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Všeobecné podmienky spoločnosti Obecné Siete s.r.o. k realizácii stavieb s výskytom TKR 

 

Žiadateľ o vyjadrenie k existencii TKR (telekomunikačných káblových rozvodov), resp. žiadateľ o vytýčenie existujúcich 
TKR, je pri akýchko ľvek prácach ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia TKR, povinný vykonať všetky 
objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: 

• pred začatím zemných prác vytýčenie plochy zariadení priamo na povrchu, 
• preukázateľné oboznámenie zamestnancov ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou plochou 

takéhoto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené, 
• pred začatím zemných prác strojovou technikou je potrebné po vytýčený vykonať manuálne zemné sondy pre presné 

určenie vedenia. 
• upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ±  0,5m skutočného uloženia 

zariadenia od vyznačenej plochy na povrchu terénu, resp. že veľkosť odchýlky uloženia je závislá od neskorších 
zemných úprav 

• upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou 
a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje a mechanizmy) vo vzdialenosti 0,5 m na každú 
stranu od vyznačenej plochy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu 
a poškodeniu, 

• zhutnenie zeminy pod káblovou trasou pred jej zakrytím (zasypaním) a prekrytie trasy výstražnou fóliou po prisypaní 
materiálom s vhodnou frakciou o hr. min. 5 cm 

• nad trasou podzemných sietí dodržiavanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým nie je realizovaná ochrana proti 
ich poškodeniu  

• bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. čísle: 037 654 11 99 klapka 3 (medzi 08.00 – 20.00), 
alebo na mail: sos@obecnesiete.sk,  

• overenie výškového uloženia TKR ručnými sondami ( spoločnosť Obecné siete s.r.o. nezodpovedá za zmeny 
priestorového uloženia zariadenia vykonané bez vedomia spoločnosti), 

• v prípade nutnosti premiestnenia telekomunikačného káblového vedenia je potrebné vypracovanie projektovej 
dokumentácie k prekládke TKR a jej odsúhlasenie spoločnosťou Obecné siete s.r.o.,  

• podanie „Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii/k existencii telekomunikačných rozvodov a zariadení , to buď 
osobne alebo mailom zaslaným na adresu: projekty@obecnesiete.sk, 

• podmienky ochrany telekomunikačných káblových rozvodov (TKR) budú doplnené pri vytýčení, ktoré požadujeme 
objednať písomnou formou a zaslať na adresu: projekty@obecnesiete.sk, 

• oznámenie ukončenia prác minimálne 5 pracovných dní pred zásypom, z dôvodu kontroly TKR na tel. čísle:  
037 654 11 99 klapka 3, 

• v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie rozvodových káblov, je toto možné vykonať len 
so súhlasom správcu siete. 

•  
 

Od všetkých dotknutých účastníkov konania žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení 
v plnom rozsahu. 
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti OS s.r.o. o zákaze 
zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných vedeniach 
a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení. 
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Nedodržiavanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 
Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. Vytýčenie plochy telekomunikačných zariadení vykoná spoločnosť 
OS s.r.o. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od dňa pripísania poplatku za vytýčenie na účet OS s.r.o. 
uvedený vo faktúre pre objednávateľa vytýčenia. 
 
Vyjadrenie k existencii TKR platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie stavby a pre rozsah prác vyznačených v predmete 
žiadosti. 
V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo s stavebnou činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po termíne 
platnosti vyjadrenia (ak je taký určený), je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. 
 
Pred realizáciou výkopových prác v priestore obsahujúcom znaky existencie TKR, príp. po obdržaní vyjadrenia s potvrdením ich 
prítomnosti v oblasti prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie káblových telekomunikačných rozvodov podaním žiadosti 
o vytýčenie TKR a to buď písomne na adresu OS s.r.o. alebo mailom na: projekty@obecnesiete.sk . 
V objednávke vytýčenia TKR uveďte číslo Vám vydaného vyjadrenia k existencii TKR v záujmovej oblasti, dátum jeho vydania 
a informujte o ňom technika pred vytyčovaním káblovej trasy. 
 
 
Upozornenie: 
Pokiaľ sa na Vami definovanom území v „Žiadosti o vyjadrenie ...“ nachádza nadzemná káblová telekomunikačná sieť vo 
vlastníctve OS s.r.o., je zo strany žiadateľa taktiež potrebné zabezpečiť túto nadzemnú sieť proti jej poškodeniu, alebo 
proti narušeniu jej ochranného pásma. Požiadavku na presmerovanie, resp. preloženie, príp. odstránenie dotknutého 
vedenia (zariadenia), je potrebné zaslať na adresu: OS s.r.o., Sládkovičova 11, P.O.BOX 8B, Nitra 949 01 alebo mail: 
projekty@obecnesiete.sk. 
 
 
           Juraj Kišš 
          za prevádzkovateľa zariadenia 
 

 
 

 
 


