
Príloha k otázke č.160 z VMČ Stred  
 
 
Poslanci VMČ Stred žiadajú predložiť všetky fotokópie listín, ktoré sa týkajú schválenia, vydania 
stavebného povolenia pre umiestnenie bilboardu na križovatke ulíc Električná a Legionárska. Je 
postavený na súkromnom, alebo mestskom pozemku? 
 
 
Mesto Trenčín bolo v konaní o povoľovaní reklamnej stavby, účastníkom konania  ako vlastník 
susedného pozemku /cesty/ na Ul. Legionárskej.  Mesto Trenčín ako vlastník susedného pozemku 
k stavbe námietky nepodalo /námietky by mohlo vzniesť v prípade, že by stavba obmedzovala alebo 
ohrozovala užívanie tejto nehnuteľnosti/.  Mesto Trenčín ako cestný správny orgán z hľadiska 
miestnej komunikácie Legionárskej ul. nesúhlasilo s umiestnením reklamnej stavby z dôvodov, že 
k stavbe vydal nesúhlasné stanovisko Okresný dopravný inšpektorát, že v danom mieste je nežiadúce 
odpútavanie pozornosti vodičov od riešenia dopravných situácií nakoľko sa nachádza v mieste 
frekventovanej križovatky a z dôvodu, že reklamné zariadenie nevyhovuje požiadavkám bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. Nakoľko mesto ako cestný správny orgán ani Okresný dopravný 
inšpektorát  nemali v tomto konaní postavenie dotknutých orgánov, stavebný úrad nemohol na 
základe týchto stanovísk žiadosť zamietnuť. 
 
Konanie týkajúce sa predmetnej stavby sa uskutočnilo v rokoch 2014, 2015 a 2016. Rozhodnutie vo 
veci bolo doručené všetkým účastníkom konania, ktorí mali možnosť sa k stavbe vyjadriť. V zmysle § 
23 ods. 1 správneho poriadku „Účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo 
nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní 
alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom.“ 
 
Z uvedeného vyplýva, že nakoľko poslanci MSZ neboli účastníkmi predmetného konania, ani 
nepreukázali odôvodnenosť svojej požiadavky, správny orgán im nemôže umožniť nazerať do 
predmetného spisového materiálu ani zasielať z neho kópie. Máme však za to, že niektoré informácie 
zo spisu (napr. rozhodnutie vo veci) je možné poskytnúť na základe žiadosti podľa zákona 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií).  V prípade, ak bude mestu doručená „infožiadosť“, mesto ju zákonným spôsobom vybaví. 
Inak povedané, pokiaľ poslanci majú záujem o konkrétne informácie o stavebných konaniach, tieto 
im môžu byť poskytnuté len na základe žiadosti o informácie. Vychádzame pri tom z § 25 ods. 4 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v rámci ktorého sa neupravuje osobitné právo poslanca 
obecného zastupiteľstva žiadať od obci poskytnutie akýchkoľvek informácií, ktorými obec disponuje 
či už v rámci výkonu samosprávy alebo preneseného výkonu štátnej správy. Za týchto podmienok, 
pokiaľ poslanec mestského zastupiteľstva má záujem o konkrétne informácie, musí postupovať 
v súlade so zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode 
informácií), ktorý garantuje každému právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby 
k dispozícii. Pre doplnenie uvádzame, že podľa § 25 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení je 
poslanec oprávnený interpelovať starostu vo veciach týkajúcich sa výkonu práce starostu a podľa § 
25 ods. 4 písm. f) tohto zákona je poslanec oprávnený požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo 
veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie. Pokiaľ má poslanec záujem o informácie 
týkajúce sa stavebného konania, vzhľadom k tomu, že tieto informácie nespadajú podľa § 25 ods. 4 
písm. b) alebo f) zákona o obecnom zriadení a nie je na ne nárok ani na základe požiadavky VMČ, je 
oprávnený požiadať o ich sprístupnenie formou žiadosti o poskytnutie informácií. V tomto prípade 
mesto Trenčín sprístupní informácie za podmienok stanovených v zákone o slobode informácií.  
 
 


