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Vec:

Žiadosť o usmernenie – odpoveď

Na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, odbor štátnej
stavebnej správy a územného plánovania (ďalej len MVRR SR), ste sa obrátili so žiadosťou
o usmernenie vo veci postupu v konaní o umiestnení líniovej stavby „Optické prepojenie Ižop
– Čiližská Radvaň“ (televízny rozvod). Konkrétne požadujete usmernenie vo veci, či je podľa
§ 38 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov povinnosťou stavebníka (ktorý nie je vlastníkom pozemku)
predložiť do konania písomný súhlas vlastníkov pozemkov (orná pôda), cez ktoré je
navrhnutá trasa uloženia optických káblov.
Nakoľko MVRR SR nemá pre posúdenie predmetnej veci kompletnú dokumentáciu
k Vašej otázke sa môže vyjadriť iba vo všeobecnosti :
Podľa § 38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné
právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo
rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok
vyvlastniť.
Podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona pod pojmom "iné práva k pozemkom a
stavbám" použitým v spojení "vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa
podľa povahy prípadu rozumie
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe nájomnej zmluvy alebo dohody o budúcej
kúpnej zmluve, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu,
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou,
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov 13b).

V poznámke pod čiarou 13b) sú príkladmo uvedené zákony, z ktorých vyplýva toto iné právo;
zákonom č. 66/2009 Z.z. bola novelizovaná práve poznámka pod čiarou 13b) k § 139 ods. 1
písm. c) stavebného zákona nasledovne: „Napríklad zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri
majetkovoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce
a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“ Z dikcie uvedeného ust.

(príkladmo uvedené zákony) vyplýva, že toto oprávnenie môžu obsahovať aj iné zákony než
tie, ktoré sú konkrétne vymenované v poznámke pod čiarou.
Pojmy „elektronická komunikačná sieť“ a „vedenie sietí“ sú definované v § 4 zákona č.
610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon č. 610/2003 Z.z.). Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z.z. verejná sieť sa úplne
alebo prevažne používa na poskytovanie verejne dostupných elektronických
komunikačných služieb.
Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam ustanovuje § 69 zákona č.
610/2003 Z.z.; podľa § 69 ods. 1 písm. a) podnik (§ 4 ods. 8), ktorý poskytuje verejnú sieť, je
vo verejnom záujme a v nevyhnutnom rozsahu oprávnený zriaďovať a prevádzkovať verejné
siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti. Podľa § 69 ods. 2 zákona č. 610/2003
Z.z. povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa ods. 1 písm. a) sú vecnými bremenami
viaznúcimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra
nehnuteľností podá podnik.
Vzhľadom na vyššie uvedené možno konštatovať že oprávnenia vyplývajúce z cit.
ustanovení zákona č. 610/2003 Z.z. postačujú na preukázanie iného práva k pozemku
v zmysle § 139 ods. 1 písm. c) stavebného zákona.
Na základe Vami uvádzaných čiastkových informácií sa v danom konkrétnom prípade
jedná o zriadenie verejnej elektronickej siete (umiestnenie optických káblov) povoľovanej
v režime umiestnenia líniovej stavby na cudzích pozemkoch. Stavebník („podnik“ v zmysle §
4 ods. 8 zákona č. 610/2003 Z.z.) má k cudzím nehnuteľnostiam, na ktorých sa bude
umiestňovať predmetná líniová stavba elektronickej siete, iné právo v zmysle § 139 ods. 1
písm. c) stavebného zákona, ktorého obsah a rozsah vyplýva z osobitného právneho predpisu
– v danom prípade zo zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení
neskorších predpisov. Pri realizácii tejto stavby je stavebník povinný vykonávať práce
v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s ust. § 69 zákona o elektronických
komunikáciách.
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