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Členenie stavieb podľa stavebného zákona  
Stavebný zákon v § 43a člení stavby na 2 základné skupiny a  to podľa ich:  

 
1. stavebno-technického vyhotovenia – na: 
a) pozemné stavby – ktorými sa rozumejú priestorovo sústredené a zastrešené budovy (vrátane podzemných 

priestorov), ktorých stavebno-technické vyhotovenie je určené na ochranu ľudí a zvierať, nemusia mať steny, ale 
musia mať strechu; 

b) inžinierske stavby – ktorými sú: 
–  diaľnice, cesty miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,  
–  železničné, lanové a iné dráhy, 
–  vzletové dráhy, pristávacie dráhy, rolovacie dráhy letísk,  
–  mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody, 
–  prístavby, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy, 

rybníky,  
–  diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,  
–  diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,  
–  diaľkové a miestne telekomunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice,  
–  diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody,  
–  banské stavby a ťažobné zariadenia,  
–  stavby energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,  
–  stavby na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu,  
–  stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne,  
–  stavby ťažkého priemyslu, napr. vysoké pece, valcovne a zlievarne, 
–  nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske trate a vleky, 
–  zábavné a oddychové parky, zoologické záhrady, botanické záhrady,  

– ostatné inžinierske stavby, napr. skládky odpadov.  

2. účelu použitia na:  
napr. stavby na bývanie, občianskeho vybavenia, stavby pre výrobu a  skladovanie, pre dopravu, rozvod 

energi í,  stavby a zariadenia pre vodné hospodárstvo.  
 

Na účely štatistického triedenia stavieb sa s účinnosťou od r. 2008 využíva Klasifikácia stavieb (KS) vyhlásená Opatrením 
Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z. z..  
 

3. Členenie stavieb z  hľadiska času ich trvania 
3.A) Stavby trvalé  
Trvalé stavby sú také, u  ktorých sa neobmedzuje  stavebno- technickou dokumentáciou ani  
stavebným alebo užívacím povolením čas ich trvania ,  a t ieto odpisujeme podľa §  27 alebo §  28 
vo 4. odpisovej skupine. Aj  napr iek zmenám, ktoré bol i realizované v  postupoch účtovania od roku 
2006, na účely daňové naďalej p latí  zásada, že stavbu je možné začať odpisovať a  daňové 
odpisy uplatňovať ako daňový výdavok až po vydaní riadneho kolaudačného rozhodnutia 
stavebným úradom.  
Stavby trvalé odpisujeme v  zásade vo 4. odpisovej skupine.  Výnimkou v  odpisovaní sú:  

a) drobné stavby  vymedzené § 139b stavebného zákona, ktoré sa odpisujú v  3.odpisovej 
skupine (viď bod  2.7.8 –  Drobné stavby) ,  

b) stavby uvedené v  položke 3 -27  prí lohy č. 1 zákona o  dani z prí jmov, t. j .  stavby 
zatr ieďované do kódu  

 -  KS - 2213: Diaľkové telekomunikačné siete a  vedenia,  
      -  KS - 2224: Miestne elektr ické a  telekomunikačné rozvody a  vedenia;  
c) technické zhodnotenie nehnuteľných kultúrnych ,  uvedené v  položke 2 -66 prí lohy č. 1 

zákona o dani z  prí jmov.  
 

3.B) Stavby dočasné  
Dočasné stavby sú také, u  ktorých sa vopred obmedzí čas trvania ,  napr. stavby zar iadenia 
staveniska, stavby zriaďované na k rátkodobý účel , stavby umiestňované na pozemkoch výhľadovo 
určených na iné využit ie a  pod., t . j .  stavby, u  ktorých sa stavebné povolenie,  užívacie povolenie 
alebo kolaudačné rozhodnutie vydá len na určitú dobu, a  t ie to stavby odpisujeme časovou 
metódou podľa §  26 ods. 6 zákona o  dani z prí jmov počas doby trvania stanovenej  stavebným 



úradom. Ako dočasné stavby sa odpisujú všetky p ieskoviská, štrkoviská, lomy resp. iné otvárky 
slúžiace na ťažbu nerastných surovín. Rovnako ako dočasné stavby sa odpisujú skládk y odpadov.  
 

4. Drobné stavby   
Zákon o  dani z príjmov pojem „drobná stavba“ nedefinuje, ale odvoláva sa na stavebno -
technické predpisy, konkrétne na zákon č.  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a  stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v  znení zákona č.  237/2000 Z. z.,  ktorým sa s  účinnosťou od 1.8.2000 mení 
a dopĺňa stavebný zákon v  §  139b ods. 5 až 7.  
Drobnými stavbami podľa stavebného zákona sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre h lavnú 
stavbu, a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť ž ivotné prostredie, a  to:  

a)  prízemné stavby ,  ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m 2 a výška 5 m, napríklad kôlne,  
práčovne, letné kuchyne, pr ístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného 
zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a  detských kočíkov, čakárne a  s tavby športových 
zariadení,  

b)  podzemné stavby ,  ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m 2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice,  
žumpy.  

 
Za drobné stavby sa považujú aj:   

–   stavby organizáci í na lesnej  pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej  výroby a  poľovníctva, ak 

ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m 2 a výška 5 m, naprík lad sklady krmiva, náradia a lebo 
hnoj iva,  

–   oplotenia,  
–   prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a  kanalizáciu všetkých stavieb a  pr ipojenie 

drobných stavieb na rozvodné siete a  kanalizáciu hlavnej stavby -  § 23/2/e ZDP a § 19/3/c 
ZDP, 

–   nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy,  priechody cez chodníky a  na susedné 
pozemky, priepusty a  pod.  

 
Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a  výbušnín, stavby pre civi lnú och ranu,  
stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a  jadrovoenerget ických zariadení 
a vodohospodárske diela.  

Obzvlášť je potrebné upozorniť, že od 1.  8. 2000 sú za drobné stavby považované všetky 
garáže, ktoré sú doplnkovými stavbami k  h lavnej stavbe, pričom spĺňajú súčasne zákonom 

stanovené rozmery –  zastavaná plocha do 25 m 2 a výška 5 m, a  ďalej a j všetky prípojky stavieb na 
verejné rozvodné siete a  kanalizáciu.   

 

Príklad: Fotovoltaické elektrárne 
FVE môžeme v súlade s § 22 ods. 3 zákona o dani z príjmov rozdeliť na stavebnú a technologickú časť a následne jednotlivé časti 
FVE zaradiť do príslušných odpisových skupín podľa prílohy takto: 
A) STAVEBNÁ ČASŤ 
- oplotenie a ochrana FVE – podľa § 139b ods. 7 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) je oplotenie považované za drobnú stavbu, ktorú podľa prílohy 
odpisujeme v tretej odpisovej skupine (položka 3-22), 

- komunikácie a spevnené plochy – podľa § 43a ods. 3 písm. a) stavebného zákona patria účelové komunikácie medzi inžinierske 
stavby a zaraďujú sa do štvrtej odpisovej skupiny (položka 4-2), 

- budova transformátorovej stanice, kiosk transformačnej stanice, elektrická zemná káblová prípojka, úprava v distribučnej 
sústave - sa odpisujú ako stavby v štvrtej odpisovej skupine (položka 4-1), 

- nosná konštrukcia – ak je pevne spojená so zemou posudzuje sa podľa § 43a ods. 3 písm. i) stavebného zákona ako inžinierska 
stavba (stavby energetických zariadení, stožiare) a zaraďuje sa do štvrtej odpisovej skupiny (položka 4-2), 

 
B) TECHNOLOGICKÁ ČASŤ 
- fotovoltaické panely ako hlavný funkčný celok, ktorý pozostáva zo solárnych panelov - kód Klasifikácie produkcie CPA 26.11, nie 

je však uvedený v prílohe zákona o dani z príjmov o zaradení hmotného majetku do odpisových skupín, preto postupujeme podľa 
§ 26 ods. 2 zákona o dani z príjmov a majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a jeho doba 
použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaraďuje do druhej odpisovej skupiny, 

- meniče prúdu – sú zatriedené do kódov Klasifikácie produktov 27.1 a v prílohe sú zaradené do položky 3-8 Elektrické 
motory, generátory a  transformátory a  elektrické rozvodné a  ovládacie     zariadenia; odpisujú sa v tretej odpisovej 
skupine, okrem generátorových agregátov s piestovým vznetovým motorom s vnútorným spaľovaním (kód Klasifikácie 
produkcie 27.11.31), ktoré sa zaraďujú  do druhej odpisovej skupiny.  

- Ostatné náklady súvisiace s obstaraním FVE je potrebné posudzovať podľa § 35 opatrenia Ministerstva financií SR č. 
23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov 
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.                       



 
 

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie 
práce), sú najmä 
a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena 
odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení 
jeho trasa,  
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, 
obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,  
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj 
výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani 
nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného 
zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,  
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,  
e) maliarske a natieračské práce. 

                                                                                  
 


