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K bodu 2 a 3/ Výsledky rokovania na MÚ Prešov 11.7.2018, rokovanie 7.8.2018
Dňa 11.7.2018 sa konalo stretnutie zástupcov CTF a Telekomunikačných operátorov /členov CTF/ na MÚ
Prešov za účelom prerokovania Návrhu zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov
a k návrhu úpravy Regulatívu RL 5 pre elektronické komunikácie. VÚS vypracoval pre Mesto Prešov
dokument „Odborné stanovisko č.23/608/2018/LRB ® z dňa 16.04.2018 k návrhu úpravy regulatívu RL
5.2. pre umiestňovanie tlk. stavieb ÚPN mesta Prešov v súvislosti s podnetmi na zmenu územného plánu
a to spol. Slovak Telekom, Občianskou iniciatívou za reguláciu vysielačov a v súvislosti so stanoviskom
spol. O2 Slovakia.
Predmetný dokument vyvrátil nezmyselné požiadavky z predchádzajúceho návrhu zmien regulatívu RL
5.2. Na základe dokumentu, ktorý spracoval VÚS zmenil MÚ Prešov návrh zmien v RL 5.2 a použil v ňom
závery a odporúčania bodu 3 z dokumentu VÚS. Tieto sú však v rozpore s predchádzajúcou časťou
dokumentu kap.1, 2. Požiadavky uvedené v návrhu zmien RL 5.2 sú podľa operátorov v husto zastavaných častiach mesta nerealizovateľné. Avšak pre MÚ Prešov je odborné stanovisko VÚS
smerodatné a MÚ Prešov trvá na jeho uplatnení v o VZN.
Preto na rokovaní 11.7.2018 v Prešove opätovne nedošlo ku vzájomnej zhode, k čomu výrazne prispel
záver odborného stanoviska VÚS a argumentácie zástupcu VÚS, o ktoré sa opiera MÚ Prešov. Vzhľadom
k tomu, že VÚS je členom CTF je takýto stav neúnosný. Preto na dnešnom rokovaní sme hľadali vzájomný
konsenzus.
Na základe predchádzajúceho
a dnešného rokovania predsedníctva CTF s riad. VÚS Ing. Jozefom
Pavlíkom bolo dohodnuté, že VÚS :
•
•
•
•

vykoná audit ako bolo naložené s výsledkami odborného posudku VÚS na MÚ Prešov
odporučí MÚ Prešov, aby závery odborného posudku boli vylúčené zo záväzného regulatívu RL
5.2 a boli považované len za odporúčania VÚS smerom k inštitúciám, ktoré sa budú podieľať na
odbornej diskusii k „Jednotnej metodiky pre meranie elektromagnetických polí“.
predmetné kroky vykoná VÚS do 7.8.2018, nakoľko MÚ Prešov opätovne zvolal rokovanie na
7.8.2018 /rozporové konanie/ k prerokovaniu Návrhu zmien a doplnkov Územného plánu
Prešov, ktoré neboli zohľadnené.
Pri príprave „Jednotnej metodiky pre meranie elektromagnetických polí“ 09 -12/2018
predpokladá sa úzka spolupráca CTF a operátorov s VÚS.

Na rokovaní 7.8.2018 na MÚ Prešov sa podľa pozvánky /rozdeľovníka/ MÚ Prešov zúčastnia :
CTF, Slovak Telekom, Orange Slovensko, O2 Slovakia, SWAN Mobile a zástupcovia MÚ Prešov.
Podľa najnovších informácií rokovania na MÚ Prešov sa zúčastní aj riad. VUS Ing. Jozef Pavlík.
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Právny stav je taký, že operátori /CTF/ zotrvávame na našej argumentácii na dodržiavaní platnej
legislatívy. Proti stanovisku Okresnej prokuratúry Prešov a Krajskej prokuratúry Prešov bol podaný
podnet Generálnemu prokurátorovi SR.
Zodp. predsedníctvo CTF

08/2018
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K bodu 4 / Okrúhly stôl – CTF, PPP, ZMOS – 09/2018
Na základe listu CTF /04/2018/ pre ZMOS na návrh rokovania o územných plánoch miest a o stavebných
konaniach pre stavby elektronických komunikácií uskutoční sa v 09/2018 okrúhly stôl so zástupcom
ZMOS s Ing. Muškom a zástupcami PPP .
Zodp. predseda CTF

09/2018

K bodu 5/ seminár „Telekomunikačné stavby XI“

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

Stav prípravy semináru „Telekomunikačné stavby XI“ , ktorý sa bude konať 3. októbra 2018 v hoteli
Bratislava je nasledovný. Zatiaľ potvrdené prednášky:
•
•
•
•

Projekt WiFi pre Teba / OPII, PO 7/, UPVII SR
Komplexne o JIM , RÚ
Identifikácia problémových obcí v SR na pripojenie k internet, VÚS
Aktuálny stav prípravy zákonov pre výstavbu a územný plán, ST

Ostatné témy prezentácii sú predmetom diskusie a v hľadaní prednášajúcich v spolupráci s PPP a SES.
Predpokladaná uzávierka prednášaných tém je 31.8.2018.
Zodp. predsedníctvo CTF

10/2018
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