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spoločnosti  Orange  Slovensko,  a.s.,  Metodova 8,  Bratislava  o súhlas  s  vedením  trasy
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materiál  a   o d p o r ú č a  

 predložiť ho do miestneho zastupiteľstva
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- v komisii   F              07.04.2016
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Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu
Žiadosť
Situácia
Kópia z katastrálnej mapy
Stanoviská komisií



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  Orange  Slovensko,  a.s.,  IČO
35697270, so sídlom Metodova 8,  Bratislava,  zapísanej  v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I., Oddiel:  Sa, Vložka č. 1142/B (ďalej ako spoločnosť Orange Slovensko
a.s.)    v  nevyhnutnom rozsahu  zriaďovať  a  prevádzkovať  verejné  siete  (optický  kábel)
a stavať ich vedenia,

2. oprávnenie  spoločnosti Orange Slovensko, 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  vedením  trasy líniovej stavby „BA-Kresánkova-1274BR“,   ktorá  je  súčasťou  verejnej
elektronickej komunikačnej siete,  cez pozemok registra C-KN  vo  vlastníctve  mestskej  
časti Bratislava – Karlova Ves parcelu č.  1426/672 v dĺžke 28 m. Predmetom stavby je  
výstavba – uloženie 7xHDPE40 rúr  za účelom optického prepojenia  medzi  jestvujúcimi  
optickými  káblami  a   technológiou  Orange  Slovensko  a.s.   a  tým pripojenie  do  siete  
Orange Slovensko,

2.    s  uzavretím  Dohody  o  náhrade  za  obmedzenie  užívania  pozemku  registra  C-KN   p.č. 
       1426/672   vo vlastníctve  mestskej časti  medzi mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves   
       a spoločnosťou Orange Slovensko, a.s., 

C.  schvaľuje

jednorázovú  finančnú  náhradu spoločnosťou Orange Slovensko,  a.s.  za obmedzenie  užívania
nehnuteľnosti  z  dôvodu  vedenia  trasy  líniovej  stavby  „BA-Kresánkova-1274BR“,  ktorá  je
súčasťou verejnej elektronickej komunikačnej siete,  v celkovej výške 10,- Eur   s podmienkou,
že Orange Slovensko, a.s.  uloží  po celej dĺžke 50 m trasy líniovej stavby celkom 7 rúr HDPE40
na vlastné náklady, z ktorých jedna bude vyčlenená pre   potreby mestskej časti bez náhrady; 



DÔVODOVÁ   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 Orange Slovensko, a.s., ktorý 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.

Orange  Slovensko,  a.s.,  Metodova  8,  Bratislava  (ďalej  len  Orange  Slovensko,  a.s.)
zastúpená  Maiánom Brezinom – SAVE,  Jankolova  4,  Bratislava,   listom zo dňa  28.12.2015
požiadala  mestskú  časť  Bratislava  –  Karlova  Ves  ako  vlastníka  pozemkov  registra  C-KN
parcely  č.  1426/453  a  č.  1426/672,  o  súhlas  s  vedením  trasy  líniovej  stavby
„BA-Kresánkova-1274BR“,  ktorá je  súčasťou verejnej  elektronickej  komunikačnej  siete  a  to
v dĺžke cca 50 metrov. 
Cieľ stavby, predmet a územie stavby je podrobne uvedené v žiadosti,  ktorá je  súčasťou tohto
materiálu.
Podľa priloženej situácie vyhotovenej v mierke 1:1000

• pozemok parc.č. 1426/672, po ktorom trasa uvedenej líniovej stavby bude vedená v dĺžke
cca 28 metrov, je vo vlastníctve mestskej časti  Bratislava – Karlova Ves,  

• pozemok pod komunikáciou Kresánkova ul. parc.č. 14268/453, po ktorom trasa uvedenej
líniovej  stavby  bude  vedená  v  dĺžke  cca  11  metrov,  je  vo  vlastníctve  hl.  mesta  SR
Bratislavy,  preto  sme  žiadateľovi  listom  zo  dňa  26.1.2016   oznámili,  aby  o  súhlas
požiadal hl. mesto SR Bratislavu, 

• ostatná časť trasy líniovej stavby v dĺžke cca 11 metrov bude viesť cez pozemok parc.č.
1459/45, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a NP v bytovom dome
súpis.č. 3471,   Kresánkova 20-22, Bratislava postavenom na pozemku parc.č. 1459/40,
ku ktorému bude táto líniová stavba vedená.



Žiadateľ v liste uviedol, že predmetom stavby je výstavba – uloženie 6xHDPE40 rúr, do
ktorých budú následne zafúknuté optické káble a to bez opätovnej rozkopávky terénu. V liste zo
dňa 26.1.2016 sme investora  požiadali,  aby predmetom stavby bolo uloženie 7xHDPE40 rúr,
z ktorých jedna bude využitá pre potreby mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Následne sme
dňa 18.2.2016 zaslali e-mailom dotaz o informáciu, či naša požiadavka bude zrealizovaná.

V telefonickom rozhovore dňa 19.2.2016 sa zástupca spoločnosti Orange Slovensko a.s.
pán Regásek vyjadril,  že je možné splniť požiadavku mestskej časti,  t.j. viesť sedem rúr nielen
po pozemku, ktorý je vo vlastníctve  mestskej časti ale po celej  trase líniovej stavby  v dĺžke
cca   50 metrov.  Zároveň navrhol, aby jednorázová odplata za vedenie trasy líniovej stavby bola
vo výške 10,- € a spoločnosť Orange Slovenskom, a.s.  ako protihodnotu vybuduje požadovanú
jednu  rúru po  celej  trase  líniovej  stavby  pre mestskú  časť  zadarmo.  Taktiež  sa  vyjadril,  že
mestská  časť  ako  vlastník  pozemku  parc.č.  1426/672  nebude  zriaďovať  vecné  bremeno  na
líniovú  stavbu  v  prospech  spoločnosti  Orange  a.s.,  nakoľko  majú  zriadené  zákonné  vecné
bremeno v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov, ale bude uzavretá Dohoda  o náhrade za obmedzenie užívania nehnuteľnosti na dobu
neurčitú, v ktorej, ako je  vyššie uvedené, navrhujú peňažnú  jednorázovú náhradu  v celkovej
výške 10,- Eur.

Zámer  Mestskej  časti  -  Bratislava  -  Karlova  Ves  uzavrieť  Dohodu  o  náhrade  za
obmedzenie  užívania  pozemku  z  dôvodu  vedenia  trasy  líniovej  stavby
„BA-Kresánkova-1274BR“ bol zverejnený na webovej stránke mestskej časti a na úradnej tabuli
dňa 22.3.2016.

Miestna rada Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves materiál prerokovala dňa 12.4.2016
a odporučila predložiť ho do miestneho zastupiteľstva. 

V Bratislave, 18.4.2016

Stanoviská  komisií  k  materiálu  Žiadosť  spoločnosti  Orange  Slovensko  a.s.,
Metodova 8,  Bratislava o súhlas s vedením trasy líniovej stavby cez pozemok vo
vlastníctve mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej (F) zo dňa 07.04.2016:

Finančná  komisia  odporúča  výšku  jednorázovej  finančnej  odplaty  za  vedenie  trasy  líniovej
stavby preukázať znaleckým posudkom vypracovaným  na náklady žiadateľa
Prít. : 9                   Za : 9                       Proti : 0                      Zdržal sa : 0

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja (RPHSR) zo
dňa 04.04.2016:
Komisia RPHSR 
a) odporúča preskúmať navrhovanú trasu z hľadiska záujmov a potrieb mestskej časti 
b) preskúmať súlad trasy s územným rozhodnutím, ktoré predloží žiadateľ 
Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Miestna rada Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves predložený materiál odporučila  na
prerokovanie miestnemu zastupiteľstvu.  


