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Vec:  Zmena spôsobu poskytovania vyjadrenia o exist encii podzemných a nadzemných vedení
 

Spolo čnos ť Slovak Telekom, a. s. (ST) ako prevádzkovate ľ verejnej elektronickej komunika čnej siete od 1.
júla 2014 poskytuje vyjadrenia o existencii  teleko munika čných  zariadení (TKZ) novým spôsobom. Doterajší
spôsob poskytovania vyjadrení k existencii TKZ na k ontaktných miestach ST bol nahradený podaním
žiadosti a odberom informácií elektronicky, a to pr ostredníctvom internetovej stránky www.telekom.sk  časť
Pomoc a podpora / Stavebníci a developeri.
Kontaktné miesta pre osobné podanie žiadosti o vyja drenie k existencii TKZ boli zrušené. Existujúci
alternatívny spôsob podania žiadosti poštou ostal z achovaný.
Vyjadrenia sú v zmysle § 66 ods.6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v p latnom znení
nevyhnutné pri prejednávaní návrhov na vydanie územ ného rozhodnutia a stavebného povolenia v
správnom konaní. V prípade, že vyjadrenie o existencii vedení nie je súčasťou návrhu stavebníka na vydanie
územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia a stavebník tento doklad nepredloží v správnom konaní, je
potrebné, aby ho stavebné úrady vyzvali na predloženie predmetného vyjadrenia pod sankciou prerušenia územného
konania do doby splnenia tejto povinnosti.
Inovatívna elektronická forma podania a odberu info rmácií zjednoduší celý proces, prinesie žiadate ľom o
vyjadrenia vyšší komfort a zárove ň umožní rýchlejšie spracovanie žiadostí a ich pohod lný odber bez
nutnosti osobnej návštevy kontaktného miesta.  Nový  formát vyjadrení je právne rovnocenný doteraz
osobne poskytovanej forme, a preto je plne akceptov ateľný pre ú čely konaní na stavebných úradoch.
 

Informácia bola poskytnutá Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a prostredníctvom zástupcov
ministerstva aj stavebným úradom na stretnutí 29.4.2014, rovnako ako Krajským stavebným úradom a  zverejnená v
Obecných novinách č. 17 – 18 v apríli 2014.
 

Zároveň Vás prosíme o postúpenie tejto informácie na ďalšie relevantné subjekty vo Vašej pôsobnosti.
Vopred ďakujeme a veríme, že zverejnením tohto oznamu spolo čne poskytneme ob čanom – stavebníkom
informáciu, ktorá prispeje k zjednodušeniu plnenia ich povinností a prispejeme tak aj k efektívnejšiem u
plneniu úloh stavebných úradov.
 

V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť na kontakt podpory: vyjadrenia@telekom.sk
 

S pozdravom
 

Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

http://www.telekom.sk
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