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Vec:
Usmernenie k aplikácii predpisov upravujúcich povoI'ovanie stavieb a kvalifikáciu
projektanta v podmienkach výkonu hlavného dozoru

Hlavný banský úrad (ďalej len "HBÚ") vydáva v súlade s § 40 ods. 2 zákona SNR
51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon Č. 5111988 Zb.") za účelom zjednotenia výkladu a postupu pri
aplikácii predpisov upravujúcich povoľovanie stavieb a kvalifikáciu projektanta
v podmienkach výkonu hlavného dozoru toto
Č.

usmerneuie:

A.

POVOĽOVANIE

STAVIEB

l. Právne predpisy

Problematiku povoľovania stavieb pri banskej činnosti (ďalej len "BČ") a činnosti vykonávanej banským spôsobom (ďalej len "ČVBS") upravujú tieto ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov:
l. § 23 ods. 3 až 6 zákona Č. 44/ 1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "banský zákon"), cit.:
,,(3) Banské diela a banské slavby pod povrchom vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných strojov
a ventilálorovne povoľuje obvodný banský úrad.
(4) Obvodný banský úrad povoľuje aj banské stavby slúžiace otvárke, príprave alebo
dobývaniu a úprave nerastov v súvislosti s dobývaním v lomoch a skrývkach na území ry-
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stavenom priamym účinkom ťožby v hraniciach dobývacieho priestoru, ak sa nevykonala
rekultivácia pozemku podľa rekultivačného plánu,
(5) Banské diela a stavby uvedené v odsekoch 3 a 4, ich zmeny a likvidáciu povoruje obvodný banský úrad najmä v rámci povoľovania otvárky, prípravy a dobývania výhradného 10žiska 12) a povoľovania zabezpečenia alebo likvidácie hlavných banských diel
a lomov,
(6)

Povoľovanie

stavieb skladov výbušnín a ich užívanie upravujú osobitné predpisy.

12)" ,

2, § 18d ods, 3 zákona č. 51/1988 Zb" cit.:
,,Na zmeny vo výstavbe alebo rekon~trllkcii banských stavieb, ktoré povoľuje obvodný banský úrad, 12e) a v zberných strediskách na ložiskách ropy a zemného plynu alebo
usporiadaní lúhovacieho poľa sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov l a 2, ".
3. § 19 ods. 1 zákona č , 51/1988 Zb., cit.:
"Dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ako aj zabezpečenie a likvidáciu banských diel a lomov možno vykonávať iba na základe povolenia obvodného banského úradu,
Na účely tohto zákona sa dobývaním rozumie akákoľvek činnosťjýzických osôb a právnických osôb zameraná na získanie nerastu z ložiska, Obvodný banský úrad povoľuje aj banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ako aj ich užívanie, zmeny a odstránenie;
obvodný banský úrad uvedené stavby povolIlje v lomoch (kameňolomy, štrkovne, pieskovne
a pod.), v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku, ",
4, §§ 30 až 32 zák.

Č.

51/1988 Zb" cit.:
"Sklady výbušnín

§ 30
Na projektovanie a výstavbu skladov výbušnín sa
výstavbe, ak tento zákon neustanovuje inak.

vzťahujú

všeobecné predpisy o in-

vestičnej

§ 31
(1) Rozhodnutie o umiestnení stavby skladu výbušnín vydáva

a) pri banskej činnosti pod povrchom obvodný banský úrad,
b) v iných prípadoch než je uvedené v písmene a) orgán príslušný podľa osobitných predpisov 17) po dohode s obvodným banským úradom,
(2) K žiadosti o umiestnenie skladu výbušnín podľa odseku l písm, a) sa prikladá situačný náčrt umiestnenia skladu výbušnín s vyznačením susedných podzemných a povrchových objektov, systému vetrania a ochrany pred požiarom, výbuchom a prejavmi horských
tlakov.

§ 32
ľuje

(I) Stavby skladov výbušnín, ich zmeny a užívanie, zrušenie alebo odstránenie povoobvodný banský úrad.
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(2) Rozhodnutie podla odseku 1 zasiela obvodný banský úrad aj príslucí:nému útvaru
Policajného zboru.
(3) K žiadosti o povolenie stavby skladu výbušnín podľa odseku l sa prikladá
a) projektová dokumentácia podľa všeobecných predpisova dokumentácii stavieb,
b) situačný náčrt umiestnenia skladu výbušnín na povrchu s uvedením vzdialenosti od susediacich objektov, v podzemí od susediacich banských diel,
c) rozhodnutie o umiestnení stavby skladu výbušnín.

a)
b)
c)

d)

(4) K žiadosti o povolenie užívania skladov výbušnín podľa odseku 1 sa prikladá
vyhlásenie o tom, že stavba skladu výbušnín je uskutočnená podľa projektovej dokumentácie,
protokol o určení prostredia a stupňa nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu výbušnín,
správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia,
pri skladoch výbušnín na povrchu správa o východiskovej revízii bleskozvodov.

(5) V žiadosti o zrušenie alebo odstránenie stavby skladu výbu.í:nín sa uvedie presné
označenie a miesto skladu výbušnín, dôvody a spôsob jeho odstránenia a dátum predpokladaného začatia a skončenia prác.
(6) Podmienky na umiestnenie, zriaďovanie a prevádzkovanie skladov výbušnín pod
povrchom podrobnejšie upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne
záväzným právnym predpisom. ".
5. § 56 písm. a) zákona č, 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), cit.:
"Stavebné povolenie ani ohlásenie sa nevyžaduje
a) pri banských dielach, banských stavbách pod povrchom a pri stavbách v povrchových
lomoch a skrývkach, pokiaľ podliehajú schval'ovaniu a dozoru orgánov štátnej banskej
správy podla banských predpisov. ".
Rozsah kompetencií obvodných banských úradov (ďalej len "OB Ú") pri povol'ovaní,
užívaní, zmenách a odstránení stavieb pri BČ a ČVBS upravujú tieto ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov:
6. § 41 ods. 2 písm. b) zákona Č. 51/1988 Zb., cit.:
" ... povoľujú banské diela a banské stavby pod povrchom vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to tažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných
strojov, ventilátorovne a banské stavby slúžiace otvárke, príprave a dobývaniu výhradného
ložiska a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním v lomoch a skrývkach v hraniciach
vymedzených čiarou skutočne vykonanej skrývky alebo vykonávanej tažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku a ich užívanie, zmeny a odstránenie,".
7. § 41 ods. 2 písm. e) zákonač. 51/1988 Zb., cit.:
,.povol'ujú ... banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave
nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ich užívanie, zmeny a
odstránenie, v lomoch v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na
dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku,".
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8. § 120 stavebného zákona, cit.:

.,§ 120
Špeciálne stavebné úrady
(l) Pri stavbách letísk, stavbách v územných obvodoch letísk a stavbách leteckých
pozemných zariadení, stavbách dráh a na dráhe, pri stavbách pozemných komunikácií, pri
vodných stavbách a stavbách podliehajúcich integrovanému povoľovaniU/lima) a pri stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel a banských stavieb
pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a
ventilátorovniach a pri stavbách skladov výbušnín vykonávajú pôsobnosť stavebného úradu s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia orgány vykonávajúce štátnu správu na uvedených úsekoch podľa osobitných predpisov (ďalej len" špeciálne stavebné úrady").

(2) Špeciálne stavebné úrady postupujú podľa tohto zákona, pokiaľ osobitné predpisy podľa odseku 1 neustanovujú inak; povoliť stavbu alebo jej zmenu možno len na základe
záväzného stanoviska podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebn)ím úradom, ktoIÝ overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí alebo zastavovacích
podmienok určených územným plánom zóny, ak sa územné rozhodnutie nevydáva.".

2. OBÚ ako špeciálny stavebný úrad
2.1. OB Ú je špeciálnym stavebným úradom len pri stavbách taxatívne vymenovaných v § 120
ods. 1 stavebného zákona, t.j. len pri : stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia
prevádzke banských diel a banských stavieb pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach a pri stavbách skladov
výbušnín.
2.2. Na základe § 120 ods. 2 stavebného zákona postupuje OBÚ pri stavbách uvedených
v bode 2.1. podl'a stavebného zákona, s výnimkou právomoci vo veciach územného rozhodovania a vyvlastňovania, okrem stavieb sk ladov výbušnín, pri ktorých postupuje podl'a § 30 až 32 zákona Č . 51/1988 Zb. To znamená, že:
a) na územné konanie a na vydanie rozhodnutia o umiestnení týchto stavieb je príslušný
stavebný úrad,
b) OBÚ povol'uje tieto stavby na základe právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby
v stavebnom konaní podl'a § 60 a nás!. stavebného zákona ukončenom stavebným povolením podl'a § 66 stavebného zákona,
c) povoliť stavbu alebo jej zmenu môže OBÚ len na základe záväzného stanoviska podľa
§ 140b stavebného zákona vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý
overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí alebo zastavovacích
podmienok určených územným plánom zóny, ak sa územné rozhodnutie nevydáva,
d) OBÚ povol'uje užívanie týchto stavieb v kolaudačnom konaní podľa § 76 a nás!. stavebného zákona ukončenom kolaudačným rozhodnutím
2.3. Pri ostatných stavbách, t.j.:
a) banských dielach a banských stavbách pod povrchom (§ 23 ods. 3 banského zákona),
b) banských stavbách slúžiacich otvárke, príprave alebo dobývaniu a úprave nerastov v
súvislosti s dobývaním v lomoch a skrývkach na území vystavenom priamym účinkom
ťažby v hraniciach dobývacieho priestoru, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku
podľa rekultivačného plánu (§ 23 ods. 4 banského zákona) a
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c) banských stavbách slúžiacich dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním v lomoch (kameňolomy, štrkovne, pieskovne a
pod.), v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie
ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku (§ 19 ods. l
zákona Č. 51/1988 Zb.),
OBÚ nie je špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona.
2.4. Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 23 ods. 5 banského zákona OBÚ povoľujú stavby
uvedené v bode 2.1. "nqjmä v rámci povol'ovania" banskej činnosti, znamená to, že súčasťou žiadosti o povolenie banskej činnosti môže byť aj žiadosť o povolenie stavby.
V tomto prípade OBÚ vydá jedno rozhodnutie, ktoré bude obsahovať dva výroky - jeden
o povolení banskej činnosti a druhý o povolení stavby.
2.5. V úvode výroku rozhodnutia o povolení stavby OBÚ uvedením § 41 ods. 2 písm. b) zákona Č. 51/1988 Zb. a § 120 ods. I stavebného zákona preukáže vecnú príslušnosť povoľujúceho orgánu a ustanovenia § 23 ods. 3 banského zákona a § 66 stavebného zákona sú
ustanovenia, na základe ktorých OBÚ rozhodol.
2.6. Užívanie stavieb uvedených v bode 2.1. povoľuje OBÚ. Vzhľadom na skutočnosť, že
tieto stavby si vyžadovali stavebné povolenie a OBÚ je v tomto prípade špeciálny stavebný úrad, pri kolaudácii stavby postupuje OBÚ podľa § 76 a násl. stavebného zákona.
V úvode výroku rozhodnutia o kolaudácii stavby OBÚ uvedením § 41 ods. 2 písm. b) zákona Č. 51/1988 Zb. preukáže vecnú príslušnosť orgánu na povolenie užívania stavby
a ustanovenie § 77 stavebného zákona je ustanovením, na základe ktorého OBÚ rozhodol
2.7. OBÚ v konaní podl'a príslušných ustanovení stavebného zákona vyberá správne poplatky podl'a V. časti sadzobníka správnych poplatkov zákona Č . 145/1995 Z. z. o správnych
poplatkoch v znení neskorších predpisov.

3. Ostatné stavby
3.1.

Umiestňovanie

stavieb sa upravuje podľa toho, o akú stavbu ide, takto:
a) stavby uvedené v bode 2.3. písm. a) nie je potrebné rozhodnutie o umiestnení stavby
ani povolenie umiestnenia, pretože ide o stavby pod povrchom,
b) na územné konanie a na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby pri stavbách uvedených v bode 2.3. písm. b) je príslušný stavebný úrad a postupuje podľa § 32 a nás!.
stavebného zákona,
c) pri stavbách uvedených v bode 2.3 . písm. c) povoľuje umiestnenie stavby OBÚ podl'a
§ 19 ods. l zákona Č. 51/1988 Zb. Vzhl'adom na skutočnosť, že postup OBÚ v tomto
konaní nie je bližšie upravený a že OBÚ nie je v tomto prípade ani špeciálnym stavebným úradom, na toto konanie sa v súlade s § 46 zákona Č. 51/1988 Zb. vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní a tak OBÚ rozhodne o umiestnení stavby rozhodnutím v správnom konaní. OBÚ v konaní postupuje primerane postupu, ktorý ustanovuje o územnom konaní stavebný zákon (návrh, začatie konania, podklady, rozhodnutie).

3.2. Na základe § 56 písm. a) stavebného zákona pri stavbách uvedených v bode 2.3. sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje a preto pri povoľovaní týchto stavieb OBÚ nerozhoduje podľa stavebného zákona, ale podl'a banského zákona, resp. zákona Č. 51/1988
Zb. Z toho vyplýva, že:
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a) vzhľadom na skutočnosť, že postup OBÚ v tomto konaní nie je bližšie upravený a že
OBÚ nie je v tomto prípade ani špeciálnym stavebným úradom, na toto konanie sa
v súlade s § 46 zákona Č. 51/1988 Zb. vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní a tak OBÚ rozhodne o povolení stavby rozhodnutím v správnom konaní. OBÚ
v konaní postupuje primerane postupu, ktorý ustanovuje o stavebnom konaní stavebný
zákon (žiadosť, konanie, dokumentácia, rozhodnutie),
b) vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 23 ods. 5 banského zákona OBÚ povoľujú stavby uvedené v bode 2.3. písm. a) a b) "najmä v rámci povo/'ovania" banskej činnosti,
znamená to, že súčasťou žiadosti o povolenie banskej činnosti môže byť aj žiadosť
o povolenie stavby. V tomto prípade OBÚ vydá jedno rozhodnutie, ktoré bude obsahovať dva výroky - jeden o povolení banskej činnosti a druhý o povolení stavby.
V úvode výroku rozhodnutia o povolení stavby OBÚ uvedením § 41 ods. 2 písm. b)
zákona Č. 51/1988 Zb. preukáže vecnú príslušnosť povoľujúceho orgánu na povolenie
stavby a ustanovenie § 23 ods. 3 (pre stavby uvedené v bode 2.3. písm. a)), resp. ods. 4
(pre stavby uvedené v bode 2.3. písm. bl) banského zákona sú ustanovenia, na základe
ktorých OBÚ rozhodol ,
c) spôsob povoľovanie stavieb pri ČVBS nie je špeciálne upravený a preto nie je dôvod
povoľovať stavby v rámci povoľovania ČVBS. V úvode výroku rozhodnutia
o povolení takejto stavby OBÚ uvedením § 41 ods. 2 písm. e) zákona Č. 51/1988 Zb.
preukáže vecnú príslušnosť povoľujúceho orgánu na povolenie stavby a ustanovenie
§ 19 ods. I zákona Č. 5111988 Zb. je ustanovenie, na základe ktorých OBÚ rozhodol.
d) OBÚ vyberie správny poplatok za povolenie stavby podľa položky 185 sadzobníka
správnych poplatkov. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli povolené v rámci povoľovania banskej činnosti podľa položky
175.
3.3. Užívanie stavieb uvedených v bode 2.3. povoľuje OBÚ. Vzhľadom na skutočnosť, že ide
o stavby, na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie, tieto stavby sa aru podľa stavebného
zákona nekolaudujú. OBÚ v týchto prípadoch teda nerozhoduje podľa stavebného zákona, ale len podľa zákona Č. 5111988 Zb., pretože banský zákon túto problematiku nerieši
vôbec. Z toho vyplýva, že:
a) vzhľadom na skutočnosť, že postup OBÚ v tomto konaní nie je bližšie upravený a že
OBÚ nie je v tomto prípade ani špeciálnym stavebným úradom, na toto konanie sa
v súlade s § 46 zákona Č. 5111988 Zb. vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní a tak OBÚ rozhodne o povolení užívania stavby rozhodnutím v správnom konaní.
OBÚ v konaní postupuje primerane postupu, ktorý ustanovuje o kolaudačnom konaní
stavebný zákon (návrh, konanie, kontrola uskutočnenia stavby, protokol, rozhodnutie),
b) v úvode výroku rozhodnutia o povolenie užívania stavby uvedenej v bode 2.3. písm. a)
ab) OBÚ uvedením § 41 ods. 2 písm. b) zákona Č. 51/1988 Zb. preukáže vecnú prís lušno sť povoľujúceho orgánu na povolenie užívania stavby ako aj ustanovenie, na
základe ktorého OBÚ rozhodol, pretože samostatné hmotnoprávne ustanovenie banský
zákon, ani zákon Č. 51 / 1988 Zb. neobsahuje,
c) v úvode výroku rozhodnutia o povolení užívania stavby uvedenej v bode 2.3. písm. c)
OBÚ uvedením § 41 ods. 2 písm. e) zákona Č. 5111988 Zb. preukáže vecnú príslušnosť
povoľujúceho orgánu na povolenie užívania stavby a ustanovenie § 19 ods. I zákona
Č. 5111988 Zb. je ustanovenie, na základe ktorého OBÚ rozhodol.
3.4. OBÚ v konaniach uvedených v 3. časti tohto usmernenia, vedených podľa príslušných
ustanovení banského zákona, resp. zákona Č. 5111988 Zb., vyberá správne poplatky podľa
V. časti sadzobníka správnych poplatkov zákona Č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, okrem prípadu podľa bodu 3.3. písm. cl.
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B. PROJEKTOVANIE
1. Právne predpisy

Problematiku odbornosti, resp. kvalifikácie "projektantov" riešia tieto ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov:
l. § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb., cit.: "Požiadavky na kvalifikáciu a overenie odbornej
spôsobilosti zamestnancov, ktorí vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú
banským spôsobom. projektujú a navrhujú objekty, zariadenia a práce. ktoré sú súčasťou
banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, ak Ilie sú upravellé osobitllým predpisom, 5) ustanoví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v,í:eobecne
záväzným právnym predpisom. ".

2. § 2 ods. 6 vyhl. č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej
spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
(ďalej len "vyhláška č. 208/1993 Z. z."), cit.: "Pracovník, kto/ý projektuje a navrhuje objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej
banským spôsobom, alebo ktorý vypracúva plány, prípadne dokumentáciu týkajúcu sa
banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom (projektant), musí mať
vysoko.í:kolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej dva roky praxe v príslušnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej .í:tyri roky praxe v
príslušnom odbore. ".
3. § 46 stavebného zákona, cit.: "Projektant vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za
správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podl'a § 45 ods. 2. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovatel'nost: Statický výpočet musí byť
vypracovaný v takej forme, aby bol konlrolovatel'ný. Projektant je povinný prizvať na vypracovanie častí územnoplánovacích podkladov, návrhu územnoplánovacej dokumentácie
alebo projektu stavby ďalších oprávnených projektantov, ak nie je oprávnený niektorú
časť vypracovať sám. ".

2. Odborná spôsobilosť osôb, ktoré projektujú a navrhujú objekty, zariadenia a práce,
ktoré sú súčast'ou BČ a ČVBS (projektant)

2.1. Zo znenia § 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. a konkrétne z textu vsuvky v prvej vete "ak
nie sú upravené osobitným predpisom" vyplýva, že je potrebné rozlišovať dve skupiny
projektantov, a to:
a) projektanti, ktorí majú odbornú spôsobilosť projektanta podľa osobitných predpisov
(ide napr. o banských meračov a hlavných banských meračov v súvislosti s banskomeračskou dokumentáciou, držiteľov oprávnenia podľa geologických predpisov, revíznych technikov, ktori vypracovávajú nie len správy o revízií, ale napr. aj technologické postupy skúšok a revízií, projektantov elektrických zariadení podľa vyhl.
51/1978 Zb., strelmajstrov, TVO, ako aj autorizovaných projektantov - statika, voda,
energetický audit, protipožiarna ochrana a pod.),
b) projektanti, ktorí majú odbornú spôsobilosť podľa vyhlášky Č . 208/1993 Z. Z.
2.2. Ak sú v projekte, resp. návrhu objekty, zariadenia a práce, ktoré môžu projektovať projektanti s odbornou spôsobilosťou podľa osobitných predpisov, musia mať projektanti tú-
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to odbornú spôsobilosť. Požadovanú odbornú
resp. návrhu preukázať.

spôsobilos ť

musí predkladatel' projektu,

2.3. Zo žiadneho predpisu nevyplýva, že projektanti s odbornou spôsobilosťou podl'a osobitného predpisu musia mať odbornú spôsobilosť projektanta aj podl'a vyhlášky 20811993
Z. z., pretože požiadavky na ich kvalifikáciu ,,sú upravené osobitným predpisom".
2.4. Od žiadatel'a o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti projektanta podl'a vyhlášky
Č . 208/ 1993 Z. z. sa nemôže požadovať, aby dokladoval odbornú spôsobilosť projektanta
podl'a osobitných predpisov.
2.5. Každý projektant je zodpovedný za tú časť projektu, či návrhu, ktorú sám vypracoval.
Preto musí byť z projektu či návrhu zrejmé, kto ktorú časť vypracoval.
2.6. V súvislosti s platnosťou osvedčení na činnosti na VTZ podl'a § 47d zákona Č . 51/1988
Zb. je potrebné brať do úvahy, že takýmto osvedčením je aj osvedčenie projektanta elektrických zariadení vydané podl'a § IO vyhl. Č . 51/1978 Zb., nie len podl'a § 8a ods. 6
písm. b) zákona Č . 51/1988 Zb.

Predsedovia OBÚ zabezpečia preukázatel'né oboznámenie banských inšpektorov jednotlivých úradov s týmto usmernením.
Toto usmernenie bude zverejnené na internetovej stránka HBÚ.

bane!tŕ ,'''Id
KammEH'hofská 25

Hlavný

969 oo BANsKA STIAVIIII',.A

4//

JUDr. Ing. Peter
e cík
predseda úradu

