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Identifikačné údaje o žiadateľovi:

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

situačná mapa širších vzťahov *

Jednoduchý výkres stavby

stanovisko HeizerOptik k PD 

 technická správa a PD

FibreNet s.r.o.

Vyjadrenie požadujem za účelom*

katastrálna mapa s presne vyznačeným 
záujmovým územím 

predošlé vyjadrenie a jeho  prílohy *

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

Číslo predošlého vyjadrenia ***:

Vydaného dňa ***:

Meno/Priezvisko :

Obchodné meno*:

Adresa*:

PSČ / mesto,obec*:

Mob./Tel.:

e-mail *: 

IČO *: 

DIČ *: 

IČ DPH:

Vybavuje* : 

Mob./Tel.*:

Vaša značka :

Dátum* :

Na základe splnomocnenia a zmluvy 
vybavuje správca siete FibreNet 

.

.

*** predtým vydané vyjadrenie, NUTNÉ vyplniť  pri predlžení platnosti

projektová príprava

investičný zámer projekt ochrany TKZ

stavebné konanie
 

posúdenie zapracovaných pripomienok projekt prekladky TKZúzemné konanie

realizácia stavby
 

predĺženie platnosti vyjadrenia
 

*povinné údaje

Bližšie informácie , prípadne 
doplnenie údajov
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3

Dátum * Pečiatka a podpis 
žiadateľa **

Potvrdenie žiadateľa

**pri elektronickom podaní stačí vyplniť meno/priezvisko alebo obchodné meno

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE PLATNOSTI PREDOŠLÉHO VYJADRENIA K STAVBE                                                                 
bez zmeny záujmového územia a rozsahu stavby

(Vyjadrenie v zmysle § 66 ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 34 ods.2, § 35 ods.1 a § 60 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.

Predlženie platnosti vyjadrenia bude vydané aj v prípade že prišlo k zmenám stavu optickej siete prevádzkovateľa. Predlženie platnosti bude realizované 
vydaním vyjadrenia pod novým číslom so zapracovaním prípadných zmien. (Ak neprišlo k zmenám stavu optickej siete môže byť v špecifických prípadoch 
predĺženie potvrdené aj v pôvodnom vyjadrení.) 

Vyhlásenie žiadateľa 

*povinné údaje

 -:- ak neprišlo k žiadnej zmene stavby voči predošlému vyjadreniu nie je nutné zasielať všetky prílohy -:-

*povinné údaje

. 

. 

. 

. 

. . . 

. . 

. .

. . 

. . 

pred odoslaním 
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

**ak Vám nie je známe číslo parcely zadajte “neznáme”

Žiadateľ svojím podpisom na tejto žiadosti potvrdzuje že neprišlo k žiadnej zmene záujmového územia stavby, alebo zmene 
rozsahu stavby oproti zadaniu ktorým požadoval a ku ktorému bolo vydané predošlé vyjadrenie. 

pri elektronickom 
podaní

ULOŽIŤ AKO
ODOSLAŤ

žiadosť následne 
odoslať na 

udrzba@heizeroptik.sk

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 



    �
bez zmeny záujmového územia a rozsahu stavby
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(Vyjadrenie v zmysle § 66 ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 34 ods.2, § 35 ods.1 a § 60 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)

 
POKYNY K VYPLNENIU ŽIADOSTI A INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA

Žiadosť je určená pre predĺženie platnosti predošlého vydaného stanoviska pre dotknuté orgány k projektovej dokumentácii, bez zmeny záujmového územia a 
rozsahu stavby, pre účely vydania územného rozhodnutia; povolenia drobnej stavby;  stavebných úprav a udržiavacích prác; povolenia informačného, reklamného a 
propagačného zariadenia; stavby vedení elektronických komunikačných sietí; stavebného povolenia; povolenia na odstránenie stavby, alebo pre účely mapovania 
lokality, geodetické práce pre investičné zámery. Vydané vyjadrenie a informatívny zákres platí pre obdobie 6 mesiacov od dátumu vystavenia tohto dokumentu od 
správcu siete ak nie je uvedené inak. 
Žiadosť je potrebné vyplniť paličkovým písmom, alebo v PC a je ju možné podať buď elektronicky zaslaním s potrebnými prílohami na e-mail: 
vyjadrenia@fibrenet.sk ; alebo poštou na adresu: FibreNet s.r.o. / Hraničná 18 / 821 05 Bratislava; prípadne FibreNet s.r.o./Topolnícka cesta 189 / 930 13 Trhová 
Hradská;    uprednostňujeme elektronickú komunikáciu.
 
Pre zaslanie Žiadosti o vydanie stanoviska k PD pri styku TKZ nie je nutné použiť teto formulár. Žiadosť je možné zaslať aj na vlastnom tlačive, avšak musí obsahovať 
všetky informácie, ktoré sú v tlačive formuláru “Žiadosť o predĺženie platnosti predošlého vyjadrenia k stavbe bez zmeny záujmového územia a rozsahu stavby”, 
uvedené ako povinné údaje. 
Pri vydaní kladného stanoviska o styku s TKZ je žiadatel povinný zapracovať pripomienky do dokumentácie a podľa stanoviska vo vyjadrení vyžiadať si presnú 
polohu TKZ voči stavbe a konzultovať riešenia so servisným zástupcom prevádzkovateľa optickej siete a/alebo požiadať o dalšie posúdenie.
Spracovanie stanoviska, posúdenej Žiadosti o vydanie stanoviska projektovej dokumentácii stavby a  je spoplatnené podľa platného cenníka prevádzkovateľa. 
Poplatok účtuje spracovateľ vyjadrenia. Pri podaní žiadosti sa neplatia žiadne poplatky. 
Stanovisko spolu s posúdenou projektovou dokumentáciou a faktúrou, vystavenou na žiadateľa, bude doručené žiadatelovi buď elektronickou formou, alebo 
poštou. Pri elektronickej forme bude žiadatelovi e-mailom zaslaná faktúra, v sume stanovenej cenníkom, s výzvou na uhradenie, žiadatel priloženú faktúru uhradí a 
potvrdenie o uhradení zašle odpoveďou na tento e-mail, následne mu, po zaregistrovaní úhrady, bude elektronicky doručené stanovisko. Pri doručení poštou bude 
stanovisko spoločne s faktúrou doručené formou dobierky , ktorú je žiadateľ povinný uhradiť pri prevzatí v sume stanovenej cenníkom.
 Žiadosť je potrebné vyplniť podľa nasledovných pokynov:
Údaje o žiadateľovi

Meno/Priezvisko, alebo Obchodné meno - je povinný údaj
Adresa - je povinný údaj pre doručenie stanoviska, uvedte ulicu a popisné číslo
PSČ/mesto, obec - je povinný údaj pre doručenie stanoviska, uvedte PSČ a názov obce
Mob./Tel. - nepovinný údaj  /iba v prípade ak je žiadateľom pravnická osoba, alebo podnikateľ-kontakt na firmu žiadateľa/
E-mail - je povinný údaj, vhodné uviesť pre prípadné konzultácie žiadosti, alebo elektronické doručenie stanoviska /ak nemôžete uviesť napíšte NIE/
IČO - je povinný údaj vyžaduje sa iba v prípade ak je žiadateľom pravnická osoba, alebo “fyzická osoba-podnikateľ”, ostatný zapíšu X alebo 0
DIČ - je povinný údaj vyžaduje sa iba v prípade ak je žiadateľom pravnická osoba, alebo “fyzická osoba-podnikateľ”, ostatný zapíšu X alebo 0
bank.spojenie - nepovinný údaj, nevyžaduje sa 
Vybavuje - povinný údaj, vyplňte meno osoby zodpovednej za vybavenie žiadosti
Mob./Tel. - povinný údaj, pre prípadné konzultácie vyplnte telefonický kontakt na osobu zodpovednú za vybavenie žiadosti
Vaša značka - nepovinné, uvedte Vašu značku pod ktorou žiadosť evidujete, alebo logickú skratku projektu
Dátum - povinný údaj, vyplňte dátum podania žiadosti
Číslo predošlého vyjadrenia - povinný údaj, vyplňte číslo predošlého vyjadrenia ktorým bolo k stavbe vydávané stanovisko, NUTNÉ vyplniť v prípade 
predľženia platnosti vyjadrenia po skončení jeho platnosti
Vydaného dňa - povinný údaj, uveďte dátum vydania predošlého stanoviska

Špecifikácia stavby a Záujmové územie
Názov stavby, inv.zámeru, stavebnej akcie - je povinný údaj uveďte úplný názov podla projektovej dokumentácie
ZÚ katastrálne územie -  povinný údaj, uveďte katastrálne územie stavby či záujmového územia
ZÚ mesto/obec - povinný údaj uveďte názov obce/mesta kde sa záujmové územie nachádza
ZÚ ulica ak je možné identifikovať - nepovinný údaj, ak je možné identifikovať vhodné uviesť ulicu a číslo popisné 
ZÚ parcely - povinný údaj uveďte číslo parcely (parciel), na ktorej (ktorých) sa záujmové územie nachádza // ak Vám nie je známe  zadajte “neznáme”
Bližšie informácie, prípadne doplnenie údajov - nepovinný údaj ak je potrebné uveďte detainejšie informácie napr. o umiestnení stavby

Zoznam príloh
krížikom (alebo písmenom X) označte všetky dokumenty ktoré predkladáte spolu so žiadostou o predĺženie vyjadrenia
situačná mapa širších vzťahov - povinná príloha, z predloženého výkresu musí byť zrejmé kde, v ktorej časti mesta/územia sa stavba nachádza /viď.príklad
jednoduchý výkres stavby - vyberte túto možnosť ak prekladáte prílohu pre stavbu menšieho rozsahu (jednoduché a/alebo drobné stavby ako napr. 
garáže, oplotenia, studne, terasy apod. postačuje predložiť technickú správu, jednoduchý situačný výkres osadenia stavby, pričom projekt týchto 
stavieb môže byť vypracovaný osobou s príslušným odborným vzdelaním)
katastrálna mapa - vyberte túto možnosť ak prekladáte prílohu s presne vyznačeným záujmovým územím (detail s čitatelnými parcelnými číslami)
technická správa a PD - vyberte túto možnosť ak predkladáte technickú správu bez vypracovanej PD napr. pri geodetických prácach alebo pre posúdenie 
investičného zámeru - musí byť zrejmé o aký rozsah prác sa bude v ZÚ jednať, alebo ak predkladáte kompletný projekt stavby vypracovaný oprávnenou 
osobou v zmysle objektovej skladby súboru stavieb, alebo predkladáte dokumentáciu vybraného stavebného objektu /t.j. jednotlivého objektu zo súboru 
stavieb/ so zapracovanými pripomienkami z predošlého vyjadrenia
stanovisko FibreNet k PD - vyberte túto možnosť  pre predľženie platnosti vydaného vyjadrenia k stavbe ak bolo predtým vydané kladné stanovisko o 
styku s TKZ - priložte iba kopiu predošlého vyjadrenia bez vydaných príloh
predošlé vyjadrenie a jeho prílohy - povinná príloha, pre predľženie platnosti vydaného vyjadrenia bez styku so sieťou a TKZ - priložte kópiu predošlého 
vyjadrenia (nie sú nutné všetky vydané prílohy) 

Vyjadrenie požadujem za účelom
povinný údaj , krížikom (alebo písmenom X) označte na aký účel (jeden alebo viac) požadujete spracovanie stanoviska a vydanie vyjadrenia

 
... v prípade že predmetom žiadosti bude dokumentácia stavby pre vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 56 ods. b) zákona č.50/1976 Z.z. (stavebný 
zákon) pre ktorú sa nevyžaduje vydanie stavebného povolenia ani ohlásenie drobnej stavby (napr. stavby vedení elektronických komunikačných sietí) , 
k žiadosti je neyvhnutné predložiť projektovú dokumentáciu vypracovanú v súlade s §9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

Údaje o stavebníkovi - vyplňte iba v prípade, ak je stavebník iná osoba ako žiadateľ, údaje vyplňte podobne ako v časti údaje o žiadatelovi
Potvrdenie žiadateľa - 

dátum - povinný údaj uveďte ešte raz dátum vyplnenia žiadosti
pečiatka podpis - žiadosť musí byť podpísaná žiadatelom , pri elektronickom podaní cez formulár postačuje vyplniť meno a priezvisko žiadateľa

V prípade neúplnosti alebo nesprávnosti údajov uvedených v Žiadosti a/alebo priloženej dokumentácii, prípadne pokiaľ priložená dokumentácia nebude obsahovať 
všetky informácie nevyhnutné pre kvalifikované posúdenie Žiadosti, alebo prišlo k významnej zmene záujmového územia či rozsahu stavby, bude Vaša Žiadosť 
zamietnutá. Žiadateľ je následne za účelom získania stanoviska povinný podať novú žiadosť.
 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.



     �
bez zmeny záujmového územia a rozsahu stavby
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(Vyjadrenie v zmysle § 66 ods.8,9,12 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 34 ods.2, § 35 ods.1 a § 60 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)

 

POKYNY K VYPLNENIU ŽIADOSTI A INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA
Elektronické spracovanie a podanie žiadosti
Pri elektronickom spracovaní a podávaní je možné Žiadosť po vyplnení vytlačiť, uložiť pod vlastným názvom, a/alebo odoslať emailom. Žiadosť je tiež možné po 
uložení vyplniť znova s použitím tlačidla vymazať všetky údaje formulára, alebo tlačidla vymazať iba údaje o stavbe, pričom údaje o žiadateľovi zostanú v tomto 
prípade zachované. Zvýraznenie polí a povinných polí formuláru je závislé na nastavení Vášho prehliadača.
 
V spodnej časti formuláru sa nachádzajú tlačidlá s nasledovnými funkciami:

- Tlačidlo “TLAČ” (modré) je možné použiť na vytlačenie formuláru - postačuje prvá strana - v stave v akom sa nachádza t.j. aj prázdny formulár s 
nevyplnenými povinnými poliami. Tlač sa odošle na žiadateľovu tlačiareň. (po spustení je možné funkciu ignorovať a tlač zrušiť).....(žiadosť je možné po 
vytlačení (vyplnenú) zasielať aj poštovou službou spolu s potrebnými prílohami)
- Tlačidlo “ULOŽIT AKO / ODOSLAŤ” (červené) je možné použiť priamo na uloženie vyplnenej Žiadosti pod vlastným názvom do PC žiadateľa //napr.: Form 
ziadost predlzenie platnosti VYJ HO-FN Hlavná DS.pdf// (funkciu je možné  ignorovať a ukladanie zrušiť - neodporúčam), ďalšia spojená funkcia slúži 
priamo na  odoslanie súboru prostredníctvom mailového klienta, avšak je závislá na type nainštalovaného prehliadača pdf súborov a nemusí 
spolahlivo fungovať. V tom prípade je potrebné formulár uložiť a uložený súbor zaslať spolu s prílohami manuálne cez emailového klienta žiadateľa. 
Žiadosť je potrebné vždy odoslat na e-mail: vyjadrenia@fibrenet.sk

 
V prípade ak potrebujete podať žiadosť na dalšiu stavebnú akciu môžte použiť tlačidlá (zelené) v hornej a strednej časti formuláru. Vo vrchnej časti je tlačidlo 
“VYMAZAT VŠETKY UDAJE FORMULARU” jeho aktivovaním vymažete všetky dáta z formuláru a môžte vyplniť novú žiadosť ako nový žiadateľ. V strednej časti sa 
nachádza tlačidlo”VYMAZAŤ IBA UDAJE STAVBY” jeho aktiváciou vymažete iba všetky dáta o stavbe pričom udaje o žiadatelovi zostanú zachované a nie je ich 
potrebné znova vypĺňať.
 
 
Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti udeľuje 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 
nevyhnutný k dosiahnutiu vyššie uvedeného účelu.





Legenda:


Poznámky:





	01 meno/priezv: 
	02 obch meno: 
	03 adresa: 
	05 mob/tel 1: 
	06 email: 
	07 ICO: 
	08 DIC: 
	10 vybavuje: 
	11 mob/tel 0: 
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	13 datum: 
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	29 geo: 
	32 UR: 
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	33 SP: 
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	44 datum: 
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