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Marián Kukelka, moderátor: „Ceny stavebných materiálov aj prác za posledný rok zdraželi. Projekty, 

ktoré pred šiestimi mesiacmi stáli napríklad pol milióna eur, už staviteľ za rovnakú sumu nemusí 

dokázať postaviť. Mestá hľadajú spôsob ako reagovať na zvýšenie cien. S možným riešením prišlo 

ministerstvo dopravy, no týka sa len novouzatvorených kontraktov. Riešenie pre projekty, ktoré sú už 

vo výstavbe, bude mať ministerstvo o niekoľko týždňov.“ 

Kristína Braxatorová, redaktorka: „Ceny stavebných materiálov aj prác naďalej rastú. Mestá hľadajú 

spôsob ako zazmluvnené projekty napriek tomu dostavať. Ministerstvo dopravy predstavilo návod ako 

vypočítať potrebnú čiastku na dofinancovanie stavieb. Platí však len pre nové projekty. Ako 

mechanizmus funguje, hovorí Martin Petro z tlačového odboru rezortu dopravy.“ 

Martin Petro, tlačový odbor Ministerstva dopravy a výstavby SR: „Ten je určený pre nové projekty, 

ktoré ešte len pôjdu do verejného obstarávania. Z nášho pohľadu je dostatočný, keďže bude aj 

kedykoľvek v budúcnosti použiteľný na zdokladovanie nárastu cien.“ 

Kristína Braxatorová: „Ministerstvo tvrdí, že staršie projekty si na valorizáciu musia počkať ešte pár 

týždňov. Podľa Únie miest Slovenska ide o krok dobrým smerom. Hovorkyňa Daniela Piršelová.“ 

Daniela Piršelová, hovorkyňa Únie miest Slovenska: „Po schválení tohto materiálu vládou majú mestá 

v rukách legitímnu možnosť reagovať na aktuálne problémy v súvislosti s rastúcimi cenami materiálov.“ 

Kristína Braxatorová: „Stavbári môžu o doplatenie nákladov požiadať najskôr pol roka po vyhlásení 

súťaže na zhotovenie. Predstavený vzorec ukazuje ako vypočítať novú cenu projektu. V prípade, že 

bude stavba meškať, musí firma preukázať, že urobila všetko pre to, aby sa tak nestalo. Podľa Zväzu 

stavebných podnikateľov takéto opatrenia dodáva firmám istotu, že za stavby dostanú zaplatené. 

Hovorí prezident zväzu Pavol Kováčik.“ 

Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov: „Metodický pokyn je použiteľný pre všetky 

druhy stavieb, aj infraštruktúrne, aj pozemné stavby. Valorizácii podliehajú priame mzdové, 

materiálové náklady, potom sú to náklady na energie a podobne.“ 

Kristína Braxatorová: „Obchodnú prirážku a zisky si tak stavbári umelo zvyšovať nemôžu.“ 

 


