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Identifika né údaje o  iadate ovi:

Priestor realizácie vytý enia TKZ:  pecifikácia stavby a Záujmové územie

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

ZÚ katastrálne územie 

ZÚ mesto/obec 

ZÚ ulica ak je mo né identifikova

ZÚ parcely  

Zoznam príloh pre overenie presnosti poskytnutých el.dát
situa ná mapa 
ir ích vz ahov 

vydané stanovisko HeizerOptik 
k PD / vyjadrenie 

projektová dokumentácia
v elektronickej forme

HEIZER OPTIK s.r.o.

katastrálna/polohopisná mapa
v elektronickej forme  

Prevádzka pre výstavbu a údr bu

Hrani ná 18

821 05 Bratislava

Tel.: +421 2 5363 3684

e‐mail : udrzba@heiezroptik.sk

I O: 36 241 971

DI : 20201978070

bank.spojenie/IBAN: SK1100 0000 0026 2521 0955

Vybavuje : Miroslav PULC

Mob./Tel.: 09098 948800

Elektr.dáta poskytnuté pod  . :***

Zo d a ***:

Meno/Priezvisko :

Obchodné meno*:

Adresa*:

PS  / mesto,obec*:

Mob./Tel.:

e‐mail *: 

I O *: 

DI  *: 

bank.spojenie:

Vybavuje* : 

Mob./Tel.*:

Va a zn. :

Dátum* :

Na základe splnomocnenia a zmluvy 
vybavuje správca siete FibreNet spolo nos :

.

.

*** poskytnuté elektr.dáta polohopisov, NUTNÉ vyplni   / vytý enie sa realizuje iba na základe poskytnutých el.dát nie star ích ako 6mesiacov

Dátum

*povinné údaje

St
ra
na

 1
/ 
2

Dátum * Pe iatka a podpis 
iadate a **

Potvrdenie  iadate a

**nutné potvrdi  pe iatkou a podpisom a original odosla  po tovou slu bou

IADOS  NA VYTÝ ENIE TELEKOMUNIKA NEJ SIETE AUTORIZOVANÝM GEODETOM 

(Vytý enie zariadení telekomunika ných sietí v zmysle zákona  . 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákona  .50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskor ích predpisov)

iadate  odoslaním tejto  iadosti udeluje súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. za ú elom poskytnutia vyjadrenia v zmysle § 66 
ods.8,9,12 zákona  . 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.  iadate  poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov na  as neyvhnutný k dosiahnutiu vy ie uvedeného ú elu.

iados  a dohoda o  vytý enie  telekomunika nej  siete  spol. FibreNet  s.r.o.,  v  správe Heizer Optik  s.r.o.,  slú i pre udelenie  súhlasu  k vytý eniu  cudzím  autorizovaným geodetom a nie  je nutná  iadna Va a  al ia 
objednávka. Vytý enie  je mo né realizova   iba na základe vydaného vyjadrenia a poskytnutých elektronických dát polohopisov siete.   Dohodu spolu so  iados ou  je potrebné vyplni , vytla i , potvrdi  pe iatkami a 
podpismi a odosla  ako originál na adresu HEIZER OPTIK s.r.o. prevádzka Bratislava, Hrani ná 18, 82105 Bratislava. Pre urýchlenie konania je mo né takto potvrdenú dohodu a  iados  oscanova  a zasla  aj elektronicky 
na e‐mail: udrzba@heizeroptik.sk ,av ak originál musí by  v dy zaslaný po tovou slu bou! Následné admin.úkony akceptácie takto realizovaného vytý enia sú spoplatnené pod a cenníka správcu siete 15,00e s DPH..

*povinné údaje

.

.

. .  .

pred ulo ením  skontrolujte 
v etky údaje

..

pred tla ou 
skontrolujte v etky údaje

Miesto pre záznamy správcu siete

Správca  siete  udeluje  iadate ovi  súhlas  k 
vytý eniu  spravovanej  telekomunika nej 
siete    FibreNet ,  vlastným  geodetom 
pod a vy ie uvedených dát:
pod  íslom

Kontaktná osoba pre vytý enia zo strany správcu siete:  M.Pulc // tel.0908 948800 // udrzba@heizeroptik.sk

Dôvod neudelenia 
súhlasu

pe iatka  / podpis

iadame správcu telekomunika nej siete prevádzkovate a FibreNet, s.r.o. o súhlas na jej vytý enie 
vlastným autorizovaným geodetom, na základe správcom poskytnutých elektronických dát pod vy ie uvedeným  íslom.

.

ano

nie

Vybavuje .
.

.

Realizácia
Vytý enie zrealizuje: *  firma názov/autor.geodet meno .

vytý enie telekomunika nej siete a zariadení na základe poskytnutých elektronických dát polohopisov siete 

pre elektronickú 
archiváciu

ULO I  AKO
iados  potvrdi  a 
odosla  po tovou 

slu bou

pre podanie po tovou 
slu bou

T L A 

iados  sa odo le na 
tla iare   iadatela

NOVÝ FORMULÁR
VYMAZA  V ETKY UDAJE 

NOVÝ FORMULÁR
VYMAZA  IBA UDAJE STAVBY 

podrobnosti vi . dal ia strana Dohoda o vytý ení autorizovaným geodetom

DPVAG VYT
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Obchodné meno:

Adresa:

PS  / mesto,obec:

Identifika né údaje o  iadate ovi:

HEIZER OPTIK s.r.o.

Prevádzka pre výstavbu a údr bu

Hrani ná 18

821 05 Bratislava

Tel.: +421 2 5363 3684

e‐mail : udrzba@heiezroptik.sk

I O: 36 241 971

DI : 20201978070

bank.spojenie/IBAN: SK1100 0000 0026 2521 0955

Vybavuje : Miroslav PULC

Mob./Tel.: 09098 948800

Elektr.dáta poskytnuté pod  . :

Meno/Priezvisko :

Obchodné meno:

Adresa:

PS  / mesto,obec:

Mob./Tel.:

e‐mail: 

I O : 

DI  : 

bank.spojenie:

Vybavuje : 

Mob./Tel.:

e‐mail  :

Na základe splnomocnenia a zmluvy 
vybavuje správca siete FibreNet spolo nos :

.

.

St
ra
na

 2
/ 
2

Dátum

Pe iatka a podpis
Za  iadate a

**nutné potvrdi  pe iatkou geodeta

DOHODA O PROTOKOLÁRNOM VYTÝ ENÍ TELEKOMUNIKA NEJ SIETE A JEJ ZARIADENÍ 
AUTORIZOVANÝM GEODETOM  IADATE A 

(Vytý enie zariadení telekomunika ných sietí v zmysle zákona  . 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákona  .50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskor ích predpisov)

iadate  odoslaním tejto  iadosti udeluje súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. za ú elom poskytnutia vyjadrenia v zmysle § 66 
ods.8,9,12 zákona  . 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.  iadate  poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov na  as neyvhnutný k dosiahnutiu vy ie uvedeného ú elu.

iados  a dohoda o vytý enie  telekomunika nej  siete  spol. FibreNet  s.r.o.,  v  správe Heizer Optik  s.r.o.,  slú i pre udelenie  súhlasu k vytý eniu  cudzím  autorizovaným geodetom a nie  je nutná  iadna Va a  al ia 
objednávka. Vytý enie  je mo né realizova   iba na základe vydaného vyjadrenia a poskytnutých elektronických dát polohopisov siete.   Dohodu spolu so  iados ou  je potrebné vyplni , vytla i , potvrdi  pe iatkami a 
podpismi a odosla  ako originál na adresu HEIZER OPTIK s.r.o. prevádzka Bratislava, Hrani ná 18, 82105 Bratislava. Pre urýchlenie konania je mo né takto potvrdenú dohodu a  iados  oscanova  a zasla  aj elektronicky 
na e‐mail: udrzba@heizeroptik.sk , av ak originál musí by  v dy zaslaný po tovou slu bou! Následné admin.úkony akceptácie takto realizovaného vytý enia sú spoplatnené pod a cenníka správcu siete 15,00e s DPH.

..

Kontaktná osoba pre vytý enia zo strany správcu siete:  M.Pulc // tel.0908 948800 // udrzba@heizeroptik.sk

pe iatka**  /     podpis

Meno/Priezvisko :

autor.geodet

Za Správcu siete

Meno/Priezvisko Dátum**Meno/Priezvisko**

Pe iatka a podpis**

vypl uje správca

Za presnos  vytý enia zodpovedá autorizovaný geodet  iadate a:

Vy ie uvedený správca optickej telekomunika nej siete prevádzkovate a FibreNet, s.r.o. a  iadate  uzatvárajú dohodu 
o vytý ení telekomunika nej siete a  jej zariadení ( alej  len TKZ) vlastným autorizovaným geodetom  iadate a uvedeným v 
iadosti o vytý enie. 

Vytý enie  bude  realizované  na  základe  správcom  poskytnutých  elektronických  dát.  Správca  siete  zodpovedá  za 
presnos  a úplnos  údajov poskytnutých elektronických dát z geo zameraní polohopisov siete. Správca siete nezodpovedá za 
presnos  realizovaného vytý enia.

iadate  a ním poverený autorizovaný geodet zodpovedajú za:
‐ presnos  vytý enia a vyzna enie polohy zariadení na povrchu terénu
‐ zachovanie vyty ovacích zna iek v teréne
‐ preukázatelné oboznámenie pracovníkov ktorý budú vykonáva  práce nad vytý enou trasou
‐ upozornenie na mo nú polohovú odchýlku od skuto ného ulo enia TKZ od vyzna enej polohy na povrchu terénu
‐ overenie vý kového a stranového ulo enia TKZ ru nými sondami (vzh adom na mo né zmeny priestorového ulo enia 
  vykonané bez vedomia prevádzkovate a a správcu
Pre potvrdenie takto realizovaného vytý enia bude  iadate ovi, po schválení tejto  iadosti a dohody,  poskytnuté 

tla ivo protokolárnej zápisnice vytý enia s akcepta ným listom správcu, ktoré po vytý ení vyplní a za le na akceptáciu. 

**nutné potvrdi  pe iatkou a podpisom a original odosla  po tovou slu bou

DPVAG VYT          





Legenda:


Poznámky:
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