
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
         / 7.volebné obdobie /

 

Materiál na 20.rokovanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves  dňa  27.09.2016

                              

Žiadosť
spoločnosti  SLOVAK TELEKOM, a.s.,  Bajkalská  28, Bratislava o súhlas  s umiestnením
telekomunikačnej prípojky Slovak Telekomu,  a.s. cez pozemok vo vlastníctve Mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Predkladateľ:       Spracovateľ  :
Ján Hrčka       JUDr. Darina Gullar
prednosta Miestneho úradu       oddelenie právne a majetkové

Prerokované  :         Miestna rada p r e r o k o v a l a
- v miestnej rade 13.09.2016                                            materiál a  ho predložiť do 

       miestneho zastupiteľstva

- v komisii    RPHSR       05.09.2016                               Stanoviská komisií sú obsahom materiálu
- v komisii    F                 08.09.2016 

Materiál obsahuje :

Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu s prílohami
Stanoviská komisii



NÁVRH   UZNESENIA

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI   BRATISLAVA – KARLOVA  VES

A.   berie na vedomie

1. vznik zákonného vecného bremena v zmysle ustanov.  § 66 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z.
o  elektronických  komunikáciách  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  ako  zákon
č.  351/2011  Z.  z.)  spočívajúceho  v  oprávnení  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.s.,  IČO
35740264 o sídlom Kopčianska 66, Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 2081/B (ďalej ako spoločnosť Slovak Telekom
a.s.)    v  nevyhnutnom rozsahu  zriaďovať  a  prevádzkovať  verejné  siete   a  stavať  ich
vedenia,

2. oprávnenie  spoločnosti Slovak Telekom,  a.s.  v zmysle  ustanovenia  § 66 ods.  1 zákona
č. 351/2011 Z.z. v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme :
a)  zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, 
b)  vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení

        na cudziu nehnuteľnosť,  
c)  vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať  

stromy  a  iné  porasty  ohrozujúce  bezpečnosť  a  spoľahlivosť  vedenia,  ak  to  po
predchádzajúcej výzve   neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku;

B.  súhlasí

1. s  umiestnením  optickej  telekomunikačnej  prípojky  na  pozemku  registra  C-KN  parc.č.
1459/25 vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves  v dĺžke 15 m. Účelom
stavby  je  vybudovanie  novej  optickej  prípojky  v  štandarde  FTTX  výstavbou
mikrotrubičky  na  Kresánkovej  ulici  v  Bratislave  pre  zabezpečenie  poskytovania
kvalitných a moderných telekomunikačných a dátových služieb, 

2. s uzavretím Dohody o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
-  pozemku  registra  C-KN  p.č.  1459/25  vo  vlastníctve  mestskej  časti  medzi  mestskou
časťou Bratislava – Karlova Ves   a spoločnosťou Slovak Telekom, a. s.; 

3. s vyrubením dane za užívanie verejného priestranstva v súlade s VZN č. 6/2015 o 
miestnych daniach, ustanovením § 3 ods.10 písm. a), po predchádzajúcom povolení 
výkopových prác stavebným úradom.

C.  schvaľuje

jednorázovú  finančnú  náhradu  spoločnosťou  Slovak  Telekom,  a.  s.  za  nútené  obmedzenie
užívania nehnuteľnosti z dôvodu vedenia novej optickej prípojky do objektu Kresánkova 4-14,
ktorá je  súčasťou  verejnej  elektronickej  komunikačnej  siete,   v  celkovej  výške  15,-  Eur    s
podmienkou, že Slovak Telekom , a.s.  uloží  po celej dĺžke  cca 130 m trasy telekomunikačnej
prípojky jednu rúru naviac,  ktorá jedna bude vyčlenená pre potreby mestskej časti bez náhrady;
ako aj vyrubenie  dane  za užívanie  verejného  priestranstva podľa § 3 ods.10 písm.  a) VZN č.
6/2015 o miestnych daniach, po predchádzajúcom povolení výkopových prác stavebným úradom. 



D  O  VO  DOVÁ   SPRÁVA

V  zmysle  § 5 ods.1 zákona č. 351/2011 Z .z.  o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov (ďalej ako zákon č. 351/2011 Z. z.) podnik na účely tohto zákona je každá
osoba, ktorá poskytuje sieť alebo službu; poskytovanie siete alebo služby v oblasti elektronických
komunikácií pre tretiu osobu je podnikaním. 

V zmysle § 66 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak
je to vo verejnom záujme 
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti, 
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení     
    na cudziu nehnuteľnosť,  
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy
    a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve  
    neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku. 

V zmysle § 66 ods. 2 zákona č.  351/2011 Z. z.  povinnosti zodpovedajúce oprávneniam
podľa odseku 1 písm.  a) sú vecnými  bremenami  viaznucimi  na  dotknutých  nehnuteľnostiach.
Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik. 

V zmysle § 66 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. ak je vlastník alebo užívateľ  nehnuteľnosti
v dôsledku výkonu práv podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo
na  jednorázovú náhradu za  nútené  obmedzenie  užívania  nehnuteľnosti.  Nárok na  jednorázovú
náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa
vzniku  núteného  obmedzenia  užívania  nehnuteľnosti,  inak  toto  právo  zaniká.  Ak  sa  podnik
a vlastník  nehnuteľnosti na  výške  primeranej  náhrady nedohodnú,  je  každý z nich  oprávnený
podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom
podniku. 

Takýmto podnikom je aj spoločnosť Slovak Telekom, a. s., ktorá poskytuje verejnú sieť
a služby v oblasti elektronických  komunikácií  v súlade s § 5 ods.  1 zákona č.  351/2011 Z. z.
a optický kábel, ktorý na dotknutých nehnuteľnostiach zriadi a bude prevádzkovať.

Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, Bratislava (ďalej len Slovak Telekom, a. s. zastúpená
spoločnosťou MAVIX, s.r.o., Račianska 66, Bratislava listom zo dňa 4.5.2016 požiadala Miestny
úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves ako vlastníka pozemkov registra C-KN   parcely
č. 1459/25 o súhlas  s umiestnením telekomunikačnej  prípojky Slovak Telekomu,  a.s., ktorá je
súčasťou verejnej  elektronickej  komunikačnej  siete  a  to v  dĺžke  cca  15 metrov.  Ostatná  časť
telekomunikačnej prípojky v dĺžke cca 116 m bude viesť cez obecný pozemok hlavného mesta SR
Bratislavy parc.č. 1426/453, ktorý je zverený do správy mestskej časti. 
Účel, rozsah a miesto stavby je podrobne uvedené v žiadosti, ktorá je súčasťou tohto materiálu.

Predmetom výstavby bude realizácia  káblovej ryhy,  pokládka plastovej multirúry,  záhrn
káblovej ryhy a spätná úprava terénu do pôvodného stavu. 

 Následné bude uzavretá  Dohoda  o jednorázovej náhrade za nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti  –  pozemku,  na  dobu  neurčitú,  v  ktorej  je  žiadateľom navrhnutá  jednorázová
peňažná náhrada  v celkovej výške  15,- Eur.

Mestská  časť  ako  vlastník  pozemku  nebude  zriaďovať  vecné  bremeno  v  prospech
spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.  s.,  pretože  toto  im  vyplýva  zo  zákona  čís.  351/2011  Z.  z.
o  elektronických  komunikáciách,  v  znení  neskorších  predpisov,  ale  bude  uzavretá   Dohoda
o  jednorázovej  náhrade  za  nútené  obmedzenie  užívania  nehnuteľnosti  -  pozemku  z  dôvodu
vedenia telekomunikačnej prípojky.



 Zámer mestskej časti Bratislava – Karlova Ves uzavrieť Dohodu o jednorázovej náhrade
za nútené  obmedzenie  užívania  nehnuteľnosti -  pozemku  z  dôvodu vedenia  telekomunikačnej
prípojky bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli dňa 26.08.2016

Materiál  bol  predložený  do  komisie  RPHSR  a  do  finančnej  komisie  Miestneho
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves. 
Stanovisko komisie  regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 05.09.2016:
komisia  RPHSR odporučila  preveriť  aplikáciu  Všeobecne  záväzného  na  riadenia  č.  6/2016 o
miestnych daniach a v prípade pozitívneho  výsledku doplniť  a  upraviť  materiál  pre rokovanie
miestneho zastupiteľstva
Za : 5      Proti : 0   Zdržal sa : 0
Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 08.09.2016:
finančná komisia odporučila preveriť aplikáciu VZN č. 6/2015 o miestnych daniach a v prípade
pozitívneho výsledku doplniť a upraviť materiál pre rokovanie MiZ
Prít. : 9 Za : 9 Proti : 0 Zdržal sa : 0
V zmysle ustanovenia § 3 ods 1 VZN č. 6/2015 o miestnych daniach, predmetom dane za užívanie
verejného  priestranstva  je  osobitné  užívanie  verejného  priestranstva  a miestnych  a  účelových
komunikácií v správe mestskej časti. Nakoľko žiadateľ svojou žiadosťou spĺňa skutkovú podstatu
predmetného ustanovenia VZN bude mu po ukončení výkopových prác na časti pozemku parc. č.
1459/25 vyrubená daň za užívanie verejného priestranstva, ktorej sadzbu upravuje ustanovenie § 3
ods. 10 písm. a) VZN za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý
aj  začatý  deň  v  sume  0,50  EUR/  za  1  m2/  a  deň.  Vyrúbeniu  dane  za  užívanie  verejného
priestranstva  predchádza  povolenie  výkopových  prác  stavebným  úradom,  o  ktoré  písomne
požiada  žiadateľ Slovak Telekom,  a.  s.  Ukončenie  výkopových  prác a uvedenie  predmetného
pozemku  do pôvodného  stavu oznámi   Slovak  Telecom,  a.s.  písomne  MiÚ  MČ Bratislava  –
Karlova Ves a následne mu bude rozhodnutím vyrubená predmetná daň.  

V Bratislave, 19.09.2016    


