CENNÍK ZA SPRACOVANIE VYJADRENIA PODĽA PODANEJ ŽIADOSTI
(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)

Cenník za poskytnuté služby (cena vždy pre jednu lokalitu/akciu žiadateľa) platný od 1.11.2020:
P.č. Účel vyjadrenia pre stavby a stavebné objekty, stavebný zámer

// účtuje spracovateľ vyjadrenia – správca siete //
Podanie a Stanovisko-vyjadrenie k existencii TKZ siete FibreNet vydané webovou službou je bez poplatkov.

1

Vyjadrenie o existencii alebo k projektovej dokumentácii stavby s vydaným kladným
stanoviskom o styku s TKZ a sieťou. spol. Fibre Net (informatívny zákres) pre potreby
predprojektovej prípravy, alebo k projektu pre územné, stavebné konanie a/alebo
realizáciu/povolenie rozkopávky , vrátane informatívneho zákresu do KM alebo situácie PD
drobné stavby, obytné domy, polyfunkcie (do 1km2), a vrátane výkresu presnej polohy TKZ
a stručného návrhu tech. riešenia pre zaistenie funkčnosti a ochrany pri styku s TKZ (cena za
1súbor a 2prílohy formát A4/A3, každý ďalší ks +)

Cena v €
bez DPH

Konečná
Cena v €
s DPH

10,00

12,00*

(+2,50)

(+3,00)

formulár

Žiadosť
VyjadreniePD
Existencia
Form ziadost PD
so stykom TKZ
HO-FN orgn .pdf
Form ziadost
existencia TKZ
HO-FN orgn.pdf

!!! pri kladnom stanovisku o styku s TKZ, pri potrebe prekládky/ochrany TKZ je nutné požiadať o vyjadrenie aj v daľšom stupni PD, je možné si
tiež samostatne vyžiadať technickú špecifikáciu siete !!!

2

Vyjadrenie o existencii alebo k projektovej dokumentácii stavby s vydaným kladným
stanoviskom o styku s TKZ a sieťou. spol. Fibre Net (informatívny zákres) pre potreby
predprojektovej prípravy, alebo k projektu pre územné, stavebné konanie a/alebo
realizáciu/povolenie rozkopávky , vrátane informatívneho zákresu do KM alebo situácie PD pre
stavby väčšieho rozsahu a inžinierske a dopravné stavby (nad 1km2) a vrátane výkresu presnej
polohy TKZ a stručného návrhu tech. riešenia pre zaistenie funkčnosti a ochrany pri styku s TKZ
(cena za 1súbor a 2prílohy formát A4/A3, každý ďalší ks +)

20,00

24,00*

(+2,50)

(+3,00)

30,00

36,00**

(+2,50)

(+3,00)

Žiadosť
VyjadreniePD
Existencia
Form ziadost PD
so stykom TKZ
HO-FN orgn .pdf
Form ziadost
existencia TKZ
HO-FN orgn.pdf

!!! pri kladnom stanovisku o styku s TKZ, pri potrebe prekládky/ochrany TKZ je nutné požiadať o vyjadrenie aj v daľšom stupni PD, je možné si
tiež samostatne vyžiadať technickú špecifikáciu siete !!!

3

Vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby s vydaným kladným stanoviskom
o styku s TKZ a sieťou. Vyjadrenie k ďalšiemu stupňu PD, k projektu prekládky alebo ochrany
TKZ spol. Fibre Net pre územné, stavebné konanie a/alebo realizáciu stavby, po zapracovaní
pripomienok vyjadrenia z predošlého stupňa do situácie PD pre všetky stavby a stavebné
objekty – budovy bytové, nebytové, inžinierske a dopravné stavby, vrátane prípadných
doplnení návrhu tech. riešenia pre zaistenie funkčnosti a ochrany TKZ (cena za 1súbor a
2prílohy formát A4/A3, každý ďalší ks +)

4

Predĺženie vyjadrenia alebo zákresu po ukončení platnosti 6 mesačná lehota, za predpokladu,
že sa nezmení stav siete, alebo rozsah stavby. Vystavením vyjadrenia s novým číslom, alebo
potvrdením do pôvodného/posledného vyjadrenia/zákresu len termínom predlženia ( cena za
1súbor a príloha formát A4/A3, každý další ks +)

5

Iná špecifikácia podkladov – elektronické dáta polohopisov DGN (DWG), technická špecifikácia
siete, len na vyžiadanie autorizovanou osobou t.j. odborne spôsobilou osobou (napr. projektanti
členovia SKA, SKSI atď.) Prevádzkovateľ a správca siete si vyhradzujú právo posúdenia
oprávnenosti vyžiadania podkladov.

6

Vytýčenie sietí - protokolárne vytýčenie sietí a zariadení v extraviláne a intraviláne mesta a obce
vrátane mapovej prílohy vytýčených TKZ

platí vopred pri podaní žiadosti

7

Form žiadosť
dalsi stupenPD
TKZ HOFN
orgn.pdf

5,00

6,00

(+1,00)

(+1,20)

Pozn.č.1
Cena podľa
rozsahu
a interného
cenníka

Cena podľa
rozsahu
a interného
cenníka

Paušál 30,00

Paušál 36,00

1hod/techn. 25,00

1hod/techn.
30,00

Dopr./km 0,50

Administratívne úkony akceptácie vytýčenia vlastným autorizovaným geodetom stavby (toto jediné sa
Poštovné – pri zasielaní vyjadrenia poštou a platbe na dobierku

Žiadosť
Vyjadrenie
Další stupeň
PD

akceptacia 12,50

Žiadosť
predlženie
platnosti VYJ
Form predlzenie
platnosti VYJ
HOFN orgn.pdf

Žiadosť
elektr.data
TKZ Fibre Net
Form poskytnutie
elktr_dat HOFN
orgn.pdf

Dopr./km 0,60
akceptacia
15,00

Žiadosť
Vytýčenie TKZ
Fibre Net
Form vytycenie
TKZ FN orgn.pdf
Form vytycenie
autoriz_geodet
TKZ FN orgn.pdf

3,00 list
5,00 balík

(*)zákres a informácie k projektom so stykom so sieťou, pre potreby mapovania lokality, podklad pre geodetické práce alebo predprojektovú prípravu, pre projekty alebo stavebné konania, základná cena
za spracovanie vyjadrenia na formáte A4 alebo A3 s rozlíšením druhu či charakteru stavby, každý ďalší formát A4/A3 zákresu v KM (katastrálnej mape) alebo situácii PD za príplatok 3,00€ s DPH
(**) zákres a informácie k dalšiemu stupňu projektovej dokumentácie so stykom so sieťou, k projektu s prekládkou alebo ochranou siete pre potreby stavebných konaní, realizačných dokumentácií,
realizácií satvieb, základná cena za spracovanie vyjadrenia na formáte A4 alebo A3 bez rozlíšenia druhu či charakteru stavby, každý ďalší formát A4/A3 zákresu v KM (katastrálnej mape), situácii PD alebo
potrebnej prílohe za príplatok 3,00€ s DPH
Vysvetlenie skratiek použitých v texte: TKZ = telekomunikačné zariadenia (všetky zabudované v sieti) , KM = katastrálna mapa, PD = projektová dokumentácia

Pozn.č.1: Ak sa zmení stav siete, čiže v ZÚ výstavbou pribudne sieť „Fibre Net“, bude cena určená ako za novú žiadosť podľa bodov 1-3 tohto cenníka,
žiadateľ odošle kópiu pôvodného vyjadrenia a zákresu spolu s novou žiadosťou.
UPOZORNENIE: Vydané vyjadrenie / informatívny zákres platí pre obdobie 6mesiacov odo dňa vydania tohto dokumentu od správcu siete (ak nie je
uvedené inak). Vytýčenie siete „Fibre Net“ je možné iba na základe vydaného vyjadrenia alebo zákresu k sieti „Fibre Net“, pričom k objednávke na
vytýčenie siete je potrebné tieto dokumenty (ich kópie či scany) vložiť do prílohy, inak nebude žiadosť o vytýčenie akceptovaná. Bezprostredne pred
započatím akýchkoľvek prác (max.20dní vopred – kvôli zachovaniu vytyčovacích značiek) musia byť stavebníkovi siete v teréne VŽDY vytýčené. Vytýčenie
je potrebné objednat včas vopred, termín realizácie vytýčenia do 3týždňov od prijatia objednávky. Všetky žiadosti/objednávky je potrebné zasielať na email adresu: vyjadenia@heizeroptik.sk resp. na poštovú adresu:
1, FibreNet s.r.o. prevádzka BA , Hraničná 18, 821 05 Bratislava

// resp. 2, Fibre Net s.r.o. , Topolnícka cesta 189, 930 13 Trhová hradská )

Informatívny dokument – cenník za spracovanie vyjadrení k telekomunikačným zariadeniam elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Fibre Net s.r.o. podľa zákona č.351/2011 Z.z.,
Na základe splnomocnenia a zmluvy vybavuje správca siete (e-mailová adresa: vyjadrenia@fibrenet.sk)

