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Zápis z 4. zasadnutia predsedníctva CTF  8.6.2022 
 

 

1. Kontrola úloh z predchádzajúcich  zasadnutí  
2. Odpoved MS SR  žiadosť o riešenie problému pre vecné bremeno 7.3.2022 
3. UPREKAPS – Všeobecné povolenie -okrúhly stôl  
4. UPREKAPS  na náš list CTF k návrhu Opatrenia o prenositeľnosti čísla  
5. Stretnutie na MDV SR 12.5.2022 vo veci pokrývania cestných tunelov rádiovým signálom   
6.  IDEME 22 /voľný vstup, Prezentácia, panelová diskusia, ročenky 2021,  2022 / 
7.  Aktivity pracovnej skupiny PS CTF 
8. Ostatné aktivity  /ZEK, SZ,.../ 

 

K bodu 1/ kontrola stavu príprav zmien CTF podľa zápisu z 2. zasadnutia predsed. z 17.2.2022.  
 

K bodu 2/ V odpovedi MS SR na náš dotaz CTF (7.3.2022) je okrem iného uvedené, že výstavba 
našich sietí (SEK) je vedená ako líniová stavba a znalecké posudky na určenie hodnoty 
vecného bremena musia  byť  vypočítané podľa prílohy F2. Tým je daná metodika 
výpočtu, čo bolo doteraz nie jednoznačne špecifikované a zrejmé.  

 

K bodu 3/ K návrhu na Všeobecné povolenie na poskytovanie elektronických komunikačných sietí 
alebo služieb pripravujú si operátori interné stanovisko . Následne sa uskutoční k tomu 
stretnutie v rámci CTF a až potom sa pripraví spoločné stanovisko CTF pre UPREKAPS. 

 

K bodu 4/ Z úrovne CTF boli poslané pripomienky k Opatreniu o prenositeľnosti čísla boli zaslané 
na UPREKPAS.   

 

K bodu 5/ Zo stretnutia na MDV SR 12.5.2022 vo veci pokrývania cestných tunelov rádiovým 
signálom , ktoré sa uskutočnilo u GT SÚ MDV SR aj za účasti zástupcu NDS a CTF 
nemáme doposiaľ finálny zápis a riešenie. Predmetom rokovania bola otázka kalkulácie 
nájomného za prenájom technickej infraštruktúry  v diaľničnom tuneli Považský 
Chlmec, návrh mobilných operátorov adresovaný NDS na stiahnutie súdnych žalôb proti 
nim, príprava spoločnej, obojstranne akceptovateľnej metodiky,  postupu pri kalkulácii 
výšky nájomného za prenájom priestorov. Budeme pokračovať v diskusii  s MDV SR. 

K bodu 6/ Konferencia IDEME 22, ktorú organizuje združenie PPP a CTF je partnerom sa uskutoční 
22.júna 2022 hoteli NH GATE ONE, Ambrušova 7, Bratislava. Na tomto podujatí budeme 
mať prednášku JUDr.. Dráčová „Výstavba sietí elektronických komunikácií a zmeny 

vyplývajúce z nové ho zákona o elektronických komunikáciách“. Súčasne tam bude 
panelová diskusia o komunikačnej infraštruktúre, v  ktorej budeme mať svoju účasť 
/Šebo, Dráčová/. Voľný vstup okrem prednášajúcich a panelistov  máme  voľný vstup aj 
pre dalších 4-och členov predsedníctva. Tento voľný  vstup bude : Julka Steinerová, 
Peter Čapkovič, Matej Stuška, + 1 (zatiaľ nešpecifikovaný). Treba sa však registrovať ako 
neplatiaci účastník vrátane prednášajúcich. Ostatní z CTF, ktorí by sa chceli zúčastniť 
poobednajšieho programu. "Komunikačná infraštruktúra" od 14.30 hod.  môžu sa 
zúčastniť zadarmo. Netreba, aby sa registrovali, stačí keď to oznámia predsedovi a ten 
zašle zoznam záujemcov PPP. Prezentáciu ppt prednášky CTF zašle predseda 
predsedníctvu na pripomienkovanie. 
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K bodu 7/ Súčasné aktivity PS sú najmä v oblasti analýz cien el. energií a ich vplyvu na prevádzku 

telekomunikačných sietí.  Z posledného rokovania z  5.11.2021  zástupcov CTF a ÚRSO 
/predseda Anton Juris/ vyplynuli témy, ktoré bude potrebné vzájomne pripraviť a 
prediskutovať, aby sa mohla vyvolať požiadavka na zmenu novej vyhlášky k TPS : 
o vývoj TPS 
o tarifikácia za siete (štruktúra tarify, smart merania, priebeh spotreby, časovo 

delené tarify a podobne) 
o pravidlá na agregáciu spotreby pre synergický efekt, flexibilita 

Na rokovaní 5.11.2022 bolo vzájomne dohodnuté, že témy na ďalšie rokovanie predloží CTF na 
ÚRSO  do konca 12/2021, aby bolo možné o nich rokovať koncom januára 2022 /neudialo sa/. 
Podľa vyjadrenia predsedu ÚRSO nebude možné zmeniť novelu vyhlášky k TPS na rok 2022. 
Bude možné však viesť vzájomnú diskusiu (CTF/ÚRSO) tak, aby sa pripravili zmeny pre rok 2023, 

ktoré by zohľadňovali SEK. Budeme pokračovať v diskusii  s ÚRSO. 

K bodu 8/Nový stavebný zákon  (Zákon o výstavbe a Zákon o územnom plánovaní) by mal byť 
účinný od 1.4.2024, kedy by mal byť k dispozícii informačný systém URBION. Vzniknúť 
by mal jeden centrálny stavebný úrad, pribudnúť by mal elektronický register výstavby 
URBION.  a okrem iného by sa mala skrátiť dĺžka stavebného konania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave,  9.6.2022                                Zapísal: Ján Šebo                                                         
                                                                                                         


