
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCII O INŽINIERSKYCH SIEŤACH SWAN 
(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) 

 

Upozornenie: Žiadateľ odoslaním tejto Žiadosti udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov za účelom poskytnutia vyjadrenia. Vyjadrenie spoločnosti SWAN a. s. podľa zákona č. 351/2011 Z. z. poskytuje 
zastupujúca spoločnosť OTNS, a. s., sídlo Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (mailová adresa: swansiete@otns.sk) 

 

Informácie o žiadateľovi / stavebníkovi 

Meno a priezvisko*   

Názov spoločnosti   

Doručovacia adresa*   

Fakturačné údaje **  IČO:  DIČ:  

    IČ DPH:   

adresa registrácie/sídla:  

 

Kontakt *   telefón:  e Mail:  

 

Žiadame vydanie vyjadrenia a/alebo zákresu o existencii podzemných telekomunikačných vedení a zariadení 

(ďalej len „TKZ“) k investičnému zámeru/stavbe 

Názov stavby 

 

Informácie o požadovanej lokalite a mieste 
 

Parcelné číslo/a*     /    kataster obce  

      /    kataster obce  

      /    kataster obce  

Ulica, obec, PSČ, okres *   

     

    Súpisné a orientačné číslo (popisné)   

Iné lokalizačné údaje /  súradnice GPS  

POZNÁMKA: Súčasťou žiadosti o preverenie IS a TS SWAN a. s. sú časti vypracovanej PD, t. j. min. situácia širších vzťahov, 

celková a/alebo koordinačná situácia IS a stavebných objektov, najvhodnejšie je poskytnúť PD so situovaním stavebných 

objektov na podklade katastrálnej mapy. V prípade architektonickej štúdie alebo investičného zámeru postačí informatívny 

zákres stavby a/alebo inžinierskej líniovej stavby do KN mapy bez mierky resp. ortofotomapy SR (napr. zbgis.skgeodesy.sk). 

 (*) povinný údaj k žiadosti o poskytnutie informácií ohľadom IS a TS SWAN a. s., celkový počet príloh (PDF, JPG)   

(**) v prípade žiadosti podnikateľského subjektu, obchodnej a inej spoločnosti v SR a zahraničí resp. organizácií 



Upozornenie: Žiadateľ odoslaním tejto Žiadosti udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov za účelom poskytnutia vyjadrenia. Vyjadrenie spoločnosti SWAN a. s. podľa zákona č. 351/2011 Z. z. poskytuje 
zastupujúca spoločnosť OTNS, a. s., sídlo Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (mailová adresa: swansiete@otns.sk) 
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Dôvod poskytnutia informácii ohľadom IS a TS spoločnosti SWAN a. s. 
 

Účel (činnosť)  ☐ pre potreby územného rozhodnutia alebo ohlásenia drobnej stavby 

   ☐ pre potreby stavebného povolenia a/alebo odstránenie stavby  *** 

   ☐ pre potreby realizačných prác, prekládky sietí a/alebo rozkopávky ***, 

predpokladaný  termín začatia stavebných a/alebo výkopových prác (deň/mesiac/rok):   

   ☐ pre potreby mapovania lokality / predpríprava projektových prác/ informatívne*** 

   ☐ pre potreby geodetických prác 

   ☐ iné  

 

Doplňujúce informácie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(***) v prípade žiadosti o vytýčenie sietí kontaktujte spoločnosť OTNS a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, Vašu objednávku 

na vytýčenie sietí zasielajte mejlom na adresu swansiete@otns.sk, nutné je doložiť kópiu/scan nášho vyjadrenia a zákresu, bez 

tohto vyjadrenia nebude Vaša objednávka vybavená. 
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