SPOLOČNÝ OBECNÝ Ú1D
územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
Štúrova 1989/41,031 42 Liptovský Mikuláš
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Váš list Číslo/zo dňa

Naše Číslo
MsU/UR a SP 2019/3900-07/MDu

Vybavuje/linka
Ing. Dudová /044-5565341

‚

Lipt. Mikuláš
17.10.2019

Vec:
Unovedomenie o podanom odvolaní
Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši
v zastúpení mesta Liptovský Mikuláš ako príslušného stavebného úradu podľa * 117 zák.
Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a 5 písm. a) zák. č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný
poriadok a bývanie týmto v zmysle ustanovenia 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov upovedomuje účastníkov územného konania o umiestnení stavby
„Dátová sieť MAGNET“- liniová stavba na pozemkoch v zmysle situácie spracovanej na
podklade kópie z katastrálnej mapy a projektovej dokumentácie- celková situácia Č. výkr. 1, M
1:10 000, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasťou žiadosti o podanom odvolaní navrhovateľa konania
Fibris, s.r.o. so sídlom SNP 315 033 01 Liptovský Hrádok, ICO 36 420 212 v zaslúpení
rnDr. František Buhla, Cajakova 5, 040 01 Košice zo dňa 11.10.2019 proti rozhodnutiu
vydanému mestom Liptovský Mikuláš pod č. MW/UR a SP 2019/3900-06/MDu zo dňa
23.09.20 19 vo veci zastavenia územného konania.
Zároveň Vás vyzývame, aby ste sa k odvolaniu vyjadrili písomne v lehote do 7 pracovných
dní odo díla doručenia tohto upovedomenia.
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Ing. Katarína Šuveríková
vedúca odboru UR a SP
Príloha: Odvolanie
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Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podl‘a 42 ods. 2 stavebného zákona v
znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na
úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš a súčasne zverejnené mým spbsobom (webové
sídlo mesta, miestny rozhlas) v mieste obvyklým v súlade s 26 ods. 2 zákona č. 71/67 Zb.
o správnom konaní v znení neskoršich predpisov. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom
doručenia.
Doručuje sa
Účastníkom konania (stavebník, osoby, ktoré majú vlastnicke alebo mé práva k pozemkom a
stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo ině práva k
týmto pozemkom a stavbám můžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby,
ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu; stavebný dozor alebo kvalifikovaná
osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby; ďatej účastníkom konania je ten, o
koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho
práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti můžu byt‘ rozhodnutím priamo dotknuté;
účastníkom konaniaje aj ten, kto tvrdí, že může byť rozhodnutím vo svojich právach, právom
chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže
opak).

—

Na vedomie
Fibris, s.r.o. 50 sídlom SNP 31503301 Liptovský Hrádok, Ičo 36420212 vzasžúpení JUDr.
František Buhla, Cajakova 5, 040 01 Košice
Mesto Liptovský Mikuláš odbor životného prostredia a dopravy, Ul. Stúrova 1989/41, 031
42 Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Mikuláš —Utvar hlavného architekta
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.
Osloboditeľov 1,031 41 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOH,
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SVS, Vrbická
1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek SSOPaK,
Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši,
Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš
Urad pre reguláciu elektronických kominikácií a poštových služieb, odbor ekonomickej
regulácie, Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24
Ministersvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko stred CSA 7, 974
31 Banská Bystrica
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Oddelenie oblastného hygienika Zilina, Hviezdoslavova
48,01001 Zilina
Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Zitina, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
Krajský pamiatkový úrad Zilina, Mariánske námestie 19,01 01 Zilina
SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Zilina
LVS, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Piešťany, správa povodia horného
—
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Váhu, ul. Jána Jančeka Č. 36, 034 01 Ružomberok
Správa dest ZSK Závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto
Verejnoprospešné služby, Družstevná 1,031 01 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto
Zilinský samosprávny kraj, odbor dopravy a územného plánovania, Komenského 48, 011 09
Zitina
Slovak Telekom. a.s.. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
LiptovNet a.s., Belopotockého 4,031 01 Liptovský Mikuláš
Energotel, Jána Milca 44, 010 01 Zilina
Orange Slovensko, a.s., Michlovský, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
—

Zvesené dňa
Zvesené dňa
dňa:

Vyvesené v mieste stavby dňw
t,B..IR.1019
Vyvesené dňa
Oznámené na webovom sídle a CUET
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Mesto Liptovský Mikuláš
Stavebný úrad
Stúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Odvolanie
podľa ustanOvenia

53

nasl. zákona Č 7111967 Zb o správnorn konani

‚

proti rozhodnutiu mesta Liptovský Mikuláš stavebný úrad. č. MSUJUR a SP
2019/3900-06/MDu zo dňa 23.09.2019.
—

Účastníka konania
Fibris, s.r.o.
se sídlom: SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádek
IČO: 36420212
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro. vložka č.
15117/L

v úZemnom konaní o umiestnení líniovej stavby „Dátová sieť MAGNET“
JUDr. František Bubla, advokát Čajakova 5.04001 Košice
Tel/fax: +421.55.677 0972, mobil: +421-905-682841, e-mail: fbuhla@buhiapartners.sk. web: wwwbuhlapa,ters.sk
ičo: 45006300, DIČ: 1072903073
Bankové spojenie: Tatra banka, a, s, Č. Ú.: 2622065836/l IDO
Zaplsaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod Č. 5435

V hore označenom územnom konaní spoločnosť Fibris, s.r.o., so sídlom: SNP 315, 033 01
Liptovský Hrádok, ICO: 36420 212, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Zilina,
oddiel Sro. vložka č. 151 7it (ďalej aj ..Fibris“ alebo ..navrhovateľ“ alebo ..stavebník“). dňa
29.04.20 19 v súlade s ustanovením
35 zákona Č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (ďatej aj ..SZ“ alebo aj .stavebný zákon“) podala na miestne a vecne
príslušnom stavebnom úrade
mesto Liptovský Mikuláš
návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby .‚Dátová stel‘ MAGNET‘.
—

—

Stavebný úrad vydal dňa 05.06.2019 rozhodnutie o prcruení územného konania na dobu 30
dní, ktorá bola na základe žiadosti stavebníka predlžená o d‘alších 30 dní od doručenia
oznámenia o predlžení lehoty zo dňa 01.08.2019.
Stavebný úrad odóvodnil prerušenie územného konania údajnou neúplnosťou podkladov,
resp. podanie označil za „podanie s nedostatkami, ktoré je potrebné odstránit‘“ a až následne
bude móct‘ stavebný úrad o návrhu rozhodnút‘. Dňa 05.06.20 19 stavebný úrad vyzval
stavebníka. aby v určenej lehote ..odstránU nedostatky podanla“ a predložil .súhlasv
vlastníkov po:emkov, na ktonchje stavba zuniestnená“.
V mene navrhovateFa som adresoval stavebnému úradu podanie zo dila 13.08.2019 označené
ako ‚.Rozhod,nirie o prerušení územnáho konania vy/adrente stavebníka.
—

Dňa 15.08.2019 bob doručené navrhovateľovi podanie stavebného úradu zo dňa 02.08.2019
označené ako ..Odpoved“.
Dňa 04.10.20 19 bob navrhovateľovi doručené rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš
stavebný úrad, č. MsUmR a SP 2019/3900-06/MDu zo dňa 23.09.2019. ktorým bob
zastavené konanie o návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby ‚.Dátová stel‘
MAGNET“.
—

V súlade s ustanovením * 53 a 54 zákona č. 7 1/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok)
ďalej aj ..SP“ v zneni neskoršich predpisov, v mene spoločnosti Fibris, s.r.o.
podávam
—

o dvola nie
proti rozhodnutiu mesta Liptovský Mikuláš stavebný úrad, Č. MsÚ/ÚR a SP 2019/390006/MDu zo dňa 23.09.20 19, ktorým bob zastavené konanie o návrhu na vydanie rozhodnutia
o untiestneni stavby ..Dárovó sjel‘ 3Ĺ1GNET‘.
—

Podanie odvolania odóvodňujem nas1edovnmi skutočnosťami:
Mój klient Fibris dňa 29.04.20 19 v súlade s ustanovením
35 SZ podal na miestne
a vecne prislušnom stavebnom úrade
mesto Liptovský Mikuiáš
návrh na vydanie
územného rozhodnutia na stavbe ..Dátová stel‘ A GNET‘.
—

-

—

—
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Stavebný úrad vyzval dňa 05.06.2019 stavebníka, aby do 30 dní od doručenia «‘zvy
„odstránil nedostatky podania“, pretože ‚.predložem5 návrh spolu sprílohami neposkytuje
dostatočn podklad na posúdenie navrhovanej stavby“, teda aby doplnil návrh o ..súhlasy
vlastníkov dotknutých pozemkov, na kto;ých ind byt‘ daná stavba umiestnená“.
Stavebný úrad v rovnaký deň, teda dňa 05.06.2019, vydal rozhodnutie o prerušení územného
konania na dobu 30 dní, ktorá bola na základe žiadosti stavebníka predlžená o ďalších 30 dní
od doručenia oznámenia o predlžení lehoty zo dňa 01.08.2019, počas ktorej mal navrhovateľ
splníť povinnosť predložiť súhlasy vlastníkov.
Stavebný úrad odůvodnil prerušenie územného konania údajnou neúplnosfou podkladov,
resp. podanie označil za ..podonie s nedostatkami, Mord je ponebné odstránit‘“ a až následne
bude mócť stavebný úrad o návrhu rozhodnúf.
V súvislosti s uvedenou výzvou ako aj rozhodnutím o prerušení konaniaje důležité uviesť, že
ako jediný důvod prcrušenia konania bol uvedený jediný údajný ..nedostatoW‘. ato že
navrhovatel‘ nepredložil .súhlasv vlastnikov dotknutÝch pozemkov. na kloi*h má byt‘ daná
stavba umiestnená“. Stavebný úrad vo výzve ani v rozhodnuti o prerušení konania
neuviedol. že podmienkou na vydanie požadovaného rozhodnutia má byť aj
preukázanie verejného záujmu zo strany navrhovatel‘a.
Preto som v podaní zo dňa 13.08.2019 označenom ako „Rozhodnutie oprerušení územného
konania
vyjadrenie stavebníka.“ vyjadril právny názor navrhovateľa k nezákonnému
postupu stavebného úradu.
—

Napádané rozhodnutie stavebného úradu nespÍňa zákonné predpokladv podl‘a
ustanovenia 46 SP ..Rozhodnutie musí byt‘ v súlade so zákonnÝ a ostatnimi právnymi
predpismi, musí ho iydat‘ orgán na to príslušný, In ust vycliádzať za spol‘ahlivo zisteného
stavu veci a musí obsahovat‘predpisané náležitosti“, nakol‘ko:
1. Napadnuté rozhodnutie nic je vydané v súlade so zákonmi, ergo použitím výkladového
pravidĺa „a contrario“ je vydané v rozpore s ustanoveniami 38 zákona SZ v spojení
s ustanovením 139 ods. I písm. b) SZ a s ustanoveniami 66 zákona č. 35 1/2011 Z.
z. o elektronických komunikáciách (d‘alej aj „ZEK“) a
2. nevychádza zo spol‘ahlivo zisteného stavu veci.
—

Stavebný úrad pochybil, ked‘ pri vydaní rozhodnutia nebral do úvahy ustanovenie 38 SZ,
podľa ktorého „nemožno rozhodnutie O umiesfliení stavby vydat‘ bez súhlasu vlastníka
pozemku alebo toho, Ido má kpozemku ind právo podľa 139 ods. I stavebného zákona.
‚‘

Fibris je držiteľom takéhoto práva
ods. 1 ZEK.

-

oprávnenia k cudzím nehnutel‘nostiam na základe

66

Odhliadnuc od ostatných uvedených pochybení, je právne najvýznamnejšou tá skutočnosf. že
správny orgán vydaním napádaného rozhodnutia explicitne porušil ustanovenie 38 SZ.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, odbor štátnej stavebnej správy, k postupu
stavebných úradov v územnom konaní o telekomunikačných stavbách dňa 08,04.2004 vydalo
Usmernenie, podľa ktorého „Podľa ustanovenia ý 38 zákona č. 50/19 76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebno,;z poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon,) nemožno
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rozhodnutže o zmuestnení stavby vydat‘ bez súhiasu vlastníka pozemku alebo toho. kro má k
139 ods. I stavebného zákona, Oprávnenia podia 69 ods. I
písni. a,) zákona č 610/2003 Z z. o elektronických konninikáciách‘ sú !;nmi právami podlé
139 ods. 1 písni. c) stavebného zákona

ppemku Ině právo podhi

‚‘

‘

Důkaz:

Usrnemenie \‘ÍVaRRSRzodňa0S.04.2004.č. 373/04-920/Ba.

Fibris. ako podnik poskytujúci verejnú elektronickú komunikačnú sleť. nepochybne je
držiteľom mých práv k nehnutel‘nostiam dotknutým územným konanírn.
Stavebný úrad pil uložení danej povinnosti podfa ustanovenia
Č. 453/2000 Z. z. opomenul. resp. nevzal do úvahy ustanovenie

3 ods. I písni. e) vyhlášky
139 ods. 1 písm. b) Sl.

Podľa chovaného ustanovenia 3 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z. z. písm. e) ..Návrh
vydanie úze,nného rozhodnutia obsahuje ak ide o návrh na vydanie rozhodnutia o
zuniestneni stavby a o yužžtí úzenua, súhlas vlastníka pozemku, ak nemá navrhovatel‘ k
pozemku vlastnícke alebo ind právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá
irvvlastnit“.
‚ni

Vzhľadom na ustanovenie
139 ods. 1 písm. b) SZ, má stavebník ako tzv. podnik
k predmetnému pozemku tzv... ind právo“ a to zákonné vecné bremeno v zmvsle
ustanovenia * 66 ods. I a 2 ZEK.
V ustanovení citovaného

* 139 ods. 1 SZje uvedené, že:
Š 139
Vymedzenie ‘neldonch pojmov

(1) Pod pojniom “ind práva k pozeinkoni a stavbám“ použitým i‘ spojení “vlastnkke aiebo
ind prái‘a k pozenikonz a stavbám na ‚zjeli“ sa podľa povaliv prípadu rozurnie
aj nžívanie pozemku aiebo stavby na základe nájomnej :iniuiy, dohod o budúcej kúpnej
zmhn‘e alebo dohody o budúcef znduve o vecnom bremene, z k-twých yplýi‘a právo
uskutočnit‘ stm‘bu alebo jej zmemť, 13)
právo vyplývajúce z vecného bremenu spojeného spozemkom alebo stavbou, l3a)
c) právo iipKiajúce z mých právnych predpisov, 13b)
d) užívanie pozenzkzi alebo stavby na základe lwncesncj zrn/yvy,
ktorej nplýva právo
uskutočnit‘ stavbu alebo jej zmenu. 13c)
V ustanovení citovaného ustanovenia

66 ods. I a 2 ZEKje uvedené, že:

66
Práva a povinnosti k cudzím neliti utel‘nostiwn
(1) Podnik „lóže v nen:hnutnom rozsahu a akje to vo verejnoni záujme
aj zriad‘ovar‘ a prevádzkovat‘ verejná slete a stavu!‘ ku vedenia na cudzej nehnutel‘nosti,
zákon NR SR Č. 610/2003 Z z. o elektronických komzmilcáciách bol zrušený a nahradený zákonozn NR SR Č.
35120]1 Z z. o elektronick,ch komun ik4ciách a ministerstl.Yom ciiovancj úprm‘e 5 69 zákona č. 61(i‘2003 Z z.
dnes :odpovedá úprava 5 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 35120!! Z
.
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vstupovat‘ v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na
cudziu ‚zehnute1‘nost
cJ vykonávat‘ nevyhnutné úpravy pády ajej porastu, najmä odstraňovat‘ a okliesňovat‘ stromy
a mé poraso‘ ohrozujúce bezpečnost‘ a spol‘ahlivost‘ vedenia, ak to po predchádzajúcej výn‘e
neurobil vlastník alebo užívatel‘pozenzlcu.

(2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniampodPa odseku 1 písm. a,) sú vecnými bremenami
49,) viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra
nehnutehzostí podá podnik. 50) Ak dójde kprevodu aleboprechodu vlasinictva siete alebo jej
časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podl‘a odseku 1, oprávnenia podl‘a odseku 1
prechádzajú na nového vlastníka, akje podnikom.
V ustanovení

*

5 ods. 1 ZEKje uvedené, že:

„Podnik na účely tohto zákona je každá osoba, ktorá splnila oznamovaciu povinnost‘ podľa
15. Poskytovanie slete alebo služby v oblasti elektronických komunikácií pre tretiu osobuje
podnikaníin.
V zmysle citovaných zákonných ustanoveni je preto nevyhnutné konštatovať, že podniky
majú pri výstavbe sjetí tzv. zákonné vecné bremeno (podľa zákona č. 351/2011 Z. z.),
ktoré ich oprávňuje zriad‘ovať a prevádzkovať siete na cudzich nehnutel‘nostiach a v súvislosti
stÝm pre účely územného konania potom nic je potrebné preukazovať vlastníckv alebo
obdobný vzťah k nehnuteľnostiam, na kterých sú uvedené siete umiestňované.
Preto je nespochybnitel‘né, že nie je potrebné splniť zákonnú podmienku v zmysle
ustanovenia * 3 ods. I písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
teda predkladaf súhlasy
vlastníkov pozemkov a naviac je možné pripojiť aj právnu argumentáciu, že v súčasnosti ani
od stavebníka, ktorý je v zmysle 5 ods. I ZEK tzv. podnikom, ani nie je možné splnenie
danej podmienky žiadaf, pretože stavebník ako podnik na základe oprávnenia podPa * 66
ods. 1 lEK naplňa ustanovenie podFa $ 139 ods. 1 písm. b) Sl, teda jeho právom
k pozemku umožňujúcim stavať na eudzej nehnutel‘nosti siete je zákonné vecné
bremeno podl‘a 66 ods. 1 lEK.
—

Samotné tvrdenie stavebného úradu, že .‚Stavebný úrad nemóže podľa
38 stavebného
zákona vydat‘ úzernné rozhodnutie aj bez súhlasu vlastníkov“ bob teda argumentačne
podrobne analyzované v tomto texte, mám za to, že postup stavebného úradu ohl‘adom
aplikácie 38 v spojení s ustanovením 3 ods. 1 písm. e) vyh‘ášky Č. 453/2000 Z. z. a najmä
neaplikovaním ustanovenia 139 ods. 1 písm. b) stavebného zákona, je nezákonný.
Skutočnosť, že stavebník je podnikem a preto má mé práva k cudzím nehnuteľnostiam,
vyplýva aj z pripojeného powrdenia Uradu na reguláciu elektronických komunikácií a
poštových služieb zo dňa 11.04.2018.
Důkaz:

Potvrdenie úradu zo dňa 11.04.2018.

Vzhľadom k uvedenej právnej argurnentácii bole zrejmé, že stavebný úrad nemal inú
možnosť, ak chcel postupovať zákonným sp6sobom, ako vydať navrhované územné
rozhodnutie.
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Stavebný úrad však pochybil, ked‘ dňa 23.09.2019 vydal napádané rozhodnutie, ktorrn
zastavil konanie o návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ..Dátová sleť Magnet“
a za dóvod zastavenia konania okrem nepredloženia požadovaných dokladov, ktoré holi
označené vo vý2vC a označil v odóvodnení rozhodnutia ako dóvod zastavenia konania tiež aj
to, že ..síavebník Fibris, sro. nepreukázala, že stavba, ktorú clíce realizovaťje vo verejnom
:ái/nze a V zmysle ustanovenrn ý 66 ods. 6 písni. a), b), c,), d) e,), Ĺ a ods. 7 zákona
o elektronických kom unikáciách ‘ZEKF‘
Takýto postup stavebného úradu nemá žiadnu oporu v platnom právnom poriadku SR.
Je neprípustné, aby bob rozhodnuté o zastavení konania na základe dóvodu, pre ktorý
konanie nebolo ani prerušené, teda ktorý nebol navrhovateľovi v priebehu konania vytknutý.
Navrhovateľovi bola pri vydaní rozhodnutia o prerušení konania dňa 05.06.2019 uložená iba
jedna povinnosť, ked‘ bol vyzvanÝ. aby predbožil ..súhlasv vlastn(kov doikrn ul ch pozemkov.
na kioi*h má byť daná stavba umiestnená
Navrhovateľovi nebola uložená stavebným úradom povinnosť preukazovať, že stavba, ktorú
plánuje realizovaf je vo verejnom záujme, objektívne ani platný právny poriadok takúto
povinnosť stavebníkovi neukladá. Preto je neprípustné, vydať rozhodnutie. ktoré sankcionuje
stavebníka za nesplnenie povinnosti. ktorej splnenie mu zákon ani neukladá.
Postup stavebného úradu, ked‘ uviedol, že „Fibris nepretLkázal. že stavba, kiorú chce
realizoi‘aťjc vo vcrejnom zázĹjrne O V zmysle ustanovenia a v zmysle ustanoven/a 66 ods. 6
písm. a,), b), c,), d) e), j9 a ods. 7 zákona o elektronických komunikáciách (ZEKf je rovnako
nezákonný. Totiž nic stavebník má preukazovať, ale stavebný úrad má zákonnú
povinnosť skúmať, či sú alebo nic sú splnené zákonné podmienkv na to. aby mohol vvdať
požadované rozhodnutie (S 46 SP), a sarnozrejme svoje rozhodnutie musí aj podrobne a
ná1ežitm spósobom odóvodniť. V napádanom rozhodnutí absentuje odóvodnenie. prečo
údajne neexistuje verejný záujem a prečo údajne nie sú splnené podmienky podVa 66 ods. 6
ZEK.

Takéto konanie stavebného úradu je preto súčasne porušením ústavnej zásady viazanosti
všetkej štátnej moci zakotvenej v či. 2 ods. 2 Ustavy SR č. 460/1992 Zb. ..Státnc orgárn
mÓžu konat‘ iba na základe ústavy. v jej medziach a v rozsahu a spósobom, ktoíý ustanoví
zákon.“ Zákonodarca touto úpravou zdórazňuje, že pojem rirávneho štítu obsahuje najrnä
chápanie ústavy ako právneho základu
ktorým je viazaná všetka štátna moc. Preto
uvedené rozhodnutie stavebného úradu nie je možné považovat‘ za súladné s konaním
v právnom štáte.
Z dóvodu, že v odčvodneni napádaného rozhodnutia smvebný úrad ako dčvod zastavenia
konania uviedoL že ‚stavebník Fibris, sr.o. nepre ukázala, že stavba, ktorú chce rcalizovaťje
vo verejnom záujme a V zmysle ustanoven/a ý 66 ods. 6 písm. a,), b), c,), d) e,),
a ods. 7
zákona o elektronických komunikáciách (ZEK)“ predkladám podrobnú právnu
arumentáciu ohľadom (ne)potrebv preukazovania verejného záujmu.
Dovoľujem si poukázat‘ na rozsudok Okresného súdu Žilina, sp. Zn. 7C/6/2017 zo dňa
24.04.2019, ktorý v právne podobnej veci konštatoval. že podnik. ako osoba poskvtujúca
internetové pripojenie. má oprávnenia v zmvsle citovaného ustanovenia 66 ZEK a bez
d‘alšieho má právo stavať a prevádzkovat‘ siete na cudzich nehnutePnostiach. Dovolím si
citovat‘ priamo z odövodnenia rozsudku:
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„SÚd považuje za potrebná uviest že cit. ust. 5 66 ods. 1 zákona č. 351/20]] len príkladmo
iymedzuje posudzovanie verejného záujmu. Ako všeobecná výkladová pravidlo platí, že ak
právny pojeni vyvoláva problémy pri aplikačnej činnosti, je powebné postupovat‘ podl‘a ust.
Čl. 152 ods. 4 Ustavy SR, teda že výklad a uplatňovanie ústavných zákonoi zákonov a
ostatných všeobecne závĚtných právnych predpisov musí byt‘ v súlade s ústavou. Poje;;:
verejný zá ujel;: je nateraz v právnon: poriadku SR eXpressis verbis deJinovaný len v ust. Čl.
3 ods. 2 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o oehrane verejného záujinu pri výkone funkci!
verejných funkcionárov ako záujenz, ktoiý p;i;;áša majetkoi prospech alebo iný prospech
všedg)m občanom alebo mnohým občanom. V ods. 3 potom tento ústavný zákon stanovuje, že
osobný záujem na účely tohto zákona je taký záujem, ktoiýprináša majetkovÝ prospech alebo
iný prospech verejnémufunkcionárovi alebo jemu blízkým osobám. Po noveUzácU Zákona č.
351/20]] Z. z. účinnej od 01.01.2018 je potom isiým voditkoni k posudzovaniu verejného
záujmu aj ust. 5 66 ods. 6 a ods. 7 Zákona Č. 351/2011 Z. z. Verejný záujem je teda
deJmnovaný vo všeobecno;;; vyn;edzení zavedením inštitútu prospešnosti ti obsah mým
vy;nedzenim pojmu osobitý zdujen; akc opozita k pojmu verejný záujeln. V uvedenom
kontexte je verejný záujem možné preto hodnotit‘ vždy na základe dvoch znakov: prospechu,
priČon: ide o prospech majetkový alebo iný, čo spolu možno cit ápat‘ ako verejný prosp ech a
subjektu, ktorému je prospech určený (buď všetkým, čo bude v praxi ťažko realizovatehiá,
alebo aspoň „mnohým‘). Možno tiež ustálit‘, že dejinícia verejného záujmu obsiahnutá v
ústavnon: zákone č. 357/2004 Z. z. je významným interpretačným pravidlo;;: pre celý prdvily
poriadok SR, pretože iný zákon žiadnu dejiníciu verejného záujmu neobsahuje. Z pohl‘adu
rozhodovacej praxe Ustavného súdu SR je potrebná pri hodnotení verejnáho záujmu
vychádzat z toho, že ak účel zamýšl‘aný obmedzením práva vlastnit‘ maje/ok nie je možná
dosiahnuť prostriedkami, ktorá zasahujú miernejšie do ústavou chráneného vlastníckeho
práva a ak verejný záujem je nadradený a objektivizovaný voči záujmom vlastníka,
podmienkv verejnáho záujmu možno pokladat‘ za splnenú. (nález Ustavného súdu SR spis. zn.
PL. US 33/95 zo dňa 20.12.1995,). Ďalej súds odkazom na znenie ust. 52 ods. 1, Sa 11, 54
ods. 4, 5 66 ods. 1, 2, 6 a 7 Zákona č. 351/201] Z. z. považuje za nespochybnitehiú aj
skutočnost že pokial‘ ide o budovanie elek-ironických ko;mmikačných siet!, táto siet‘prináša
vždy bud‘ majetkovÝ prospech alebo iný prospech (najčastejšie,) všetkým alebo mnohým
ÚiajČastejšie) občanom, tak, že žito prostrednícn‘om tlej móžu naprWad elefonova( pracovat‘
s inferne/oni, pozerat‘ televízne programy atd Tu h‘eba osob/tne spomenút‘ aj ust. 5 41 ods. I
písm. a) Zákona č. 35 1/201] Z. z., k/orá žalovanámu ako podniku poskytujúcemu elektronická
služby tymedzená v powrdení úradu, ukladá zabezpečit‘ koncovým idívateľom bezplatný
pristup k tiesňovým službám s vužitím jednotnáho európskeho čísla tiesňováho volati/a
„112“ a mých národných Čísiel tiesňováho volania. Na tomto mieste súd dáva do pozornosti
aj európske právo elektronických komunikácži, k/orá je zpodstatnej časti transponované aj do
právneho poriadku SR, vrátane zákona č. 351/201] Z. z. Regidačrn rámec, LlorÝ;n je SR od
vstupu do EU viazaná, pozostáva predovšetkým z nasledujúcich právnych predpisov ES:
Smernice Č. 2002/19/21/EC Európskeho parlamentu a Rady o spoločnom regzdačnom rámci
pre stete a služby elektronických komunikácií (rámcová smernica,); Smerníce Č. 2002/19/EC
Európskeho parlamentu a Rada‘ o prístupe k sieťam elektronických komunikácií a
pridruženým zariadeniam a o jej prepojení (prístupová smernicaj; Smernice Č. 2002/2OEC
Európskeho parlamentu a Rady o oprávnení pre siete a služby elektronických komunikácii
(auto rizačná smernica,);
Smernice č. 2002/22/EC Európskeho parlamentu a Rady o
univerzálnej službe a užívateľských právach týkajúcich sa sietí a služieb elektronických
komunikácií (‘smernica O univerzálnej shěbe,);
Smernice Komisie č. 2002/77/ES o
hospodárskej súťaži na h-hoch s elektronickými Jwmunikačnými systámami a službami
(súťažná smernka,.) a d‘alšie. Ust. ČL 14 až 16 Rámcovej smernice, sa tiež týlwjú účinnej
‚

-

-

-
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konkurencie na relevann;ých trhoch a stanoven/e (zachovanie, zmenv cícho zrušenic)
povinností pre podnikateľké subjekty S významnou tržnou silou. CL 1] Rámcovej smernice
(‘obmedzenie vlastníckvch práv trefíc/i osáb), potom zdórazňuje nevyhnutnost‘ rýchleho
zriaďovania elektronických komunikačn ch sic/í a predznamenáva aj verejm záujem na tomto
zriaďovani. Regvluje práva a povinnosti podnikateľs/cých subjcktov pri žiadostiach o uc/elenie
inšralovat‘ zariadenia na verejnom alebo súbvmnom majetku, čez tento alebo pod JIÍfl?.
Clenské štúry. teda aj SR, sú povinné i‘ súlade S «mto článkom :abezpečiť efektívne postup‘,
kioré uniožnra riešenie ;ýchleho zriad‘ovania sletí a zároveň naplňania principov regulačného
ránzca nzed:i ktoré patri aj podpora rozvoja noiých technoM g/í a obmedzovanie
(ninimalizácia,. regviácie v závislosti na vyspelosti trhu a v neposlednom rade aj vytvorenie
zodpovedajúcej hospodárskej sútže na trhu elektronických komunikácií v rámci EU. .4ko
vyplýva zo zákona Č. 351/2011 Z. z., európskeho práva elektronických komunikácií a v
konečno,n dósledku aj z elementárncj logiky, verejné elektronické komunikačné slete sú
siet‘ami, na zhotovovaní a prevádzkovani ktorýchje vždy daný verejný záujem. Elektronizácia
šiátnej správy, samosprávi, zdravotnictva, či mých odien‘i nic je možná bez iýchlej, kTalitnej
o spol‘ahhvej verejnej siete. Tu napríklad považuje súdza nadbvtočné dokazovanie, že štát má
záujem na čo najrýchlejšom vybudovaní týchto sietí (napriklad komunikácia prosrrednícn‘om
elektronických schránok, kde už
súčasnosri nic/Uorá podania na súdy, daňové úrady,
sociálne a zdravotné poisťovne nic je ‚iožné vykonat inak ako elektronicky, elektronické
zdravotnIctvo, a pod.) rak, aby čo najskór holo možné elektronicky vybavovat‘ iýchlo a
spolhlivo všetky podania občanov, prepojit‘ ‘šetky orgány štátu s podnikateľ1tý,ni i
nepodnikatelskými subjektmi a pod., k čomu je potrebné predovšetlcým spolhlivé a
dostatočné pokiytie celého územia SR príshišný,ni signálmi Ak súd vychádza teda pri
dej7novwií verejného :áujmzi Z ústavného zákona č. 35712001 Z. z. a teda hodnotí ho ako
záujem, kion prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým alebo mnohým
občanon7 spočíva. V pripade dothntíých :ariadení žalovaného. ktoré ako je zrejmé z
uvedeného, je sučast‘ou vcrejnej elekironickej koniunikačnej siete ( VEKS ich dóležitost‘
spočíva najmd vtom, že ich prostredních‘om je wnožnené pokiytie územia mesta Bytča s
prikhlým okolím, teda nie len dot/cnutej budovy, čo vyplývalo z výpovede štatutárneho
zástupczz žalovaného, ktorú žalobca nerozporoval a súd o pravdivosti krorej ani nemal
.‘

závažné podn‘bnostipotrebnými komunikačnými signálmi mobdnej siete a to tak]. hlasovými
službami/zvukovými signálnn, 2. internetovým signálom, 3. televíznym signálom, aj 4.
rádiovým signálom, č/že prinášo nesporne miniináhie Ir« prospech pre bližšie nezistiteTný
počet ‘zickýc/ aj právnických osáb. Predmetné zariadenia na dothiutej budove žiadnym
spósobwn nebránia využí‘i‘aniu tejto budovy na účel, na ktoiýje určená ajej prevádzkovwzie
nespásobuje žiadnu tymu viastníkom!užívateľom budovy ani blizkenm, či v:dialenému okoliu.

Potreba zavádzania non‘ch technológií a záujem znchlit‘ Internet, či zabezpečit‘ prenos TV
signálu je nepochybne mým prospechom pre bližšie nezistitehiý počet občanov (nejedná sa
len o btdí pravidelne sa iyslciujúcich alebo bývajúcich v bezprostrednom okolí dothiutej
budovy,), vrátane ľudí iiskytujúcich sa v dosahu predmetných zariadení len ce/kom
sporadicky. Súd tak s poukazom na iyššie uvedené dospel k zth‘eru, že na prevádzkovaní
dotknutých :ariadení je verejný záujem a táto je súčasťou vedcnia VEKS a žalovat« má právo
užívat‘ dotknuté priestwy vo verejnom záujme, a to aj prcin, že ich užívanie (ako to in‘ádzal aj
žalovaný ) nic je v súčasnosti možné dosiahnut‘ z mého právneho dá vodu, pričom v tomto
prípade verejný záujem na prevádzkovaní dotknutých zariadeni je nadradený záujmu
vlastníkov dotlmurej nehnutel‘nosti. Na priestomy na a v ktoiých sú prevádzkované zariadenia
ajej súčasti sa vztahuje ust. 66 ods. 1 a 2 Zákona č. 351/2011 Z. z. Dotknutá budova, na
ktorej sa zariadenia nachádzajú a ktoré žalobca žiada odstm‘ánit sa v súčasnosti spravuje
režinzom vecného bremena, iyplývajúceho zo Zákona č. 351/201] Z. z. a potvrdenia o sp/není
oznamovacej povinnosti, ktoiých je jednoznačné, že žalovaný má podl‘a ust. 13 zákona č
‘

.‘
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351/2011 Z. z. nielen oprávnenie, ale aj povinnost‘ poskytovat‘ elektronické komunikaČné
služby a za nz účelom budovat‘ slete za podmienok stanovených Zákonom Č 351/2011 Z. z. a
všeobecný;iz povolením Č. 1/2014, ktoré je n‘erejnené. Vzmysle ust. ČL 13 ods. 1 Ustaiy SR a
ust. Čl. 4 ods. 1 Listiny základných práv a slobód povinnosti možno ukladat‘ len na základe
zákona a vjeho medziach a len pri zachovaní základných práv a slobád. Ak sú ale zákonom
uložené povinnosti, potom musia byt‘ leh nositel‘om ponechané aj práva ich vykonávatĹ Ust. Čl.
20 ods. 3 Ustrny SR a ust. Čl. 11 ods. 3 Listiny základných práv a slobód stanovuje, že
vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužit‘ na ujmu práv mých alebo v rozpore so všeobecnými
záujmami chránenými zákononz. Jeho výkon nestrne poškodzovať l‘udské zdravic, prírodu a
životné prostredie nad mieru ustanovená zákonom. Z toho vyplýva jasne, že vlastníctvo
žalobca nesmie zneužit‘ (vedome ani nci‘edome v rozpore so všeobecnými záujmami
chránenÝmi zák-onom. Že všeobecným záujmom chránem5m zákonom je aj plnenie povinností
žalovaného tak, aby prevádzka verejnoprospešného zariadenia nebola ohrozená, nplýva o. i.
aj z ust. ý 286 Trestného zákona, ktotý elektronick-ú komunikaČnú slet‘ zaradtje medzi
všeobecne prospešná zariadenia, ktorépožívajú nýšenú ochranu.“
Důkaz:

Rozsudok OS Žilina Zo dňa 24.04.2019

Existencia verejného záujmu stavebníka je preukázaná aj stanoviskom Ministerstva
dopravy, výstavby
a regionálneho
rozvoja
SR
zo
dňa 21.12.2011,
Č.
20285/20 1 1/SEKPS/z68622, ktorým reagovalo na podnet Krajského stavebného úradu
ohl‘adom posúdenia verejného záujmu pri stavbe sjetí. Citované stanovisko uvádza, že „práva
podl‘a
66 ods. 1 Zák.Č. 351/20]] Z.z. predstavujú závažný zásah do vlastníc/tych práv.
Zákon zakotvuje podmienky, za ktozých sa tento zásah máže uslwtoČniť Vprípade verejných
elektronických komunikaČných sietí je základnou podmienkou preukázanie verejného záujmu
pri zámere vykonat‘ niektoré zo zákonnich oprávnení uvedených v 66 ods.]. UrČenie, Čo je
verejným záujmom, je pritom potrebné posu±ovat‘ vždy 1‘ /wždom prípade osobitne.
Budovanie verejných elektronických kom unikačných sietí v oblastiach kde nie sú žiadne siete
alebo hospodárska súťaž medzi nimi je minimálna, je jednoznaČne l‘o verejnom záujme. Tento
fakt podporujú principy regulácie vyjadrené v zákone o elektronických komunikáciách. V
súČasnosti je verejn-LJn záujmom najmd budovanie tzv. sietí novej generácie, umožňujúcich
širokopásmrný( vvsokorýchlosmý ) prístup k internetu, ktomý podporuje priamo Európska
únia. EU vyzýva Členské štáty k zjednodušeniu procesu a odstraňovaniu adninistratívnych
bariér, priČom zároveň pripravuje ajjinanČné nástroje na podporu budovania takýchto sietL
Vláda SR rejlelauje na tieto cide vo svojich dokumentoch, najmd v Národnej stratégü pre
širokopásmový prístup a v Národnejpolitike pre elektronické komunikácie.“
Důkaz:

Stanovisko MDVRR SR Zo dňa 21.12.2011, Č. 20285/2011 /SEKPS/z68622

Od stavebníka mám infomiácju, že stavebný úrad ma údajne pri konzultáciách ústne
argumentovat‘ aj spósobom, že stavebník, ktorýje síce podnikom, ale jeho sjet‘ sa neposkytuje
alebo nemá poskytovat‘ na celom území Slovenskej republiky, ako napr. mé podniky, Orange,
a.s., Slovak Telekom. a.s., a preto nemá splňať Zákonné predpoklady ohl‘adom preuká2ania
verejného Záujmu. Takáto argumentáca je jednoznaČne v rozpore s platným právom SR.
Ustanovenie 66 ods. 6 ZEK iba príkladmo. nie taxatívne, uvádza niektoré predpokladv
na posudzovanie verejného záujmu. Uvedené závery stavebného úradu právny poriadok SR
v žiadnom prípade neobsahuje, postavenie podnikov poskytujúcich internetové pripojenie je
pred zákonorn rovné a rovnaké bez ohľadu na jch celos)ovenskú působnost‘ alebo nie.
V opačnom prípade by dochádzalo k djskrjminácjj podnikov, ktoré poskytujú služby iba
v urČitom teritóriu SR, ale sú bezpochyby oprávnené služby poskytovat‘ kdekol‘vek v SR, teda
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na celom území. V konečnom dósledku je možné opätovne poukázať na vvššie citovaný
rozsudok OS Zilina. A naviac navrhovateľ je podnikom s celoslovenskou pbsobnosťou.
Uvedený postup, kedy stavebný úrad svojvol‘ne určil, že je v danej ved potrebné
predtoženie súhlasu vlastníkov pozemkov, na ktorch ie stavba umiestnená, jev rozpore
s ustanoveniami stavebného zákona avo svojej podstate predstavuje porušenie
ústavných práv stavebníka, kedy mu štátny orgán ukladá povinnosti nad zákonný rámec.
preto je takéto konanie stavebného úradu v rozpore s ustanovením Čl. II ods. 2 Ustavy SR,
podľa ktorého ..štárne orgám; móžu konal‘ lha na základe ústrn vjej med: (ach a v rozsahu a
spósobom, kio;ý ustanoví zákon.“
Postup stavebného úradu, ktorý v danorn prípade vykonáva prenesenú štátnu moc v oblasti
stavebných vn‘ahov nic je v sútade so stavebným zákonům, pretože na uloženie predmetnej
povinnosti stavebníkovi neboli a nic sú splnené zákonné podmienky. Ba práve naopak,
stavebný úrad po tom, ako nerešpektuje eXistujúce stavebníkovo „má právo kpozemku“
v zmysle ustanovenia 139 ods. I písm. b) SZ v spojení s ustanovením 66 ods. 1 ZEK, vo
veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia, konanie zastavil.
Naviac stavebný úrad, ako správny orgán, je v zmysle ustanovenia 3 ods. 5 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konanš (ďalej aj ‚SP“) ‘S,) Rozhodnutie správnvch orgánov musí
n;chád:at‘zo spol‘ahUvo zisreného strnu veci. Spráine orgány dbajú o to, aIw v rozhodovaní o
skutkovo zhodných aíebo podobm‘eIi prípadoch nevznikali neodóvodnené rozdielv: povinný
konať tak, aby v skutkovo zhodnýeh prípadoch nevznikali rozdielv.
-

Ako potom mohol stavebný úrad v územnom konaní stavebníka Orange, as. postupovat‘ inak,
a súhlasy vlastníkův nepožadovať. a v tomto konaní v identickej situácii súhlasy vlastnikov
od stavebníka požaduje.
Stavebník na základe mailovej info žiadosti mestu Liptovský Mikuláš zo dňa 04.06.20 19
požadoval infontáciu, aké súhlasy vlastníkův dodala spoločnosť Orange, ktorej trasu dnes
stavebník kopíruje. Po osobnom stretnutí so zamestnancom na stavebnom úrade stavebník dňa
14.06.2019 dostal kópie všetkých vyjadrení k projektu Orange a zistilo sa, že žiadne súhlasv
vlastníkův nedostali, teda okrem mesta.
Preto stavebníkovi nic je zrejmé, prečo mu dnes stavebný úrad pod hrozbou zastavenia
konania uložil v zmysle vyššie uvedenej právnej argumentácie neprípustnú podmienku,
a naviac mému stavebníkovi ju neuložil.
Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že napádané rozhodnutie je nezákonné, vydané
v rozpore s platným právnym poriadkom SR.
Prcto navrhujem. aby stavebný úrad postupoval v súlade s ustanovením 57 ods. 1 SP
a napadnuté rozhodnutie zrušil a vydal požadované územné rozhodnutie. alebo pre
pripad, ak tak stavebný úrad neučini, navrhujem. aby napadnuté rozhodnutie odvolací
orgán v súlade s ustanovením 59 ods. 2 SP zrušil a vrátil prvostupňovému orgánu na
nové prejednanie a rozhodnutie.
S úctou
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