
Informácia a cenník pre žiadateľov o vyjadrenie k projektovej dokumentácii, 
vyjadrenie k existencii podzemných vedení telekomunikačných zariadení,   

alebo o ich vytýčenie. 
 

Spoločnosť MARTICO, s.r.o. je vlastníkom verejnej telekomunikačnej siete 
„Káblové distribučné rozvody“ na území miest Martin, Vrútky a obcí Sučany 
a Turčianska Štiavnička. Pri projektovaní a realizovaní stavieb v tomto území môže 
dôjsť ku kontaktu so sieťami spol. MARTICO, s.r.o. a jej pridruženými zariadeniami. 
V záujme ochrany verejných telekomunikačných sietí je stavebník povinný 
k povoľovaniu stavby získať vyjadrenia vlastníkov inžinierskych stavieb v mieste 
stavby a predložiť ich stavebnému úradu k povoľovaniu stavby.  

Spoločnosť MARTICO, s.r.o. ako telekomunikačný operátor je podľa par. 66 
ods. 8 Zákona 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách povinná poskytnúť 
vyjadrenie na základe žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.  
Spoločnosť MARTICO, s.r.o. poskytuje pre žiadateľov „Žiadosť o vyjadrenie 
k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie, alebo stavebné povolenie“         
na základe písomnej žiadosti o vyjadrenie, ktorá musí obsahovať: 

 identifikačné údaje žiadateľa 
 predmet žiadosti s uvedení názvu stavby 
 miesto stavby a parcelné čísla 
 situáciu so zakreslením záujmovej oblasti a skrátenú PD 

MARTICO, s.r.o. v lehote maximálne 30 dní poskytne vyjadrenie k existencii sietí 
v záujmovej oblasti spolu s podmienkami pre ochranu vedenia, prípadne zakreslí 
priebeh vedenia do situácie stavby. Toto zakreslenie bude len  informatívne.           
Pre zistenie presnej polohy vedenia je pred začatím stavebných prác stavebník 
povinný objednať si u spoločnosti MARTICO, s.r.o. vytýčenie vedenia a jeho súčastí 
v mieste stavby. Vyjadrenie môže obsahovať povinnosť stavebníka prizvať 
MARTICO, s.r.o. ku stavbe pre kontrolu neporušenia vedenia. 
Žiadosť je možné doručiť na adresu spoločnosti Východná 14 Martin osobne, poštou, 
alebo elektronickou formou na e-mail martico@martico.sk.  
Všetky úkony spojené s vydaním vyjadrení sú spoplatňované v zmysle cenníka 
spoločnosti MARTICO, s.r.o. 
Poplatky je možné uhradiť platbou za dobierku pri poštovom doručení, alebo 
bankovým prevodom na účet: SK91 1100 0000 0026 2602 7001. 
 
Cenník spoločnosti MARTICO, s.r.o. platný od 1.9.2021 
 
Požiadavka/Výkon Cena bez 

DPH 
DPH 
20% 

Cena s 
DPH 

Vyjadrenie pre drobné stavby, obytné domy, polyfunkcie 
Vyjadrenie k existencii sietí do 3 prac. dní 15,00 3,00 18,00 
Vyjadrenie k existencii sietí 8,00 1,60 9,60 
Poštové náklady 2,80 0,56 3,36 
Vyjadrenie líniové stavby a stavby väčšieho rozsahu 
Vyjadrenie k existencii sietí 25,00 5,00 30,00 
Poštové náklady 2,80 0,56 3,36 
Vytýčenie sietí 
Vytýčenie sietí v teréne/jeden pracovník/každá 
začatá hodina do 3 prac. dní od objednania 

75,00 15,00 90,00 

Vytýčenie sietí v teréne/jeden pracovník/každá 
začatá hodina 

50,00 10,00 60,00 

 


