ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ELEKTRONICKÝCH DÁT POLOHOPISOV A TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE SIETE
(Prílohy k vyjadreniu 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)

Na základe splnomocnenia a zmluvy
vybavuje správca siete FibreNet

NOVÝ FORMULÁR
VYMAZAŤ VŠETKY UDAJE

Identifikačné údaje o žiadateľovi:

FibreNets.r.o.

Meno/Priezvisko : .

Prevádzka Bratislava

Obchodné meno*: .

Hraničná 18

Adresa*:

821 05 Bratislava

PSČ / mesto,obec*: .

Tel.: +421 917 700778

Mob./Tel.:

.

IČO: 36747572

e-mail *:

.

DIČ: 2022341189

IČO*:

.

servisný zástupca:

DIČ*:

.

e-mail : vyjadrenia@fibrenet.sk

IČ DPH:

.

Vybavuje : Miroslav PULC

Vybavuje* :

.

Mob./Tel.: 09098 948800

Mob./Tel.*:

.

Číslo predošlého vyjadrenia ***: .

Vaša značka :

.

Vydaného dňa ***:

Dátum* :

.

.

.

*povinné údaje

***nutné vyplniť, špecifikácie TKZ je možné vyžiadať iba na základe predtým vydaného vyjadrenia o styku so sieťou

NOVÝ FORMULÁR
VYMAZAŤ IBA UDAJE STAVBY

Špecifikácia stavby a Záujmové územie
Názov stavby, inv.zámeru, projektu,
stavebnej akcie, poruchy *

.

ZÚ katastrálne územie *

.

ZÚ ulica ak je možné identifikovať

.

Bližšie informácie , prípadne
doplnenie údajov

.
*povinné údaje

Zoznam príloh
.

.

situačná mapa širších vzťahov

katastrálna mapa s presne vyznačeným
záujmovým územím

.

Stanovisko HeizerOptik
k nižším stupňom PD

Žiadam o poskytnutie údajov o dotknutých TKZ
.

elektronické dáta polohopisov siete

.

špecifikácia zariadení/šachty, spojky a pod

.

schematické plány TKZ

.

špecifikácia rúrových a káblových trás

.

dlžkové pomery rúrových a káblových trás

.

špecifikácia zapojení Opt.spojok

Za použitie údajov zodpovedá odborne spôsobilá osoba žiadateľa:
Meno/Priezvisko : .
Adresa:

.
.

PSČ / mesto,obec: .
Obchodné meno:

.

(napr.* projektant člen
. SKA, SKSI, autor.geodet)
Potvrdenie žiadateľa
Dátum *

pečiatka** /

podpis

*pri vyžiadaní neautorizovanou osobou poskytované iba základné údaje

Pečiatka a podpis
žiadateľa **

pred tlačou
skontrolujte všetky údaje

pred odoslaním
skontrolujte všetky údaje

pre podanie poštovou
službou

pri elektronickom
elektronickom
pri
podaní
podaní

TLAČ

.

žiadosť sa odošle na
talčiareň
tlačiareň žiadatela

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

Elektronické dáta polohopisov DGN (DWG), technická špecifikácia siete, sa poskytujú len na vyžiadanie autorizovanou osobou t.j. odborne spôsobilou osobou
(napr. projektanti členovia SKA, SKSI, atď.). Poskytnutie technických špecifikácií siete je spoplatnené podľa interného cenníka prevádzkovateľa a servisného
zástupcu. Prevádzkovateľ a Servisný zástupca si vyhradzujú právo na posúdenie oprávnenosti poskytnutia vyžiadaných údajov o telekomunikačnej sieti.
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.
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export

.

ULOŽIŤ AKO
ODOSLAŤ
ODOSLAŤ

žiadosť následne
žiadosť odoslať na
odoslať na
udrzba@heizeroptik.sk
udrzba@heizeroptik.sk

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ELEKTRONICKÝCH DÁT POLOHOPISOV A TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE SIETE
(Prílohy k vyjadreniu 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)

Na základe splnomocnenia a zmluvy
vybavuje správca siete FibreNet
FibreNet s.r.o.

Meno/Priezvisko : .

Prevádzka Bratislava

Obchodné meno*: .

Hraničná 18

Adresa*:

821 05 Bratislava

PSČ / mesto,obec*: .

Tel.: +421 917 700778

Mob./Tel.:

.

IČO: 36747572

e-mail *:

.

DIČ: 2022341189

IČO*:

.

servisný zástupca:

DIČ*:

.

e-mail : vyjadrenia@fibrenet.sk

IČ DPH:

.

Vybavuje : Miroslav PULC

Vybavuje* :

.

Mob./Tel.: 09098 948800

Mob./Tel.*:

.

Číslo predošlého vyjadrenia ***: .

Vaša značka :

.

Vydaného dňa ***:

Dátum* :

.

.

NOVÝ FORMULÁR
VYMAZAŤ VŠETKY UDAJE

Identifikačné údaje o žiadateľovi:

.

*povinné údaje

***nutné vyplniť, špecifikácie TKZ je možné vyžiadať iba na základe predtým vydaného vyjadrenia o styku so sieťou

NOVÝ FORMULÁR
VYMAZAŤ IBA UDAJE STAVBY

Špecifikácia stavby a Záujmové územie
Názov stavby, inv.zámeru, projektu,
stavebnej akcie, poruchy *

.
.

Miesto pre záznamy správcu siete

situačná mapa
širších vzťahov *

.

Zoznam poskytnutých príloh a údajov o dotknutých .TKZ
.

Údaj
.

Poskytnutý údajový súbor

Rozsah plnenia

.

.

Cena*
.

elektronické dáta
polohopisov siete

.
špecifikácia rúrových
a káblových trás

.
špecifikácia zariadení
/šachty, spojky a pod

.
dlžkové pomery
rúrových a káblových
trás

.
schematické plány
TKZ

.
špecifikácia zapojení
Opt.spojok

.

*poplatky podľa interného cenníka

Pečiatka a podpis
správcu **
.

táto strana tlačiva
slúži ako interný
doklad a podklad
vyúčtovania k
faktúre za
poskytnutie
technických
špecifikácií k sieti.

celková cena k
úhrade

**pri elektronickom podaní stačí vyplniť meno/priezvisko alebo obchodné meno
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.
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Potvrdenie správcu
Dátum *

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ELEKTRONICKÝCH DÁT POLOHOPISOV A TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE SIETE
(Prílohy k vyjadreniu 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 na vyžiadanie poskytnutia elektronických dát polohopisov a technických špecifikácií telekomunikačnej siete a jej zariadení autorizovanou osobou
t.j. odborne spôsobilou (napr.projektanti, členovia SKA, SKSI a pod.). Vyžiadanie dát je možné iba na základe vydaného vyjadrenia alebo zákresu k sieti so stykom či
kolíziou telekomunikačnej siete a jej TKZ s plánovanou stavbou. Na základe poskytnutých elektronických dát polohopisov (dgn, dwg) je možné požiadať aj o
vytýčenie siete a jej zariadení vlastným autorizovaným geodetom stavby. Poskytnutie dát z polohopisov je spoplatnené podľa INTERNEHO CENNÍKA spravcu a
rozsahu poskytnutých dát. Poskytnuté dáta slúžia pre účely mapovania lokality, geodetické práce pre investičné zámery a pre spracovanie projektov prekládok či
ochrany vedení telekomunikačnej siete pri kolíziách so stavebnými objektami. Poskytnuté údaje platia pre obdobie 3 alebo 6 mesiacov (podľa situácie stavby či
zámeru voči polohe a stavu TKZ) od dátumu ich poskytnutia od správcu siete.
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 poskytnutie elektronických dát a technických špecifikácií siete a TKZ je nutné použiť teto formulár ktorý slúži zároveň ako interný podklad pre
správcu siete.
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 požiadať o posúdenie dalšieho stupňa PD novou “Žiadosťou
o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby s vydaným kladným stanoviskom o existencii a styku s TKZ opt.siete prevádzkovateľa” Poskytnutie
technických špecifikácií a ich zapracovanie do PD ho nezbavuje tejto povinnosti!
Spracovanie stanoviska a poskytnutie technických špecifikácií o sieti k Žiadosti o poskytnutie elektornických dát polohopisov a technickej špecifikácii siete je
spoplatnené podľa platného interného cenníka prevádzkovateľa a servisného zástupcu a podľa rozsahu poskytnutých dát. Pri podaní žiadosti sa neplatia žiadne
poplatky.
Stanovisko spolu s poskytnutou projektovou dokumentáciou špecifikácií siete 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, budú elektronicky doručené požadované údaje.
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 vyplňte telefonický kontakt na osobu zodpovednú za vybavenie žiadosti
Vaša značka - nepovinné, uveďte Vašu značku pod ktorou žiadosť evidujete, alebo logickú skratku projektu
Dátum - povinný údaj, vyplňte dátum podania žiadosti
Číslo predošlého vyjadrenia - vyplňte číslo predošlého vyjadrenia na základe ktorého požadujete poskytnutie technických špecifikácií siete. Bez
predošlého
vyjadrenia o styku so sieťou nebudú dáta poskytnuté.
Vydaného dňa - 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 ulica ak je možné identifikovať - nepovinný údaj, ak je možné identifikovať vhodné uviesť ulicu a číslo popisné
Bližšie informácie, prípadne doplnenie údajov - nepovinný údaj ak je potrebné uveďte detainejšie informácie o umiestnení stavby
Zoznam príloh
krížikom (alebo písmenom X) označte všetky dokumenty ktoré predkladáte spolu so žiadostou o vyjadrenie
situačná mapa širších vzťahov - povinná príloha, z predloženého výkresu musí byť zrejmé kde, v ktorej časti mesta/územia sa stavba nachádza /viď.príklad
katastrálna mapa - povinná príloha s presne vyznačeným záujmovým územím (detail s čitatelnými parcelnými číslami)
stanovisko FibreNet k nižším stupňom PD - povinný údaj, nutné aj v prípade pri doplnení či rozšírení Záujmového územia, alebo stavby ak bolo
predtým vydané kladné stanovisko o styku - priložte kopiu predošlého vyjadrenia so všetkými vydanými prílohami
Źiadam o poskytnutie údajov o dotknutých TKZ
krížikom (alebo písmenom X) označte ktoré z údajov o sieti požadujete pre zapracovanie do Vášho projektu

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, bude Vaša Žiadosť zamietnutá. Žiadateľ je následne za účelom získania stanoviska povinný
podať novú žiadosť. Elektronické dáta polohopisov DGN (DWG), technická špecifikácia siete, sa poskytujú len na vyžiadanie autorizovanou osobou t.j. odborne
spôsobilou osobou (napr. projektanti členovia SKA, SKSI, atď.) Prevádzkovateľ a Servisný zástupca si vyhradzujú právo na posúdenie oprávnenosti poskytnutia
vyžiadaných údajov o telekomunikačnej sieti.
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.
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... 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 nevyhnutné 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.
Za použitie údajov zodpovedá odborne spôsobilá osoba žiadateľa - vyplňte v prípade, že požadujete elektronické dáta polohopisov ktoré sú vydávané iba
autorizovaným osobám (napr.projektanti, členovia SKA, SKSI, autoriz.geodeti), potrebné potvrdiť pečiatkou zodpovednej osoby žiadateľa , 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

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE ELEKTRONICKÝCH DÁT POLOHOPISOV A TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE SIETE
(Prílohy k vyjadreniu 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, 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 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 elektr_data TKZ 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.
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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.

