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Identifikačné údaje o žiadateľovi:

Priestor realizácie vytýčenia TKZ: Špecifikácia stavby a Záujmové územie

Názov stavby, inv.zámeru, projektu, 
stavebnej akcie, poruchy *

ZÚ katastrálne územie 

ZÚ mesto/obec 

ZÚ ulica ak je možné identifikovať

ZÚ parcely  

Zoznam príloh pre overenie presnosti poskytnutých el.dát
situačná mapa 
širších vzťahov 

vydané stanovisko HeizerOptik 
k PD / vyjadrenie 

projektová dokumentácia
v elektronickej forme

FibreNet s.r.o.

katastrálna/polohopisná mapa
v elektronickej forme  

Prevádzka Bratislava

Hraničná 18

821 05 Bratislava

Tel.: +421 917 700778

e-mail : vyjadrenia@fibrenet.sk

IČO: 36747572

DIČ: 2022341189

servisný zástupca:

Vybavuje : Miroslav PULC

Mob./Tel.: 09098 948800

Elektr.dáta poskytnuté pod č. :***

Zo dňa ***:

Meno/Priezvisko :

Obchodné meno*:

Adresa*:

PSČ / mesto,obec*:

Mob./Tel.:

e-mail *: 

IČO *: 

DIČ *: 

IČ DPH:

Vybavuje* : 

Mob./Tel.*:

Vaša zn. :

Dátum* :

Na základe splnomocnenia a zmluvy 
vybavuje správca siete FibreNet 

.

.
*** poskytnuté elektr.dáta polohopisov, NUTNÉ vyplniť  / vytýčenie sa realizuje iba na základe poskytnutých el.dát nie starších ako 6mesiacov

Dátum

*povinné údaje

St
ra

na
 1

/ 
2

Dátum * Pečiatka a podpis 
žiadateľa **

Potvrdenie žiadateľa

**nutné potvrdiť pečiatkou a podpisom a original odoslať poštovou službou

ŽIADOSŤ NA VYTÝČENIE TELEKOMUNIKAČNEJ SIETE AUTORIZOVANÝM GEODETOM 

(Vytýčenie zariadení telekomunikačných sietí v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)

 

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti udeluje súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. za účelom poskytnutia vyjadrenia v zmysle § 66 
ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Žiadateľ poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov na čas neyvhnutný k dosiahnutiu vyššie uvedeného účelu.

Žiadosť a dohoda o vytýčenie telekomunikačnej siete spol. FibreNet s.r.o., slúži pre udelenie súhlasu k vytýčeniu “cudzím” autorizovaným geodetom a nie je nutná žiadna Vaša ďalšia objednávka. Vytýčenie je možné 
realizovať iba na základe vydaného vyjadrenia a poskytnutých elektronických dát polohopisov siete.  Dohodu spolu so žiadosťou je potrebné vyplniť, vytlačiť, potvrdiť pečiatkami a podpismi a odoslať ako originál na 
adresu FibreNet s.r.o. prevádzka Bratislava, Hraničná 18, 82105 Bratislava. Pre urýchlenie konania je možné takto potvrdenú dohodu a žiadosť oscanovať a zaslať aj elektronicky na e-mail: vyjadrenia@fibrenet.sk 
,avšak originál musí byť vždy zaslaný poštovou službou! Následné admin.úkony akceptácie takto realizovaného vytýčenia sú spoplatnené podľa cenníka správcu siete 15,00e s DPH..
 

*povinné údaje

. 

.

. . . 

pred uložením  
skontrolujte všetky údaje

pri elektronickom 
podaní

ULOŽIŤ AKO
ODOSLAŤ

žiadosť odoslať na 
udrzba@heizeroptik.sk

..

pred tlačou 
skontrolujte všetky údaje

pre podanie poštovou 
službou

 

T L A Č
 

žiadosť sa odošle na 
talčiareň žiadatela

Miesto pre záznamy správcu siete
Správca siete udeluje žiadateľovi súhlas k 
vytýčeniu spravovanej telekomunikačnej 
siete  “FibreNet”, vlastným geodetom 
podľa vyššie uvedených dát:
pod číslom

Kontaktná osoba pre vytýčenia zo strany správcu siete: M.Pulc // tel.0908 948800 // vyjadrenia@fibrenet.sk

Dôvod neudelenia 
súhlasu

pečiatka  / podpis

Žiadame správcu telekomunikačnej siete prevádzkovateľa FibreNet, s.r.o. o súhlas na jej vytýčenie 
vlastným autorizovaným geodetom, na základe správcom poskytnutých elektronických dát pod vyššie uvedeným číslom.

.
ano

nie

Vybavuje .
.

.

Realizácia
Vytýčenie zrealizuje: *  firma názov/autor.geodet meno .

vytýčenie telekomunikačnej siete a zariadení na základe poskytnutých elektronických dát polohopisov siete 

pre elektronickú 
archiváciu

ULOŽIŤ AKO
žiadosť potvrdiť a 
odoslať poštovou 

službou

pre podanie poštovou 
službou

 

T L A Č
 

žiadosť sa odošle na 
tlačiareň žiadatela

NOVÝ FORMULÁR
VYMAZAŤ VŠETKY UDAJE 

NOVÝ FORMULÁR
VYMAZAŤ IBA UDAJE STAVBY 

podrobnosti viď. dalšia strana Dohoda o vytýčení autorizovaným geodetom

DPVAG VYT

vy
pl

ňu
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 s
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Obchodné meno:

Adresa:

PSČ / mesto,obec:

Identifikačné údaje o žiadateľovi:

FdibreNet s.r.o.

Prevádzka Bratislava

Hraničná 18

821 05 Bratislava

Tel.: +421 917 700778

e-mail : vyjadrenia@fibrenet.sk

IČO: 36747572

DIČ: 2022341189

servisný zástupca:

Vybavuje : Miroslav PULC

Mob./Tel.: 09098 948800

Elektr.dáta poskytnuté pod č. :

Meno/Priezvisko :

Obchodné meno:

Adresa:

PSČ / mesto,obec:

Mob./Tel.:

e-mail: 

IČO : 

DIČ : 

IČ DPH:

Vybavuje : 

Mob./Tel.:

e-mail  :

Na základe splnomocnenia a zmluvy 
vybavuje správca siete FibreNet 

.

.

St
ra

na
 2

/ 
2

Dátum

Pečiatka a podpis
Za žiadateľa **nutné potvrdiť pečiatkou geodeta

DOHODA O PROTOKOLÁRNOM VYTÝČENÍ TELEKOMUNIKAČNEJ SIETE A JEJ ZARIADENÍ 
AUTORIZOVANÝM GEODETOM ŽIADATEĽA 

(Vytýčenie zariadení telekomunikačných sietí v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)

 

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti udeluje súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. za účelom poskytnutia vyjadrenia v zmysle § 66 
ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Žiadateľ poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov na čas neyvhnutný k dosiahnutiu vyššie uvedeného účelu.

Žiadosť a dohoda o vytýčenie telekomunikačnej siete spol. FibreNet s.r.o., slúži pre udelenie súhlasu k vytýčeniu “cudzím” autorizovaným geodetom a nie je nutná žiadna Vaša ďalšia objednávka. Vytýčenie je možné 
realizovať iba na základe vydaného vyjadrenia a poskytnutých elektronických dát polohopisov siete.  Dohodu spolu so žiadosťou je potrebné vyplniť, vytlačiť, potvrdiť pečiatkami a podpismi a odoslať ako originál na 
adresu FibreNet s.r.o. prevádzka Bratislava, Hraničná 18, 82105 Bratislava. Pre urýchlenie konania je možné takto potvrdenú dohodu a žiadosť oscanovať a zaslať aj elektronicky na e-mail: vyjadrenia@fibrenet.sk , 
avšak originál musí byť vždy zaslaný poštovou službou! Následné admin.úkony akceptácie takto realizovaného vytýčenia sú spoplatnené podľa cenníka správcu siete 15,00e s DPH.
 

..

Kontaktná osoba pre vytýčenia zo strany správcu siete: M.Pulc // tel.0908 948800 // vyjadrenia@fibrenet.sk

pečiatka**  /     podpis

.

Meno/Priezvisko :

autor.geodet

Za Správcu siete

Meno/Priezvisko Dátum**Meno/Priezvisko**

Pečiatka a podpis**

vyplňuje správca

Za presnosť vytýčenia zodpovedá autorizovaný geodet žiadateľa:

Vyššie uvedený správca optickej telekomunikačnej siete prevádzkovateľa FibreNet, s.r.o. a žiadateľ uzatvárajú dohodu 
o vytýčení telekomunikačnej siete a jej zariadení (ďalej len TKZ) vlastným autorizovaným geodetom žiadateľa uvedeným v 
žiadosti o vytýčenie. 

Vytýčenie bude realizované na základe správcom poskytnutých elektronických dát. Správca siete zodpovedá za 
presnosť a úplnosť údajov poskytnutých elektronických dát z geo zameraní polohopisov siete. Správca siete nezodpovedá za 
presnosť realizovaného vytýčenia.

Žiadateľ a ním poverený autorizovaný geodet zodpovedajú za:
- presnosť vytýčenia a vyznačenie polohy zariadení na povrchu terénu
- zachovanie vytyčovacích značiek v teréne
- preukázatelné oboznámenie pracovníkov ktorý budú vykonávať práce nad vytýčenou trasou
- upozornenie na možnú polohovú odchýlku od skutočného uloženia TKZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- overenie výškového a stranového uloženia TKZ ručnými sondami (vzhľadom na možné zmeny priestorového uloženia 

  vykonané bez vedomia prevádzkovateľa a správcu
Pre potvrdenie takto realizovaného vytýčenia bude žiadateľovi, po schválení tejto žiadosti a dohody,  poskytnuté 

tlačivo protokolárnej zápisnice vytýčenia s akceptačným listom správcu, ktoré po vytýčení vyplní a zašle na akceptáciu. 
 
 
 
 

**nutné potvrdiť pečiatkou a podpisom a original odoslať poštovou službou

DPVAG VYT          





Legenda:


Poznámky:
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