CENY ZA VYJADRENIA PODĽA PODANEJ ŽIADOSTI KU DŇU 1.12.2017
(v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a pre územné a stavebné konanie podľa § 35 ods. 1 a § 60
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)

Cenník za poskytnuté služby (ceny len pre jednu lokalitu/akciu žiadateľa podľa žiadosti):
Č. p.

1

2

3

4

5

6

7

Účel vyjadrenia pre stavby a stavebné objekty, stavebný zámer
Informatívny zákres pre potreby zmapovania lokality, podklad
pre geodetické práce bez výkopových prác alebo
predprojektová príprava akejkoľvek stavby, nezávisle od
charakteru/druhu stavby
Ide len o čisto informatívny zákres do KM alebo situácie PD
(cena za 1ks formát A4/ A3 M 1:250)
Vyjadrenie ku existencii TKZ pre projektovú prípravu,
územné, stavebné konanie, a/ alebo realizáciu/povolenie
rozkopávky, vydávame spolu s informatívnym zákresom do
KM alebo situácie PD pre všetky stavby a stavebné objekty budovy bytové a nebytové, inžinierske a dopravné stavby
Vyjadrenie k prekládke TKZ a ochrany vedenia SWAN pre
územné, stavebné konanie, a/ alebo realizáciu (PRS),
vydávame spolu s informatívnym zákresom do KM alebo
situácie pre všetky stavby a stavebné objekty - budovy bytové
a nebytové, inžinierske a dopravné stavby
Predĺženie vyjadrenia so zákresom alebo infozákresu po
ukončení platnosti/
6 mesačná lehota, za predpokladu, že sa nezmení stav siete,
potvrdením do pôvodného/prvotného vyjadrenia/zákresu len
termínom predĺženia.
Digitálny podklad (doplnkové dáta DGN, DWG)***
Poskytnutie výsekov geozameraní a PD skutočného vyhotovenia len na vyžiadanie autorizovanou osobou/odborne spôsobiou osobou/projektantom
(formát A4/A3 v mierke M1:500 v CAD systéme)
Technická špecifikácia siete (typy káblov, chráničiek, počty,
vlákna, kolektor a pod. ) - poskytnutie podkladu formou
vyjadrenia pre spracovanie projektu realizácie, technologický
projekt, ďalej o zmeny vedenia resp. nové prepojenia sietí,
pripokládky
Expresné vyhotovenie vyjadrenia alebo infozákresu do dvoch
dní-príplatok k bežnej cene za vyjadrenie

Cena v € bez
DPH

Cena v €
s DPH

12,50
(+2,50)

15,00*
(+3,00)

☐

18,33
(+2,50)

22,00**
(+3,00) +
cena za IZ

☐

min. 25,00€
pozn. č. 1

min.
30,00**
x počet SO
+IZ

☐

12,50
(+2,50)
pozn.č.2

15,00**
(+3,00)

☐

min.
50,00***
x násobky
trasy OK



min. 30,00€



10,00€



min. 41,66€

min. 25,00
pozn. č.3

8,33€
pozn.č.4

(*) Informatívny zákres pre potreby zmapovania lokality, podklad pre geodetické práce alebo predprojektová
príprava, základná cena za vyhotovenie vyjadrenia na formáte A4 alebo A3 (M1:250) bez rozlíšenia druhu a
charakteru stavby, rozsiahlejšie a líniové stavby- každý ďalší formát A4/A3 zákresu v KM (katastrálnej mape)
alebo v situácii PD za príplatok 3,00€ s DPH v závislosti od výskytu siete, kde sa sieť nachádza je to ďalších
15,00€s DPH za formát A4 (M 1:250, t.j.150-200m trasy OK). V prípade predprojektovej prípravy, ak sa siete
v ZU vyskytujú automaticky vydávame vyjadrenie s podmienkami, ktoré je spoplatnené podľa b.2.
(**) rozsiahlejšie a líniové stavby- každý ďalší formát A4 alebo A3 (M 1:250, t.j.150-200m trasy OK) zákresu
v KM alebo v situácii PD za príplatok 3,00€ s DPH v závislosti od výskytu siete, kde sa sieť nachádza je to
15,00€ s DPH za každý ďalší formát A4 (M 1:250)
(***) opis/výsek realizovaného geodetického zamerania min 50,00 € s DPH za formát A4 alebo A3
v mierke M 1:500 v CAD systéme *.dgn alebo *.dwg (ver. 2010), t. j. za každých 150-200 m poskytnutej trasy
opt. vedenia SW
UPOZORNENIE! Interný dokument spoločnosti OTNS a. s. Cenník ku vyjadreniam spoločnosti SWAN a. s. podľa zákona č. 351/2011 Z. z.,
vybavuje správca siete spoločnosť OTNS, a. s., sídlo Vajnorská 137, 83104 Bratislava, SR (mailová adresa: swansiete@otns.sk)

Pozn. č. 1: Vyjadrenia k preložkám - cena celkom je násobkom počtu posudzovaných SO preložiek a ich
rozsahu, konečná cena sa stanoví po koordinácii: projektant stavby, investor/developer, koordinátor siete
SWAN, prevádzkovateľ a odd. PM výstavby optiky (spracovateľ), v uvedenom prípade sú potrebné porady
a stretnutia.
Pozn.č.2: Predĺženie platnosti vyjadrenia je možné do 1 mesiaca po ukončení platnosti vyjadrenia, platnosť
je 6 mesiacov. Ak sa ale zmení stav siete, čiže v ZU výstavbou pribudla sieť SWAN, bude cena určená ako za
novú žiadosť podľa bodov 1.-3. tohto cenníka. Žiadateľ zašle kópiu prvotného vydania zákresu alebo
vyjadrenia spolu so žiadosťou. Po 7 mesačnej lehote sa vydáva automaticky len nové vyjadrenie,
nepredlžujeme pôvodné vyjadrenia/infozákresy.
Pozn.č.3: Cena celkom je násobkom počtu posudzovaných trás OK, preložiek a ich rozsahu
Pozn.č.4: Zákonná lehota na vybavenie žiadosti je 15 dní, v prípade potreby urýchlenia je možné vyjadrenie
získať do 2 dní ako expresné vyhotovenie za príplatok k bežnej cene za vyjadrenie.
UPOZORNENIE: Vydané vyjadrenie a informatívny zákres platí pre obdobie 6 mesiacov odo dňa vydania
takéhoto dokumentu od správcu siete. Všetky žiadosti/objednávky k vyjadreniam zasielajte elektronicky na
email adresu: swansiete@otns.sk Zaslané žiadosti/objednávky elektronicky alebo Sl.poštou sú záväzné a je
ich možné zrušiť elektronicky do 1 dňa od podania na email adrese: swansiete@otns.sk
Vytýčenie siete je možné len na základe predloženého zákresu alebo aktuálneho vyjadrenia k sieti SWAN,
nie staršieho ako 6 mesiacov, je nutné tieto dokumenty priložiť k objednávke o vytýčenie v kópii, inak
nebude objednávka vybavená. Všetky žiadosti/objednávky zasielajte elektronicky na email adresu:
obchod@otns.sk
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