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Pavol Šrámek, moderátor:  

"V boji proti nelegálnym bilbordom by už samosprávy mali mať v rukách silnejšie páky. Parlament 
totiž schválil novelu stavebného zákona, a to napriek tomu, že jej znenie má byť súčasťou 
pripravovaného nového stavebného zákona. Podľa opozičného poslanca ide predkladateľom zo 
Smeru len o zviditeľnenie sa pred komunálnymi voľbami. Jedným z nich je totiž aj žilinský primátor."  

Elena Koritšánska, redaktorka:  

"Novela stavebného zákona definuje pojem reklamná stavba, a tou už bude aj ceduľa na 
betónových kvádroch. Návrh novely predložili poslanci Smeru Igor Choma a Renáta Zmajkovičová."  

Renáta Zmajkovičová, poslankyňa NR SR (SDKÚ-DS):  

"Reklamné zariadenia sú stavbou, čiže prechádzajú schvaľovacím procesom. Ďalší nástroj je, budú 
mať možnosti odstrániť takúto čiernu stavbu."  

Elena Koritšánska:  

"A náklady s tým spojené bude samospráva žiadať od vlastníka reklamy. Takisto zanikne inštitút 
dodatočného povolenia stavby. Novela zavádza aj pravidlá pre legálnu reklamu. Vedľa ciest bude 
100-metrové pásmo bez pútačov. So všetkými spomínanými úpravami však počíta aj pripravovaný 
nový stavebný zákon. Opozičný poslanec za KDH Pavol Zajac, preto schválenú novelu považuje za 
predvolebný ťah vládnych poslancov Smeru."  

Pavol Zajac, poslanec NR SR (KDH):  

"Stavebný zákon je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, má niekoľko tisíc pripomienok, 
ktoré sa dotýkajú aj bilbordov. Kolega Choma a Zmajkovičová z toho vyberú ustanovenia a rýchlo ich 
primátor Žiliny predloží."  

Elena Koritšánska:  

"Reaguje Renáta Zmajkovičová."  

Renáta Zmajkovičová:  

"Ja som s takouto iniciatívou prišla dávnejšie, nemala tú podporu."  

Elena Koritšánska:  

"Podľa podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Vladimíra Bajana, nové pravidlá pre 
umiestňovanie reklamy sú nutné."  

Vladimír Bajan, podpredseda ZMOS:  

"Vítame malú novelu a urobíme všetko preto, aby sa to dostalo do základných pravidiel vo veľkom 
stavebnom zákone."  

Elena Koritšánska:  

"Novela začne platiť v januári. Kedy bude nasledovať kompletný stavebný zákon, ministerstvo 

nespresnilo." 


