Prehľad právnych predpisov a technických noriem,
ktoré sú podkladom pre obsah písomného testu
A. Základný okruh (celé predpisy)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších zákonov;
Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na stavenisko;
Vyhláška č. 436/2000 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej
spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí
a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti v znení vyhlášky č. 600/2002 Z.z.;
Vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona;
Vyhláška č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii;
Vyhláška 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;
Vyhláška č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb;
B. Osobitný okruh (časti predpisov)
Občiansky zákonník (prvá a druhá časť, šiesta časť a prvá, štvrtá, trinásta, šestnásta a devätnásta
hlava ôsmej časti);
Obchodný zákonník (prvá, štvrtá a piata hlava prvej časti, diel I až III prvej hlavy druhej časti,
prvá hlava a diely IX a XVII druhej hlavy tretej časti);
Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (prvá až štvrtá časť);
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (prvá,
druhá a piata časť);
Zákon č. 185/2015 Z.z. autorský zákon;
Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu;
Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov;
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Opatrenie Štatistického úradu SR č.128/2000 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb.
C. Technické normy
STN 01 3481 Výkresy stavebných konštrukcií - betónové konštrukcie
STN 01 3483 Výkresy stavebných konštrukcií – kovové konštrukcie
STN 73 4301 Budovy na bývanie
STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb

