
 

 

Podanie žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí v spoločnosti Slovak Telekom prostredníctvom internetového portálu 

je dostupné na stránke: https://www.telekom.sk/wiki/ostatne/informacie-pre-stavebnikov-a-developerov alebo 

https://www.telekom.sk/vyjadrenia/layout/layout1.aspx 

 

Elektronický podaj a odber je pre žiadateľov najlacnejší a najrýchlejší. Porovnanie elektronického vybavenia a 

vybavenia poštou: 

 

  Cena v € s DPH Priemerný čas vybavenia 

Elektronické podanie s elektronickým odberom 13,90 3 hodiny 

Elektronické podanie s odberom poštou na dobierku 16,99 6 dní 

Podanie poštou a odber poštou na dobierku 24,00 14 dní 

 

Vytlačené elektronicky doručené Vyjadrenie obsahuje náležitosti úradnej listiny (pečiatka, podpis) a je použiteľné 
pre všetky prípady rovnako ako v prípade Vyjadrenia doručeného poštou. 
 
Internetová aplikácia Žiadosť o vyjadrenie umožňuje: 

• vytvoriť a odoslať žiadosť s vyznačením záujmového územia na mape, ktoré je rozhodujúce pre vydanie 

vyjadrenia 

• zvoliť si spôsob doručenia vyjadrenia - elektronicky alebo poštou: 

• elektronicky na zadanú emailovú adresu (pri spôsobe odobratia elektronicky je úhrada umožnená 

zaslaním SMS zo slovenského mobilného telefónneho čísla ktoréhokoľvek operátora, úhrada je možná 

aj platbou na faktúru po podaní objednávky pre opakovane žiadané vyjadrenia) 

• doručením na dobierku na zadanú doručovaciu adresu 

• požiadať o doplnkové dáta pre CAD systémy (DGN formát v súr. systéme S-JTSK) 
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