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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

stretnutie ohľadom odstránenia vysielača z budovy ZŠ v Budatíne 

 

Dňa 14.11.2017 o 13,00 hod. sa v priestoroch Mestského úradu v Žiline (ďalej len „MsÚ“) 

uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) – 

stretnutie vo veci odstránenia vysielača spoločnosti Slovak Telekom, a.s. (ďalej len „ST“)  

z budovy Základnej školy Slovenských dobrovoľníkov v Budatíne (ďalej len „ZŠ“).  

Stretnutia sa zúčastnili členovia výboru Ing. Ján Pažický, Mgr. Emília Talafová a Ján Púček, 

poslanec Mestského zastupiteľstva Ing. Arch. Dušan Maňák, členovia petičného výboru za 

odstránenie vysielača Ing. Eva Kocúrová a Ing. Marián Samák, odborník venujúci sa 

problematike šírenia elektromagnetického žiarenia Ing. Juraj Tobola, pracovníčka Odboru 

právneho a majetkového JUDr. Gabriela Marčanová, vedúca Odboru školstva a mládeže  

PaeDr. Viera Popluhárová, vedúci Odboru životného prostredia Ing. Andrej Vidra s 

pracovníčku odboru Ing. Fiťmovou, vedúca Stavebného odboru Eva Kremeňová, riaditeľka 

ZŠ Mgr. Mária Ľuptákova, zástupcovia médií a o 14,00 hod. na stretnutie došli zástupcovia 

spoločnosti Slovak Telekom a.s.  (ďalej len „ST“) Juraj Hegeduš a Dalibor Žilinčík. 

Stretnutie bolo zvolané výborom, ktorého člen poslanec Púček privítal prítomných a uviedol, 

že občania Budatína sa cítia byť podvedení v danej veci. Napriek tomu, že spoločnosti ST 

rok pred ukončením nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa (ZŠ) bolo oznámené, že 

Nájomná zmluva (predmetom je nájom priestorov v ZŠ za účelom umiestnenia 

a prevádzkovania základňovej stanice/vysielača) k dátumu 31.10.2017 skončí a nebude zo 

strany ZŠ predĺžená, spoločnosť ST nepodnikla žiadne kroky, aby v termíne ukončenia 

nájomnej zmluvy vysielač odstránila. Na základe medzičasom zriadeného zákonného 

vecného bremena vysielač prevádzkuje i naďalej, a to až do doby, kedy nevybuduje 

náhradnú základňovú stanicu v blízkosti jestvujúcej, aby túto nahradila.   

V ďalšom Ing. Kocúrová uviedla dôvody, ktoré ich viedli k spísaniu petície proti 

prevádzkovaniu jestvujúceho vysielača. Základným dôvodom je obava zo škodlivosti žiarenia 

v blízkosti vysielača a jeho negatívneho vplyvu na zdravie človeka, najmä detí vo vývoji. 

Poslanec Maňák informoval o snahe upraviť možnosti výstavby takýchto vysielačov v meste 

Žilina najmä v obytných zónach a to buď prijatím VZN mesta, ktoré bude túto problematiku 

upravovať, alebo zmenou Územného plánu mesta Žilina. Takéto aktivity už riešia mestá 

Prešov a Trnava. 

Ing. Tobola po odbornej stránke informoval o možných negatívnych vplyvoch 

elektromagnetického žiarenia na zdravie človeka nielen zo stránky tepelnej, ale aj 

elektrochemickej. Dodal, že nie je cieľom zabrániť ďalšiemu vývoju a pokroku v oblasti 

telekomunikácií, ale ide o snahu, aby boli prijaté opatrenia na maximálne možnú elimináciu 

možných rizík a na reguláciu umiestňovania takýchto vysielačov najmä v obytných zónach. 
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Mgr. Ľuptáková informovala, že v danej veci ZŠ dostala oznámenie o výkone štátneho 

stavebného dohľadu, ktoré bolo stanovené  na 30.11.2017. 

JUDr. Marčanová uviedla, že na základe predchádzajúceho stretnutia zo strany právneho 

odboru boli podniknuté dohodnuté kroky a to zorganizovanie štátneho stavebného dohľadu 

a príprava súdneho podania vo veci ukončenia nájomnej zmluvy a vypratanie priestorov. 

O 14,00 hod. na stretnutie prišli zástupcovia spoločnosti ST, ktorí v prvom rade požiadali, 

aby médiá nezaznamenávali ich vyjadrenia, nakoľko toto spadá do kompetencie ich hovorcu 

a oni sa na média vyjadrovať nemôžu. 

p. Hegeduš uviedol, že predmetný vysielač ST odstráni z budovy ZŠ a ukončí jeho 

prevádzku, ale až vtedy, keď vybuduje náhradnú základňovú stanicu. Dovtedy bude vysielač 

prevádzkovať na základe zriadeného zákonného vecného bremena.  

V rámci diskusie následne zástupcovia ST informovali o tom, že vysielač spĺňa všetky 

potrebné normy a kritéria a uistili prítomných o tom, že žiarenie nemá škodlivý vplyv na 

človeka. Nový vysielač plánujú umiestniť pri vodojeme v Budatíne – zatiaľ však nemajú 

potrebné súhlasy na jeho vybudovanie.  

Členovia výboru požadujú, aby bol jestvujúci vysielač z budovy ZŠ odstránený čo najskôr. 

Zároveň aj vyjadrujú nesúhlas s umiestnením novej náhradnej základňovej  stanice pri 

vodojeme v Budatíne, nakoľko v tejto oblasti sa pripravuje v budúcnosti IBV. Požadujú, aby 

sa touto problematikou začali urýchlene zaoberať kompetentné odbory MsÚ v zmysle 

úvodného príspevku poslanca Maňáka – buď prijatím VZN, alebo úpravou Územného plánu, 

ktoré budú túto problematiku na území mesta Žilina upravovať. 

 

 

 

V Žiline, dňa 18.11.2017 

 

predseda výboru:      sekretár výboru: 

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

Ing. Ján Pažický      Mgr. Emília Talafová 

 

        člen výboru: 

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

Ján Púček  


