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• aktuálne nelegálne
• zásadne ovplivňuje tempo výstavby



§ 4 Umiestňovanie stavby

• (5)Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody 
a vedenia sa v zastavanej časti obce umiestňujú pod 
povrch zeme.



•nové siete – MINDOP „chce pomôcť“
• návrh novely §4, ods. 5 zo strany MIN = príležitosť
na korupčné správanie
• protinávrh ALPI 



…sa nezaoberá základnou otázkou kde (na ktorých miestach) by mali
byť v záujme zníženia nákladov povolené aj nadzemné vedenia, ani 
nedefinuje, že sa zmena týka vysokorýchlostných sietí. 

Namiesto toho prostredníctvom podmienok určuje predovšetkým kto
bude môcť potrubné, telekomunikačné a elektrické vedenia nad 
povrchom zeme umiestňovať. 

A hoci dôvodom novely je podpora výstavby nových 
vysokorýchlostných sietí, podmienky splnia predovšetkým tí, ktorí

vedenia už majú nad zemou umiestnené. 



„(5) Potrubné, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia, ktoré tvoria horizontálnu 
stavebnotechnicky a prevádzkovo neprerušovanú líniu, sa v zastavanom území obce 
umiestňujú spravidla pod povrch zeme. 
Nad povrchom zeme možno v zastavanom území obce takéto rozvody a vedenia umiestniť
v prípade, ak: 
a) ide o výmenu, modernizáciu, opravy alebo rekonštrukciu existujúcich nadzemných 

vedení alebo rozvodov, ak sa nemení ich trasa; 
b) ide o pridávanie rozvodov alebo vedení k existujúcim nadzemným rozvodom alebo

vedeniam, ak sa nemení celková trasa vedení alebo rozvodov a zároveň ak budú
dodržané podmienky ochrany existujúcich nadzemných rozvodov alebo vedení; 

c) ide o križovanie vodných tokov, roklín alebo podobných krajinotvorných útvarov
d) ide o vyústenia alebo ukončenia vedení alebo rozvodov, ktoré sa obvykle umiestňujú

nad povrchom zeme (napr. vyústenia v rozvodných skriniach, ukončenia v zariadeniach
umiestených nad povrchom zeme alebo na existujúcich stavbách);

e) s tým súhlasí obec, o ktorej zastavané územie ide, aj v prípade, ak: 1. umiestnenie
rozvodov a vedení pod povrch zeme by bolo technicky nemožné alebo by bolo spojené 
s neprimeranými ťažkosťami alebo by vyžadovalo vynaloženie neprimeraných
nákladov (napr. v prípadoch stiesnených priestorových podmienok); 2. ide o predĺženie
existujúcich nadzemných vedení alebo rozvodov v zastavanom území obce. “ 



Z príspevkov členov ALPI vyplynuli štyri hlavné požiadavky, ktorým by 

malo nové znenie vyhlášky za každých okolností vyhovovať:

1. Všetky podniky musia mať rovnaké možnosti získať povolenie na 

výstavbu nadzemných vedení. 
2. Legislatívna zmena nesmie ohroziť návratnosť už vykonaných 

investícií do podzemných vedení a podzemnej fyzickej infraštruktúry

(káblovodov a pod.)

3. Ustanovenia vyhlášky musia byť zrozumiteľné a jednoznačné a 

nesmú poskytovať priestor pre rôzne špekulatívne výklady. 
4. Nadzemné vedenia postavené v rozpore s doterajšími predpismi

nemôžu byť po zmene predpisov legalizované bez sankcie.



Ďakujem za pozornosť


