jej napojenie na vedenia
a zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia územia.
(5) Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia sa v zastavanej časti
obce umiestňujú pod povrch zeme.
(6) V ochrannom pásme jadrového zariadenia možno zriadiť len stavbu nevyhnutnú na
prevádzku tohto zariadenia a stavbu dopravných a rozvodných sietí. Vplyv uvedených stavieb
nesmie ohroziť jadrovú bezpečnosť.
____________________
4) Napríklad
zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,
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zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, - zákon bol zrušený a platí zákon č. 326/2005 Z.z.
o lesoch
zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení
neskorších predpisov, - zákon bol zrušený a platí zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskej pôdy
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov, - zákon bol zrušený a platí zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov, – tento zákon bol
zrušený a platí zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, - zákon bol
zrušený a platí zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov, - zákon bol zrušený a platí zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov, - zákon bol zrušený a platí zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke
zákon č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o
štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
256/1994 Z.z. v znení zákona č. 470/2000 Z.z., zrušený zákonom č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní
jadrovej energie (atómový zákon)
zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 37/2002 Z.z.,
zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
zákon č. 49/2002 Z.z., o ochrane pamiatkového fondu
zákon č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) - zákon bol zrušený
a platí zákon č. 364/2004 o vodách.

§6
Odstupy stavieb
(1) Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické,
životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd,
ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a
preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a
užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré
súvisia s funkčným využívaním územia.
(2) Stavbu možno umiestniť na hranici pozemku, len ak jej umiestnením nebude trvalo
obmedzené užívanie susedného pozemku na určený účel.
(3) Ak rodinné domy vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi
nesmie byť menšia ako 7 m. Vzdialenosť rodinných domov od spoločných hraníc pozemkov
nesmie byť menšia ako 2 m.
(4) V stiesnených územných podmienkach možno vzdialenosť medzi rodinnými
domami znížiť až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných
miestností; v týchto prípadoch sa nevyžaduje dodržanie vzdialeností od spoločných hraníc
pozemkov podľa odseku 3.
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(5) Iné riešenia vzdialeností rodinných domov, ako sú ustanovené v odsekoch 3 a 4,
možno určiť iba na podklade výpočtov a meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek na
vzájomné vzdialenosti podľa odseku 1 alebo podľa územného plánu zóny.
(6) Vzdialenosť priečelí budov, v ktorých sú okná obytných miestností, musí byť
najmenej 3 m od okraja pozemnej komunikácie; táto požiadavka neplatí pre budovy
umiestňované v stavebných medzerách radovej zástavby.
(7) Vzájomné odstupy a vzdialenosti treba merať na najkratších spojniciach medzi
vonkajšími povrchmi obvodových stien, ďalej od hraníc pozemkov a okrajov pozemnej
komunikácie. Vystupujúca časť stavby sa zohľadňuje, ak vystupuje viac ako 1,50 m od steny.

§ 12
Oplotenie pozemku
(1) Pozemok zastavaný stavbou musí byť oplotený, ak
a) stavba môže pôsobiť nepriaznivo na životné prostredie,
b) treba zamedziť voľný pohyb osôb alebo zvierat,
c) stavbu treba chrániť pred okolitými vplyvmi,
d) stavbu treba chrániť pred vstupom neoprávnenej osoby.
(2) Oplotenie nesmie
a) svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplocovanom
pozemku a v jeho okolí,
b) zasahovať do rozhľadového poľa pripojenia stavby na pozemnú komunikáciu,
c) ohrozovať bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a iných osôb.
(3) Stavebný pozemok pozdĺž verejnej cesty, ulice alebo námestia, športoviska a
ihriska, kempingu a rekreačného priestoru, skladiska a odstavnej plochy, násypu a výkopu
musí byť oplotený, ak to vyžaduje bezpečnosť osôb a poriadok.

STAVEBNOTECHNICKÉ POŽIADAVKY NA STAVBU, TECHNICKÉ ZARIADENIA
STAVBY A ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI STAVBY
§ 15
Požiarna bezpečnosť
Stavba musí spĺňať požiadavky požiarnej bezpečnosti podľa osobitného predpisu. 14)
____________________
14) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. – táto vyhláška už neplatí a bola
nahradená vyhláškou č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
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Hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia

§ 16
(1) Stavba sa navrhuje a zhotovuje tak, aby boli splnené podmienky na ochranu
zdravia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadovej vody, odstraňovanie pevného odpadu,
tepelnej a svetelnej pohody vnútorného prostredia a výmeny vzduchu.
(2) Stavba sa navrhuje a zhotovuje tak, aby
a) neohrozovala zdravie ľudí,
b) neohrozovala ustajnenie a chov zvierat,
c) sa neuvoľňovali toxické plyny, nebezpečné častice, emisie nebezpečného žiarenia,
d) nedochádzalo k znečisteniu alebo otráveniu vody a pôdy, neprípustnému odstraňovaniu
odpadovej vody, dymu a pevných alebo plynných splodín a k hromadeniu vlhkosti v
stavebnej konštrukcii alebo na jej vnútornom povrchu,
e) sa zabezpečilo zdravé vnútorné prostredie.
(3) Vo vnútornom prostredí sa musí vylúčiť alebo na prípustnú mieru obmedziť výskyt
škodlivých látok, za ktoré sa považujú
a) produkty horenia,
b) prchavé látky,
c) anorganické častice, organické častice vrátane mikroorganizmov,
d) radón a rádioaktívne látky emitujúce rádioaktívne žiarenie, 15)
e) emisie z elektrických a elektronických zariadení.
(4) Stavba sa navrhuje a zhotovuje tak, aby sa z použitých stavebných výrobkov,
materiálov, technických zariadení budov vrátane spaľovacieho zariadenia a jadrového
zariadenia neuvoľňovali škodliviny v množstve, ktoré by poškodzovalo zdravie ľudí a okolie
stavby vplyvom znečisteného vzduchu, pôdy a vody nad limity ustanovené osobitnými
predpismi. 5)
(5) Stavba sa navrhuje a zhotovuje tak, aby účinky nadmerne nízkej alebo vysokej
relatívnej vlhkosti vzduchu a nepriame účinky vlhkosti spôsobujúce rast plesní na povrchoch
alebo vnútri výrobkov a zvýšený výskyt roztočov neohrozovali hygienu, zdravie ľudí a
životné prostredie.
(6) Stavba musí odolávať škodlivému pôsobeniu prostredia.
(7) Stavba sa navrhuje a zhotovuje tak, aby sa na prípustnú mieru obmedzil vznik
emisií a skleníkových plynov.
____________________
5) Napríklad
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zákon č. 70/1998 Z.z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 276/2001 Z.z., - zákon bol zrušený a platí zákon č.
656/2004 Z.z. o energetike
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 77/1996 Z.z. o uskladňovaní výbušnín,
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1997 Z.z. o zabezpečení požiarnej ochrany pri
skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva. – vyhláška bola
zrušená a platí vyhláška č. 300/1997 Z.z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní,
ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami
15) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z.z. o požiadavkách na zabezpečenie
radiačnej ochrany. – vyhláška bola zrušená a platí nariadenie Vlády SR č. 345/2006 Z.z. o základných
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.

§ 17
(1) Návrh denného osvetlenia sa musí posudzovať spoločne so súvisiacimi činiteľmi,
so združeným a umelým osvetlením, preslnením vrátane vplyvu okolitých budov a stálej
zelene, ako aj vplyvu navrhovanej stavby na existujúcu zástavbu s cieľom dosiahnuť
vyhovujúce podmienky zrakovej pohody s minimálnou celkovou spotrebou energií v súlade
so slovenskými technickými normami. 16)
(2) Obytná miestnosť musí mať zabezpečené dostatočné denné osvetlenie, priame
vetranie a má byť dostatočne vykurovaná s možnosťou regulácie tepla.
(3) V miestnosti, ktorá svojou polohou, veľkosťou a stavebným usporiadaním spĺňa
požiadavky na pobyt osôb (pobytová miestnosť), denné osvetlenie sa navrhuje v závislosti od
jej funkčného využitia a od dĺžky pobytu osôb.
(4) Pobytová miestnosť musí mať zabezpečené priame alebo nútené vetranie a musí
byť dostatočne vykurovaná vykurovacím systémom umožňujúcim reguláciu tepla.
(5) Priestor na osobnú hygienu a umiestnenie záchodovej misy, priestor na varenie,
komora na uskladnenie potravín musia byť dostatočne odvetrávané. Priestor na osobnú
hygienu a priestor na varenie musia byť vykurované s možnosťou regulácie tepla.
(6) Byt nesmie byť vetraný do priestorov domového vybavenia alebo domovej
komunikácie s výnimkou otvorenej pavlače.
(7) Vetranie a osvetlenie príslušenstva bytu sú prípustné aj zo svetlíkovej a vetracej
šachty, ak tieto majú pôdorys najmenej 5 m2 a dĺžku kratšej strany najmenej 1 500 mm. Dno
šachty má byť prístupné, ľahko čistiteľné, odvodnené a má mať odtok s pachovým uzáverom.
Do svetlíkovej alebo vetracej šachty možno napojiť len vetranie miestností rovnakého
charakteru po celej výške šachty. Nesmú v nich byť umiestnené rozvody a inštalácie.
____________________
16) STN 73 0580 -1, STN 73 0580 -2, STN 36 0450, STN 36 0452.

§ 18
(1) V pobytovej miestnosti s dlhodobým pobytom ľudí musí byť zaručená zraková
pohoda a ochrana pred oslnením.
(2) Byt musí byť preslnený. Preslnenie sa posudzuje podľa slovenskej technickej
normy. 17)
____________________
17) STN 73 4301.
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§ 20
Ochrana pred hlukom a vibráciami
(1) Stavba sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa v nej vytvorili podmienky pohody
pri spánku, odpočinku a pracovných činnostiach a aby odolávala škodlivému pôsobeniu
vplyvu hluku a vibrácií. Stavba musí zabezpečovať, aby hluk a vibrácie pôsobiace na ľudí a
zvieratá boli na takej úrovni, ktorá neohrozuje zdravie a je vyhovujúca pre obytné a pracovné
prostredie, a to aj na susedných pozemkoch a stavbách. Najvyššie prípustné hodnoty hluku a
vibrácií v stavbách ustanovuje osobitný predpis. 21)
(2) Stavba sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby svojimi vlastnosťami zabezpečovala v
akusticky chránenej miestnosti ochranu proti
a) hluku šíriacemu sa vzduchom z vonkajšieho priestoru,
b) hluku šíriacemu sa vzduchom z iného uzavretého priestoru v budove,
c) nárazovému hluku,
d) hluku z technického a technologického vybavenia a zariadenia budovy,
e) nadmernému hluku v poli odrazených vĺn (dozvuk).
(3) Pri zabezpečovaní ochrany stavby proti vonkajšiemu hluku od dopravy sa musia
prednostne uplatňovať urbanistické opatrenia pred opatreniami chrániacimi jednotlivé stavby.
(4) Stavba sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby zabezpečovala ochranu okolia proti
hluku zo zdrojov vnútri stavby alebo spojených so stavbou.
(5) Každé zabudované technické zariadenie spôsobujúce hluk a vibrácie musí byť v
budove s obytnými a pobytovými miestnosťami umiestnené a inštalované tak, aby ich prenos,
ako aj šírenie 21) do stavebnej konštrukcie boli obmedzené.
(6) Potrubie a zariadenie sa musia dimenzovať, viesť, uložiť a pripevniť tak, aby sa v
akusticky chránenom priestore zabezpečila prípustná hladina hluku a vibrácií podľa
osobitných predpisov. 21)
(7) Hladina hluku vznikajúceho nárazom na stavbu alebo jej časť spôsobeného
pohybom predmetov alebo osôb po podlahe a schodišti nesmie prekročiť slovenské technické
normy 22) stanovené na vzduchovú a krokovú nepriezvučnosť.
____________________
21) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z.z. - nariadenie bolo zrušené a platí vyhláška č.
549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
22) STN EN ISO 717 -1 (73 0531), STN EN ISO 717 - 2 (73 0531).
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§ 30
Komín a zariadenie na odvádzanie znečisťujúcich látok do ovzdušia
(1) Komín sa navrhuje a vyhotovuje tak, aby každému pripojenému spotrebiču spalín
zaručil bezpečný odvod a rozptyl spalín do voľného ovzdušia a nenastalo ich hromadenie a
ohrozenie bezpečnosti podľa osobitného predpisu. 30)
(2) Komín sa navrhuje z materiálu odolného proti mrazu v časti vystavenej
atmosférickým vplyvom.
(3) Požiadavky na umiestnenie komína, jeho výšku a ústie sú dané slovenskými
technickými normami. 31)
(4) Komínový prieduch musí mať po celej účinnej výške nezmenený prierez. Odklon
komínového prieduchu od zvislice nesmie byť väčší ako 15 stupňov, výnimočne pri
rekonštrukcii stavby až 30 stupňov. Uhnutie nemá byť na úrovni stropnej konštrukcie alebo
sopúcha.
(5) Komín musí mať kontrolné, čistiace a vyberacie otvory. 30)
(6) Spotrebiče palív sa pripájajú do komínov podľa osobitného predpisu. 30)
(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa primerane vzťahujú na každé zariadenie na
odvádzanie znečisťujúcich látok do ovzdušia.
____________________
30) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 84/1997 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické
podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a
dymovodov. – táto vyhláška bola zrušená a platí vyhláška č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a
požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča,
elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a
dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol
31) Napríklad STN 73 4201, STN 73 4210, STN EN 1443.

§ 35
Vodovodná prípojka a vnútorný vodovod
(1) Vodovodná prípojka pitnej vody z verejného vodovodu nesmie byť prepojená s
iným zdrojom a musí byť vyrobená zo zdravotne bezpečného materiálu. Medzi bytovým
vodomerom a uzáverom musí byť zariadenie, ktoré znemožní spätné prúdenie vody.
(2) Vodovodná prípojka, prípadne časť vnútorného vodovodu vedeného v zemi sa
musí uložiť do nezamŕzajúcej hĺbky alebo sa musí chrániť proti zamrznutiu.
(3) Hlavný uzáver vnútorného vodovodu sa osadzuje pred vodomer; musí byť
prístupný a jeho umiestnenie musí byť viditeľné a trvalo označené.
(4) Ak je vodovodná sieť riešená osobitne na pitnú vodu a osobitne na úžitkovú vodu,
musí sa takto riešiť aj vnútorný vodovod.

8

(5) Potrubie studenej vody aj teplej vody musí byť tepelne izolované. Potrubie sa musí
chrániť proti korózii, orosovaniu a mechanickému poškodzovaniu.
(6) Vnútorný vodovod sa musí chrániť proti možnému spätnému nasatiu znečistenej
vody.
(7) Vnútorný vodovod zabezpečujúci vodu na hasenie požiaru podľa slovenskej
technickej normy 37) musí mať
a) osadený hydrantový systém s trvalým tlakom a musí byť osadený tak, aby bol trvalo
dostupný,
b) vnútorný nezavodnený alebo zavodnený požiarny vodovod pre jednotku ochrany pred
požiarmi.
(8) Zásobník, rúrový rozvod a iná súčasť určená na zásobovanie vodou nesmú
vlastnosti vody zmeniť natoľko, aby to ohrozilo zdravie ľudí.
____________________
37) STN 73 0873.

§ 36
Kanalizačná prípojka a vnútorná kanalizácia
(1) Ak je verejná kanalizácia delená, musí byť aj vnútorná kanalizácia delená.
(2) Potrubie kanalizačnej prípojky sa musí uložiť do nezamŕzajúcej hĺbky alebo sa
musí chrániť proti zamrznutiu.
(3) Čistiaca tvarovka sa nesmie osadiť v miestnosti, v ktorej by prípadný únik
odpadovej vody mohol ohroziť zdravé podmienky užívania stavby.
(4) Vetracie potrubie vnútornej kanalizácie nesmie byť napojené do komína,
vetracieho prieduchu, inštalačnej šachty a pôjdového priestoru a musí byť vyvedené nad
úroveň strechy.
(5) V miestnosti a v priestore s mokrým čistením podlahy, alebo kde zariaďovací
predmet nie je napojený na vnútornú kanalizáciu, musí sa v podlahe osadiť kanalizačný vpust.
Pokiaľ to druh prevádzky vyžaduje, vpust sa vybaví lapačom nečistôt.
(6) Potrubie z plastu vedené chránenou únikovou cestou musí byť požiarne oddelené.
(7) Stavba sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby nesprávnym odvádzaním vody
neohrozovala hygienu alebo zdravie ľudí a jej okolie.

§ 37
Elektrická prípojka a rozvod
(1) Stavba s každým elektrickým zariadením sa pripája na rozvodnú sieť prípojkou.
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(2) Elektrický rozvod musí podľa druhu prevádzky spĺňať požiadavky na
a) bezpečnosť osôb, zvierat a majetku,
b) prevádzkovú spoľahlivosť v danom prostredí pri určenom spôsobe prevádzky a vplyvu
prostredia,
c) prehľadnosť rozvodu umožňujúcu rýchlu lokalizáciu a odstránenie prípadnej poruchy,
d) rýchlu prispôsobivosť rozvodu pri požadovanom premiestnení elektrického zariadenia a
stroja,
e) zamedzenie vzájomných nepriaznivých vplyvov a rušivých napätí pri križovaní a súbehu
silnoprúdového a telekomunikačného vedenia.
(3) Transformátorová stanica a náhradný zdroj elektrickej energie umiestnený v
budove musí vyhovovať požiadavkám na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia,
hygienickým požiadavkám, predovšetkým na hlukové a vibračné pôsobenie, požiadavkám na
ochranu životného prostredia, minimalizáciu úniku spalín a požiarnobezpečnostným
požiadavkám.
(4) Riešenie budovy musí umožňovať vstup silnoprúdového a telekomunikačného
kábla do budovy, umiestnenie rozvodnej skrine a prevedenie vnútorného rozvodu až ku
koncovému bodu siete.
(5) Každá stavba musí mať trvalo prístupný a viditeľne označený hlavný vypínač
elektrickej energie.

§ 39
Plynovodná prípojka a odberné plynové zariadenie
(1) Na plynovodnú prípojku a odberné plynové zariadenie možno použiť len materiál,
ktorý zodpovedá účelu použitia, druhu rozvádzaného média a danému prevádzkovému
pretlaku.
(2) Vnútri budovy sa na rozvod plynu nesmú použiť materiály z plastov. Rozvod
plynu musí byť dimenzovaný tak, aby sa zabezpečil potrebný prevádzkový pretlak na každý
plynový spotrebič.
(3) Rozvod plynu sa nesmie viesť v miestnosti, v ktorej by bol vystavený
mechanickému namáhaniu, prípadne poškodeniu, koróznemu alebo teplotnému pôsobeniu, a v
mieste, kde by nebola možná kontrola rozvodu, prípadne údržba, ak sa neurobili opatrenia
podľa odseku 5, a nesmie sa viesť v chránenej únikovej ceste. 14)
(4) Na začiatku odberného plynového zariadenia sa musí nainštalovaný hlavný uzáver
umiestniť na trvalo prístupnom a vetrateľnom mieste a musí sa viditeľne trvalo označiť.
Nesmie sa umiestniť v obytnej a pobytovej miestnosti, v špajzi, svetlíku a šachte, v kúpeľni a
na záchode, v práčovni a kotolni, v garáži, v sklade potravín, horľavých látok a horľavých
kvapalín, v zhromažďovacom priestore, v kolektore a technickej chodbe, v chránenej únikovej
ceste a nevetrateľnom ani neprístupnom priestore.
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(5) Potrubie rozvodu plynu sa ukladá do chráničky
a) na zabezpečenie ochrany pred mechanickým poškodením alebo poškodením koróziou,
b) pri prechode dutou a neprístupnou konštrukciou,
c) pri prechode obvodovým múrom a základom stavby a jej ďalšími konštrukciami, kde by
mohla nastať deformácia potrubia.
(6) Každý pripojený spotrebič musí vyhovovať danému druhu plynu a prevádzkovému
pretlaku a môže byť podľa svojho prevedenia umiestnený len v priestore, ktorý svojím
objemom, účelom, prípadne množstvom privádzaného vzduchu zodpovedá menovitému
tepelnému výkonu a funkcii spotrebiča.
____________________
14) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické
požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. – táto vyhláška už neplatí a bola
nahradená vyhláškou č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA NIEKTORÉ DRUHY STAVIEB
§ 53
Poľnohospodárska budova a sklad, stajňa a maštaľ
(1) Poľnohospodárska budova a sklad, stajňa a maštaľ musia spĺňať hygienické a
veterinárne požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti práce a technických
zariadení a požiadavky na energetickú úspornosť.
(2) Pri stavbe na chov hospodárskych zvierat
a) sa musia určiť ochranné pásma, 53)
b) podľa požadovaného stavu vnútorného prostredia sa určia tepelnotechnické vlastnosti
konštrukcie na základe tepelnej bilancie stavby zahŕňajúce biologickú produkciu tepla,
vodných pár a plynov,
c) v prípade, že sa nepožaduje určiť stav vnútorného prostredia, zvieratá sa musia chrániť pred
priamym pôsobením vetra, zrážok a slnečného žiarenia,
d) sa musí zaistiť zdravotná neškodnosť povrchu každej stavebnej konštrukcie a
technologického zariadenia, s ktorými prichádzajú zvieratá do styku.
(3) Pre stavbu pre väčší počet hospodárskych zvierat sa musí
a) vybudovať oplotenie a systém filtrov proti vneseniu nákazy,
b) zaistiť náhradný zdroj energie, ak ide o stavbu pre hydinu, prasce alebo dojnice.
(4) Sklad siláže a hnojív musí byť navrhnutý podľa druhu a počtu ustajnených zvierat
a s ohľadom na umiestnenie stavby v ochrannom pásme vodného zdroja určeného na
hromadné zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou a vodárenskej nádrže a jej prítokov.
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Konštrukcia skladov musí byť nepriepustná, musí zamedziť vnikaniu povrchových vôd,
umožňovať odvod nekontaminovaných zrážkových vôd oddelene od vôd kontaminovaných a
musí zamedziť vytekaniu skladovaných tekutých zložiek zo stavby.
(5) Sklad a stavba na úpravu rastlín a rastlinných produktov musí
a) svojím zhotovením zabezpečiť ochranu proti vnikaniu vtáctva a hlodavcov, ak ide o sklad
zrnín, ovocia a zeleniny,
b) byť ľahko čistiteľný a dezinfikovateľný,
c) spĺňať požiadavky tepelnoizolačných vlastností obvodových stien, stropov a podláh, ak ide
o sklad zemiakov, ovocia a zeleniny.
(6) Stavba na pestovanie rastlín a sklad rastlinných produktov nemusia mať izoláciu
podláh proti zemnej vlhkosti alebo môžu byť zhotovené bez podlahy.
(7) Sklad minerálnych hnojív a prípravkov na ochranu rastlín musí byť zabezpečený
pred účinkami zemnej vlhkosti a poveternostnými účinkami a nesmie umožňovať impulz
pyrolytického rozkladu hnojív.
(8) Sklad minerálnych hnojív a prípravkov na ochranu rastlín, jeho asanačná plocha,
prijímacie a výdajové miesta musia byť zabezpečené proti vnikaniu zrážkových vôd a nesmú
byť odkanalizované do splaškovej kanalizačnej siete.
(9) Plocha, na ktorej môže dôjsť ku kontaminácii zrážkových vôd minerálnymi
hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín, musí byť riešená ako nepriepustná a odvodnená
do šachty alebo do účinného čistiaceho zariadenia.
(10) V šachte na zbieranie odpadovej vody kontaminovanej hnojivom alebo
prípravkom na ochranu rastlín sa môže akumulovať len odpadová voda rovnakého charakteru.
(11) Sklad prípravkov na ochranu rastlín musí byť vybavený záchytnou bezodtokovou
šachtou s objemom zodpovedajúcim najväčšiemu skladovanému obsahu alebo nepriepustnou
podlahou ohraničenou nepriepustným soklom stien a zvýšeným prahom dvier.
(12) Skladovacia nadzemná nádrž skladu kvapalných minerálnych hnojív s objemom
väčším ako 100 m3 musí byť vybavená indikáciou prípadných netesností tej časti nádrže,
ktorú nemožno kontrolovať. Stáčacie miesto príjmu a výdaja sa musí zabezpečiť
bezodtokovou šachtou na zachytenie odkvapov.
(13) Výdajná rampa skladu prípravkov na ochranu rastlín musí byť chránená pred
dažďovými zrážkami a musí mať sklon do bezodtokovej šachty s kapacitou minimálne 1 m3.
____________________
53) Zákon č. 337/1998 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov. – zákon bol zrušený a platí zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti

Právny stav k 1.4.2014
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