Stanovisko ku zastupiteľstvu zo dňa 21.10.2016.
Dňa 21.10.2016 pracovníčka stavebného úradu Bc. Adriana Rozenbergová sa zúčastnila a podala
vysvetlenie ohľadom stavebného úradu, nazerania do spisov ich sprístupnenia iným zúčastneným osobám,
ktoré nie sú oprávnené nazerať do spisov:
„ Zákon č. 71/1967 Zb o správnom konaní jednoznačne určuje, kto môže nazerať do spisov citácia podľa
§ 23 tohto zákona nazeranie do spisov:

§ 23

Nazeranie do spisov
(1)
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.
(2)
Správny orgán môže povoliť nazrieť do spisov a urobiť si výpis, odpis, môže poskytnúť kópiu spisov
alebo môže poskytnúť informáciu zo spisov iným spôsobom aj iným osobám, pokiaľ preukážu odôvodnenosť
svojej požiadavky. Správny orgán je povinný umožniť nazerať do spisov verejnému ochrancovi práv,
komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím v súvislosti s výkonom ich pôsobnosti.
(3)
Správny orgán je povinný urobiť opatrenie, aby sa postupom podľa odsekov 1 a 2 nesprístupnila
utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo neporušila
zákonom uložená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.
(4)
Správny orgán poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií
, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním.

Stavebník Ladislav Tholt, bytom Studničná č.6 ohlásil stavebnému úradu drobnú stavbu oplotenie
pozemku parcl.č. KN C 1096 v k.ú Komjatná. Podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. drobná stavba
plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe § 55. V spise je doložené všetko tok, čo sa požaduje
podľa vyhlášky 453/2000 Zz / t.j., žiadosť, poplatok, kópia z mapy, lv, splnomocnenie majiteľa
pozemku Urbana Tholta, jednoduchý náčrt a technický popis ,takže to , čo píše stažovateľka
p.Hromadová sa nezakladá na pravde. Nemám vedomosť o tom, že pán starosta jej dal nazrieť do spisu.
Stavebník Ladislav Tholt má všetky stavby na pozemku legálne povolené aj skolaudované.
V jednu sobotu keď bol stavebný úrad prišla pani Hromadová nazerať do spisu, ja som jej odpovedala,že
sa dáva celý archív doporiadku tak jej nemožem ukázať.
Podľa legislatívy slovenskej republiky nemôžem jej ukázať spis, nakoľko nie je učastníčkou konania
a po uzatvorení spisov nikto okrem orgánov v trestnom konaní nemôže a nesmie brať spisy ani ich
zverejnovať, nakoľko platí zákon o ochrane informácií.
Pokiaľ niekto chce nazerať do spisov a podľa § 23 zákona č.71/1967 Zb. nie je učastník konania

je povinný požiadať stavebný úrad v zmysle zákona č. 211/2000 Zz o slobodnom prístupe o informácách.
Stavebný úrad urobí prvý úkon pri preberaní žiadosti a je povinný zachovávať informácie o žiadateľovi
až do skončenia vybavenia spisov. Po ukončení spisov odovzdá stavebnú agendu do archívu a tým
už nezodpovedá za stratu, prezradenie a iné zo spisov.
Preto žiadam, aby nik zo zastupiteľstva ani zo stavebnej komisie nebral spisy ani ich nezverejňoval
bez vedomia stavebného úradu. Pokiaľ chcú zástupcovia zastupiteľstva alebo stavebnej komisie
vysvetlenie k niektorému spisu, sú povinný požiadať stavebný úrad o vysvetlenie. Zastupiteľstvo ani
stavebná komisia nie sú oprávnený kontrolovať a brať spisy z archívu stavebného úradu. Riadia sa
zákonom č.369/910 Zb. o obecnom zriadení.

