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Táto téma súvisí s otázkami členenia stavieb na :
-

drobné
jednoduché
vyhradené

Stavebný zákon z praktických dôvodov (spočívajú v nevypočitateľnosti množstva)
nevymenúva priamo okruh drobných stavieb, ale dajú sa identifikovať nepriamo: 1.
prostredníctvom výpočtu okruhu stavieb, kde nie je potrebné stavebné povolenie ale postačuje
ohláška (zákon §53 ods.(2) a 2. potom ešte tak, že zákon presne definuje jednoduché stavby, z čoho
vyplýva ktoré stavby nad nimi sú stavby vyhradené. Všetky ostatné stavby sú stavby drobné.
Zákon vyžaduje stavebné povolenie pre stavbu každého druhu bez ohľadu an
stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania…ale súčasne poznamenáva: pokiaľ tento zákon a
vykonávacie predpisy k nemu nestanovujú inak. Nasleduje pasáž, kde sa stavebné povolenie
nevyžaduje. Patria k nim aj drobné stavby.

1.

DROBNÉ STAVBY - povoľovanie

Z vyššie uvedeného vyplýva, že niektoré stavby spadajú do kategórie drobných stavieb. Na
realizáciu drobných stavieb nie je potrebné stavebné povolenie, ale postačuje ohláška stavebnému
úradu. V praxi často dochádza k nedorozumeniam prameniacich z presvedčenia občanov, že pojem
“ohláška” umožňuje ohlásiť drobnú stavbu aj po jej realizácii (urobím a ohlásim). Všetky úkony s
uskutočňovaním ohlásenia drobej stavby je potrebné realizovať vopred a postupmi podľa zákona,
inak sa aj drobná stavba kvalifikuje ako nepovolená (čierna) a hrozí min. pokuta alebo rozhodnutie
na jej odstránenie. Uloženie týchto sankcií je obligatórnou povinnosťou stavebného úradu, ktorý
realizuje aj tzv. štátny stavebný dohľad.
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Drobná stavba - prístrešok na auto, typový výrobok, balenie obsahuje návod s nákresom montáže, detailov a kotvenia,
pripojiť treba situačný plánik umiestnenia na pozemku

Ohlásenie drobnej stavby sa realizuje písomnou formou ako návrh žiadateľa. Náležitosti ohlášky
určuje vyhláška (453/2000). Stavebníkovi k ohláseniu stačí ako dokumentáciu pripojiť jednoduchú
situáciu a náčrt stavby (postačuje aj voľnou rukou). Ak napr. chce stavebník osadiť typový altánok,
môže predložiť návod k realizácii. Na vypracovanie dokumentácie drobnej stavby a jej
uskutočnenie postačuje podľa zákona “príslušné odborné vzdelanie”. Výnimkou je špeciálna
situácia, ak je drobnou stavbou stavba so zložitejšími parametrami – vtedy zákon umožňuje
stavebnému úradu, aby na základe vlastného posúdenia nariadil stavebné konanie a k ohláške
vyžadoval projektovú dokumentáciu. Pripája sa aj osvedčenie o vlastníctve k pozemku, vyjadrenie
napr. susedov. Stavebník podľa polohy stavby priloží aj vyjadrenia niektorých orgánov, napr. ak
drobná stavba súvisí s pamiatkovou ochranou, vyjadrenie orgánu pamiatkovej starostlivosti.

Stavebný úrad v stanovenej lehote preštuduje ohlásenie drobnej stavby a vydá písomný súhlas
s jej uskutočnením. Súčasne stavebný úrad podľa povahy stavby zaviaže stavebníka v určenej
lehote nechať drobnú stavbu ako novú nehnuteľnosť na pozemku geodeticky úradne zamerať a tak
zaniesť do katastrálnej mapy.
2. JEDNODUCHÉ STAVBY A VYHRADENÉ STAVBY - povoľovnie
Pri povoľovaní každej stavby je potrebné sledovať dve hľadiská :
-

územné, ktoré zahŕňa vzťah navrhovanej stavby k svojmu okoliu a k urbanistickej koncepcii
sídla (ak je…)
stavebnotechnické, ktoré zahŕňa široký okruh požiadaviek na projektovanie a
uskutočňovanie stavieb

Obe sú nenahraditeľné a sledujú iný aspekt stavby. Na uskutočnenie jednoduchých a vyhradených
stavieb je nevyhnutne potrebné stavebné povolenie. Keďže každá stavba je súčasťou fyzickej
štruktúry sídla, pri jej povoľovaní sa musí tiež posúdiť, či je v súlade s okolím a dohodnutou
koncepciou vývoja územia – s územným plánom. K posúdeniu “územníckeho” hľadiska slúži
územné rozhodnutie, ktoré predchádza stavebnému povoleniu.
S ohľadom k právoplatnej územnoplánovacej dokumentácii môžu u nás momentálne nastať pri
povoľovaní stavieb tri prípady:
a). obec nemá žiaden územný plán, nastáva ak má menej ako 2000 obyvateľov a nemala zákonnú
povinnosť ho obstarávať alebo ho obstarala ale nebol poslancami schválený (v novom
zákone sme navrhli, aby takúto možnosť neobstarať plán nejestvovala pre žiadnu obec).
b). obec má schválený územný plán obce (mesta), ktorý sa ale nezhotovuje s podrobnosťou na
pozemky (mierky 1:10 000 až 5000)
c) obec má schválený územný plán zóny pre územie, v ktorom je stavbný pozemok, ktorý plán
určuje regulatívy stavieb na pozemkoch vrátane ich umiestnenia (1:2000, 1000 až 500).
ÚZEMNÉ KONANIE (ÚK)

2.1.

Skutočnosť, o akú z vyššie opísaných situácií z hľadiska platnej územnoplánovacej dokumentácie
ide, rozhoduje o postupoch povoľovania stavby (pozri aj tabuľka v závere textu).
2.1.1. V prípadoch ak:
- obec nemá územný plán obce
- obec má územný plán obce a nemá územný plán zóny
stavebnému úradu, keďže nemá podrobnejšiu dokumentáciu zohľadňujúcu konkrétnejšie územné
pomery okolia stavby, k podrobnejšiemu posúdeniu územného hľadiska stavby slúži územné
konanie. To je dôvod, prečo územné konanie stavby je súčasťou časti zákona Územné plánovanie.
K územnému konaniu sa predkladá dokumentácia pre územné rozhodnutie (DUR), ktorú podľa
povahy stavby môže zhotoviť
-

jednoduchú stavbu - osoba s príslušným odborným vzdelaním
vyhradenú stavbu - osoba s príslušnou odbornou spôsobilosťou

Územné konanie je proces, ktorý začína písomným návrhom navrhovateľa o vydanie územného
rozhodnutia. Účastníci územného konania sú :

-

navrhovateľ 1)
(chce presadiť svoj záujem)
obec ako stavebný úrad (chráni verejný záujem a zákon)
fyzické a právnické osoby ktorých vlastnícke práva a iné práva* môžu byť stavbou dotknuté
(chránia svoje záujmy), niektoré majú právo a niektoré povinnosť
sa vyjadriť (orgány štátnej správy).

Proces ÚK je verejný a zákon určuje požiadavky na jeho priebeh, práva a povinnosti
účastníkov (procesnoprávne hľadiská). Nie je zriedkavé, že sa k návrhu vyjadruje aj ostatná
verejnosť (napr. aj uplatňovaním práva na petíciu). Nedodržanie procesnoprávnych hľadísk konania
(napr. návrh bol nedostatočne zverejnený alebo nebol zverejnený 30 ale len 29 dní…a iné) znamená
neplatnosť procesu a jeho výsledku.
2.1.2. Územné rozhodnutie (ÚR)
Vydáva ho stavebný úrad ako výsledok územného konania. Oznámenie o rozhodnutí musí doručiť
stavebný úrad účastníkom konania písomne ako aj verejnou vyhláškou. Stavebný úrad v ÚR musí
konštatovať súlad s územným plánom, posudzuje a rozhoduje o zohľadnení vyjadrení a námietok
účastníkov konania (niektoré sú záväzné) ak sú protichodné v takom prípade organizuje
dohodovacie konanie. Na neoprávnené požiadavky, napr. ak nemajú oporu v zákonoch, neprihliada.
Posúdi napr. aj to či projekt vypracovala spôsobilá osoba. Územné rozhodnutie má platnosť 2 roky,
pre líniovú stavbu 3 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. V tomto čase je potrebné podať
žiadosť o stavebné povolenie.
Momentálne platný zákon rozlišuje štyri typy územných rozhodnutí:
- ÚR o umiestnení stavby, je najfrekventovanejšie, určujú sa ním podmienky umiestnenia stavby
na pozemku a k iným stavbám; pri rozhodovaní o vzájomnej polohe stavieb, napr. rodinných
domov, sleduje splnenie § 6 vyhlášky532/2002 Odstupy stavieb,
- ÚR o využívaní územia, nejedná sa o funkčné využitie ako je to v kompetencii púzemného
plánu, ale ak ide o špecifické využitie – napr. otvotenie ťažby piesku, terénne úpravy,
- ÚR o chránenej časti krajiny určujú sa jej hranice a podmienky činnosti,
- ÚR o stavebnej uzávere na dočasný zákaz stavebnej činnosti, určuje sa len na nevyhnutne
potrebný čas.
Z formálnej stránky má územné rozhodnutie právnu povahu. Musí obsahovať predmet rozhodnutia,
výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať odvolanie. Rozhodnutie môže obsahovať
pripomienky, ktoré musí navrhovateľ realizovať v projekte pre stavebné povolenie. Prílohou
rozhodnutia, ak je kladné, je dokumentácia navrhovateľa 2).
2.1.3. V prípade ak
má obec územný plán zóny,
môže podľa povahy stavby stavebný úrad rozhodnúť o zlúčení územného a stavebného konania
(pozri ďalej kap. 2.3).
2.2. STAVEBNÉ KONANIE (SK)
Stavebné konanie začína na písomný návrh stavebníka3). V žiadosti uvedie druh a účel stavby a
predpokladaný termín jej ukončenia. Stavebným konaním sa nerozumie len samotný akt povolenia
stavby, ale aj schvaľovanie prípadných búracích prác, otázky zariadenia staveniska a organizácie
výstavby a pod. Súčasťou žiadosti je dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorá musí byť
vypracovaná oprávnenou osobou (ak ide o vyhradené stavby autorizovanou SKA alebo SKSI).
Stavebník musí preukázať že je vlastníkom pozemku4). Stavebník k dokumentácii tiež predkladá

vyjadrenia orgánov štátnej správy alebo ich zabezpečí stavebný úrad.
Účastníci stavebného konania sú:
- stavebník,
- fyzické alebo právnické osoby ktoré majú vlastnícke práva k pozemku alebo k susedným5)
pozemkom a ich práva môžu byť stavebným povolením dotknuté,
- projektant stavby
- stavebný dozor
- iné osoby, ak im to vyplýva z osobitného predpisu6)
Začiatok stavebného konania sa účastníkom konania oznamuje stavebný úrad písomne a určí termín
ústneho pojednávania. Môže určiť aj miestne zisťovanie (stretnutie všetkých na pozemku).
Pripomienky a námietky môžu podať najneskôr v termíne pojednávania.
Stavebný úrad v SK preskúma najmä:
- či je dokumentácia v súlade s územným rozhodnutím a jeho podmienkami ak SK
predchádzalo ÚK, alebo v súlade s územným plánom zóny ak ide o spojené ÚK+SK
- vytýčenie stavby
- splnenie všetkých požiadaviek na dokumetáciu (vrátane kontroly odbornej sôsobilosti
projektanta/ov), jej štruktúru, či spĺňa požiadavky ochrany zdravia a životného prostredia
(pozn. vrátane počas výstavby…) a iné požiadavky na výstavbu dané zákonom, vyhláškami
a inými predpismi (normy a pod.)
- či výstavby bude plynulá a či ju bude uskutočňovať oprávnená osoba na uskutočňovanie
stavieb
2.2.1. Stavebné povolenie
V stavebnom povolení stavebný úrad vyhlási záväzné podmienky na uskutočnenie stavby.
Podrobnosti určuje zákon (§66).
Aby boli priebeh stavby a podmienky stavebného povolenia kontrolovateľné, stavebný úrad
overí projektovú dokumentáciu (jedno paré si ponechá, druhé dostane obec a tretie stavebník).
Stavebné povolenie je platné 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, dlhšiu lehotu môže
úrad určiť s ohľadom na zložitosť stavby. Ak sa v danej lehote nezačne so stavebnými prácami, SP
stráca právoplatnosť.
Po formálnej stránke stavebné povolenie obsahuje opis predmetu povolenia, výrok,
odôvodnenie a poučenie.
2.3. ZLÚČENÉ ÚZEMNÉ A STAVEBNÉ KONANIE
V prípade, ak pozemok, na ktorom sa má povoliť stavba, leží v území pre ktorý je spracovaný
územný plán zóny, môže (nemusí…) stavebný úrad zlúčiť stavebné a územné konanie.
V praxi sa často nesprávne používa výrok “územný plán zóny nahrádza územné konanie”. Plán
nemá povahu úradného rozhodnutia, preto ho nemôže nahradiť. Možnosť zlúčenia konaní je daná
skutočnosťou z úvodu kapitoly: stavby majú územnícke a stavebnotechnické hľadiská, ktoré je
potrebné posúdiť vždy, v tomto prípade spoločne.
Zlúčiť územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním umožňuje procesnoprávna
skutočnosť, keď ÚPN-Z - ktorý priniesol regulatívy stavieb na pozemkoch - bol verejne
prerokúvaný rovnakým spôsobom akoby to bolo ako izolovaný proces pre pozemok11).
V zlúčenom územnom a stavebnom konaní stavebný úrad posúdi z územníckeho hľadiska súlad
stavby s územným plánom zóny. V zložitom prípade môže rozhodnúť aj v prípade, že územie má
ÚPN-Z, o samostatnom územnom a stavebnom konaní. Preto je potrebné, aby už územný plán

zóny označil pozemky, kde bude postačovať zlúčené konanie a kde nie.
Predkladá sa dokumentácia pre stavebné konanie. Výsledkom zlúčeného územného a
stavebného konania je stavebné povolenie.
V každom prípade je jasné, že územný plán zóny šetrí stavebníkom jeden process (úspora času
aj prostriedkov) a naviac jasne stanovuje aj koncepciu územia.
2.4. REALIZÁCIA STAVBY
Vydaním stavebného povolenia je stavebník oprávnený začať so stavebnými prácami na
pozemku (s výstavbou). Realizovať stavbu možno len podľa dokumentácie overenej stavebným
úradom..
Keďže ale projekt pre stavebné povolenie nemusí obsahovať všetky podrobnosti, firma ktorá
realizuje uskutočnenie stavby si spravidla ešte vyhotovuje realizačný projekt.
Dodržiavanie podmienok výstavby zabezpečuje Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) formou
štátneho stavebného dohľadu7) z vlastného alebo iného podnetu.
Ak v priebehu výstavby požiada stavebník o zmenu stavebného povolenia, ide o zmenu stavby
pred dokončením. Ak sa dotýka pôvodných účastníkov konania, postupuje primerane ako pri
stavebnom konaní. Rozsah zmeny, ktorá prekračuje podmienky umiestnenia stavby v ÚR, je
potrebné prerokovať v novom územnom konaní.
Zhotoviteľ stavby zabezpečuje počas výstavby projektovú dokumentáciu skutočne
realizovaného stavu8) s vyznačením zmien oproti overenej dokumentácii SP, ku ktorým zmenám
došlo počas výstavby.
2.5. KOLAUDÁCIA STAVBY
Kolaudácia je konanie, ktorým sa kontroluje pred povolením užívania stavby:
- dodržanie podmienok stavebného povolenia
- porovannie realizovaného stavu s overenou dokumentáciou zo SP
- spôsobilosť dohotovenej stavky k užívaniu
Účastníkmi kolaudačného konania sú:
- stavebník
- vlastník stavby (ak nie je stavebníkom)
- projektant
- stavebný dozor
- zhotoviteľ stavby
- dotknuté orgány (napr. elektro, voda, plyn, kanál…)
2.5.1. Kolaudačné rozhodnutie
V prípade kladného priebehu kolaudačného konania vydá stavebný úrad stavebníkovi kolaudačné
rozhodnutie (užívacie povolenie). Zo stavebníka sa tak stane užívateľ stavby. Stavba sa zanesie do
katastra a stavebník je ju povinný priznať v daňovom priznaní.
2.5.2.. Zmena vo využívaní stavby
Užívateľ môže stavbu užívať len v súlade s kolaudačným rozhodnutím. V prípade potreby zmeny
musí požiadať o zmenu vo využívaní stavby.
Stavebný úrad podľa rozsahu zmeny, napr. ak je spojená so zmenou ktorá mení vonkajšie parametre
stavby, určí či je podmienená novým územným konaním alebo stavebným konaním.

2.5. ODSTRÁNENIE STAVBY
Tak ako sa nedajú stavby svojvoľne stavať, nedajú sa bez súhlasu úradov ani odstraňovať. Rozlišujú
sa dve formy odstránenia :
- nariadením
- povolením.
Úradne nariadené odstránenie je z dôvodov:
- stavba je závadná, ohrozuje život a zdravie
- stavba nebola povolená (ani dodatočne)
V ostatných prípadoch musí vlastník stavby požiadať o povolenie úplného alebo čiastočného
odstránenia stavby (nazývané aj búracie povolenie). Uvedie účel, dôvody, termíny búracích prác,
spôsob likvidácie materiálu, zabezpečenie ochrany životného prostredia, bezpečnosti a zdravia pri
práci. Súčasťou žiadosti je projekt búracích prác.
Osobitným prípadom je odstránenie stavieb zariadenia staveniska pôvodne určených na
odstránenie, kde sa môže po ukonční výstavby preukázať opodstatnenie ich zachovania. V takom
prípade vlastník predloží stavebnému úradu návrh na ich dočasné využitie na dobu dlhšiu, ako bolo
určené stavebným povolením.

2.6.

POSUDZOVANIE VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Každá stavba pôsobí priamo alebo nepriamo na okolité životné prostredie a prispieva k jeho zmene.
Niektoré len esteticky, iné aj z hľadiska fyzikálnych a iných parametrov ŽP. Stanoviť
predpokladaný rozsah zmien životného prostredia vplyvom budúcej stavby je účelom špeciálnych
posudzovaní navrhovanej činnosti v území. Činnosťou sa rozumie aj stavba. Takémuto
posudzovaniu nepodliehajú len stavby, ale aj strategické dokumenty, ako napr. územný plán.
Posudzovanie sa riadi zákonom č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Cieľom posudzovacieho procesu je :
- objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu alebo navrhovanej
činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom (nulovým variantom sa
rozumie východiskový - súčasný stav).
- zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaného strategického dokumentu a
navrhovanej činnosti na životné prostredie a určiť opatrenia na elimináciu negatív
- získať odborný podklad na schválenie strategického dokumentu a na vydanie rozhodnutia o
povolení činnosti podľa osobitných predpisov
Proces zisťovania je verejný, má verejné prerokovávanie a jeho výsledok sa zverejňuje. Je
nezastupiteľným podkladom pre povoľovanie takých stavieb, ktoré spadajú do režimu zisťovacieho
konania. V procese nezávislá odborne spôsobilá osoba na EIA vykoná posúdenie a navrhe opatrena.
Proces usmerňujú a príslušné rozhodnutia vydávajú štátne orgány životného prostredia (okresný
úrad, odbor ŽP).
Prehľadná tabuľka konaní vo vzťahu k zložitosti stavby a ÚPD
konanie ►
ohlásenie
stavba ▼
drobná
jednoduchá
vyhradená

áno
X
X

žiaden
X
áno
áno

Územné konanie
Územný plán
obce
X
áno
áno

zóny
X

stavebné
konanie
X
áno
áno

Poznámky :
Navrhovateľom je buď investor sám (vlastník stavby), alebo túto agendu zverí fyzickej alebo právnickej
osobe. Túto službu klientom často poskytujú aj architekti ktorí spracovali projekt (tzv. inžinierska činnosť)
2) Kto má “územko”, má v podstate bitvu o stavbu vyhratú…už sa môže pustiť do projektovania stavby a ak
dodrží podmienky ÚR a projekt pre SP preukáže potrebné náležitosti, nič by nemalo stáť v ceste k jeho
vydaniu.
3) Porovnaj - v územnom konaní sa ešte volal navrhovateľ, keďže len navrhoval ako aby sa dala na pozemku
umiestniť stavba. Keď je už vlastníkom ÚR, stáva sa z neho potenciálny stavebník. Okamihom podania
žiadosti o SP sa ním stáva de jure až do okamihu keď získa užívacie povolenie.
4) Môže sa stať, že po vydaní ÚR sa zmení vlastník a nový odkúpi pozemok aj s ÚR.
5) Definícia “susedného pozemku” je dôležitá. V minulosti sa stávalo, že ak medzi navrhovanou a
jestvujúcou stavbou bol napr. 6m pozemok verejnej komunikácie, stala sa účastníkom konania obec ale už
nie vlastník domu na náprotivnej strane ulice. Preto je v zákone aj slovo “dotknuté”.
6) Napr. zástupcovia štátnych orgánov - pamiatkový zákon, zákon o posudzovaní vplyvu stavieb na životné
prostredie č.24/2006 a pod.
7) SSI je orgánom štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorej vykonáva Mministerstvo kontrolnú
činnosť nad výstavbou. Má kompetencie vykonávať štátny stavebný dohľad, dohliadať na plnenie
podmienok uloženými stavebnými úradmi (teda kontroluje aj samotné SÚ), nariaďuje odstraňovanie
nedostakov, ukladať pokuty.
8) Praktický význam dokumentácie skutočne realizovaného stavu je napr. pre zabudované vedenia elektro a
iných rozvodov v stenách, napr. ako prevencia pred ich poškodením pri neskoršom vŕtaní do stien a pod..
9) Územné konanie je u nás prežitok zo socializmu. Panelovou výstavbou sa stavali celé obytné celky naraz
ako jedna stavba (volalo sa to územný projekt zóny) a územné konanie o umiestnení stavby sa ako prvý
krok pred stavebným konaním používalo najmä pri povoľovaní výstavby rodinných domov, aby sa dohodli
vzťahy medzi susedmi a úradom, keďže ani vtedy u nás neboli podrobné zastavovacie plány. Pozostatkom
z tohto obdobia sú odstupy rodinných domov vo vyhláške.
10) V zahraničí (Nemecko, Holandsko, Belgicko a pod.) územné konanie o umiestnení stavby nepoznajú,
pretože majú celé územia obcí pokryté obidvomi stupňami územných plánov. Celok ako územný plán obce
je zameraný na jej systémový rozvoj a nie je podkladom pre povoľovanie jednotlivých stavieb (s výnimkou
systémových prvkov sídla – doprava, siete TI). Súčasne má každá lokalita zastavovací (regulačný) plán,
ktorý je podkladom pre stavebné povoľovanie. Zastavovací plán prešiel ako dohoda o území, teda v tomto
kole sa v rámci zóny dohodli všetky vzťahy a prijala sa regulácia stavieb. V takom prípade postačuje
jednostupňové stavebné konanie.
11) Dá sa povedať, že územné konanie je náhradou za absentujúci územný plán zóny. Zásadný rozdiel je len v
tom, že kým územný plán má jasnú urbanistickú zastavovaciu koncepciu a teda povoľovanie stavieb speje
k jej postupnému naplneniu, výstavba bez územného plánu je adíciou jednotlivých rozhodnutí ale bez
schválenej vízie celku.
12) Ale ani územný plán zóny (regulačný) nedovidí na všetky budúce detaily stavby, napr. umiestnenie okien,
ktoré môžu susedov zaujímať. Preto je v záujme všetkých, aby zámer aj pred jednostupňovým konaním z
preventívnych dôvodov prešiel určitou formou predbežného konania. V novom stavebnom zákone sa
navrhuje územný súhlas ako postačujúca podmienka k stavebnému konaniu.
1)

Podklady:
-

Stavebný zákon , §55 -69, § 76-85

-

Zákon č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Obrázky:
1. https://drevodom.sk/produkt/pristresok-pult-1-auto/
2. kresba autor

