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K bodu 2/ Snahy niektorých miest o obmedzenie a zastavenie výstavby aj prevádzky BTS

CTF zaslalo dňa 9.2.2018 list na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a Informatizáciu, v ktorom sme
požiadali podpredsedu vlády o stretnutie všetkých zástupcov kompetentných orgánov štátnej správy,
kde chceme nájsť efektívne riešenie k
téme znižovania limitov expozície obyvateľstva
elektromagnetickému žiareniu v regulatívoch miest a obcí. List bol zaslaný na vedomie : MZ SR ministrovi, Hlavný hygienik SR, MDV SR -ministrovi, MV SR -odbory a sekcie, MV SR-ministrovi a sekcii,
ÚR EKPS-predsedovi, zastúpenie EK v SR, ZMOS -podpredsedovi, VÚS -riaditeľovi. Ani po urgencii sme
zatiaľ nedostali žiadnu odpoveď .
Aktuálny stav :
•
•
•
•
•

Aktivisti Občianskej iniciatívy za reguláciu vysielačov podali podnet na GP na podanie protestu
proti vyhláške MZ SR č. 534/2007 Z.z.
Mesto Trnava zrušilo 25.4.2018 sporný regulatív o sprísnených limitoch expozície EMF.
VÚS spracoval v 04/2018 stanovisko o limitoch žiarenia pre Občiansku iniciatívu za reg. vysiel.
CTF bude urgovať zvolanie pracovného stretnutia z úrovne UPPVIaI na základe listu z 9.2.2018.
Poslať email na ZMOS /Jozef Turčány/ na návrh rokovania o územných plánoch miest a o
stavebných konaniach pre stavby elektronických komunikácií.

Zodp.: predsedníctvo, predseda, ved. LS CTF
05/2018
........................................................................................................................................................................
K bodu 3/ Príprava nových zákonov pre výstavbu

Pripomienky k pracovným návrhom stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní /ÚP/ boli za CTF
predložené na MDV SR v 12/2017. Tieto boli predmetom ďalšieho procesu prípravy návrhu zákona o ÚP
16. a 17.4.2018 v rámci odborno-legislatívnej pracovnej skupiny na MDV SR. K dispozícii je paragrafový
návrh z dátumu 19.3.2018, avšak na MDV SR existuje už upravená verzia aj s akceptovanými
pripomienkami zo strany CTF. Zatiaľ ju nemáme k dispozícii. Prípadné ďalšie pripomienky je potrebné
zaslať vedúcej LS CTF.
Zodp. ved. LS CTF

priebežne

K bodu 4/ Proces prípravy predpisu JIM (smernica EK 61/2014)
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Nie sú nám známe žiadne relevantné informácie zo strany RU o príprave všeobecne záväzného
právneho predpisu „Opatrenia k JIM“ .

.......................................................................................................................................................................
K bodu 5/ seminár „Telekomunikačné stavby XI“
Predsedníctvo navrhlo termín semináru „Telekomunikačné stavby XI“ na 4. októbra 2018 v hoteli
Bratislava. Boli navrhnuté tieto témy :
•
•
•
•
•

príprava nových zákonov pre výstavbu a územný plán
obmedzenia vyplývajúce z VZN miest na limity žiarenia pre stálu expozíciu obyvateľstva
výstavba WiFi4SK, alebo Internet pre všetkých
spolupráca so ZMOS pre zavádzanie vysokorýchlostného internetu do obcí
Broadband verzus obmedzujúce kroky niektorých miest

Zodp. predsedníctvo CTF

10/2018

K bodu 6/ Ročenka CTF

.....................................................................................................................................................................................................................................

Všetkým členom CTF, na MDV SR, RÚ, ZMOS bola poštou zaslaná Ročenka CTF 2018. Okrem toho
členovia predsedníctva obdržali na tomto zasadnutí ročenky po 5 ks, prípadne 10 ks podľa potreby.
Celkom bolo dodaných 100 ks ročenky. V ročenke nebola žiadna reklama, nakoľko nikto z členov
neprejavil o to záujem. Poďakovanie patrí Ing. Oravcovi za prípravu a organizáciu vydania ročenky.
Zodp. Ing. J. Oravec
.......................................................................................................................................................................
K bodu 7 / Novela zákona o DPH
V rámci pripravovanej novely zákona o DPH bolo prejednávané aj účtovanie DPH pri predplatených
kartách v zmysle príslušnej Smernice. Súčasný status je taký, že zatiaľ sa nič podstatné vyjednať
nepodarilo, nakoľko podľa MF SR zmenu transponovať treba. Navyše už súčasný stav nie je vyhovujúci
legislatíve. Budeme čakať na MPK a žiadať aspoň zavedenie prechodného obdobia pre účtovanie služieb
zakúpených pred dátumom účinnosti zákona.
Zodp. LS CTF
05/2018
.......................................................................................................................................................................
K bodu 8/ Iné
Zástupca O2 Slovakia predniesol žiadosť v rámci CTF o podporu zmeny „Sadzobníka úhrad za právo
používať frekvenciu alebo identifikačný znak“ (Sadzobník) v znení účinnom od 15. februára 2017, kedy do
platnosti vstúpilo Opatrenie č. 1/2017 (Opatrenie) Úradu. Ide o zmenu ich opatrenia na formát, ktorý
reálne napĺňa ten cieľ, ktorý Úrad pri jeho zavedení deklaroval.
Zodp. LS CTF

05/2018
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