BELNET SNINA, s.r.o.

Vyjadrenia a vytyčovania existujúcich
podzemných telekomunikačných sietí
spoločnosti BELNET SNINA, s.r.o.
Spoločnosť BELNET SNINA, s.r.o. poskytuje pre žiadateľov „Vyjadrenie k projektovej dokumentácii alebo
existencii podzemných telekomunikačných sietí" na základe žiadosti o vyjadrenie, ktorá musí obsahovať:






identifikačné údaje žiadateľa a investora
predmet žiadosti s uvedením názvu stavby, miesta a parcelného čísla
skrátenú PD (situáciu) so zakreslením záujmovej oblasti
spôsob úhrady za vyjadrenie

alebo objednávky na vytýčenie.

Všetky úkony týkajúce sa inžinierskej činnosti spoločnosti sú spoplatňované v zmysle
interného cenníka spoločnosti BELNET SNINA, s.r.o.
Žiadosti na vyjadrenie a objednávky na vytýčenie môžete zasielať poštou alebo osobne
doručiť na prevádzku spoločnosti na ulici Strojárskej 3998 v Snine.
Poplatky za spracovanie vyjadrenia alebo za vytýčenie sa uhrádzajú, platbou za dobierku (v
prípade poštovej zásielky) alebo bankovým prevodom a to nasledovným spôsobom:
a) bankovým prevodom na účet č SK9775000000004001587315 vedený v ČSOB, a.s. ako
variabilný symbol uveďte číslo faktúry prípadne číslo vyjadrenia.
b) platbou na pošte pri preberaní dobierky.
Kontaktná osoba:
Ing. Marek Paľko palko@belnet.sk , vyjadrenia@belnet.sk

BELNET SNINA, s.r.o.
Vihorlatská 293/115
Belá nad Cirochou
e-mail: belnet@belnet.sk

Prevádzka: Snina, Strojárska 3998
mobil: + 421 (0)918 981 025
+421 (0)949 366 349
web: www.belnet.sk| Dôverné

BELNET SNINA, s.r.o.

Interný cenník spoločnosti BELNET SNINA, s.r.o. platný
od 1.2.2019

Cenník úkonov

Cena bez
DPH

DPH
Cena s
20%
DPH

Vyjadrenie pre drobné stavby, obytné domy, polyfunkčné domy
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam
10 €
2,00 €
Poštovné náklady
3,00 €
0,60 €
Vyjadrenie pre inžinierske a dopravné stavby väčšieho rozsahu
Vyjadrenie k inžinierskym sieťam
20,00 €
4,00 €
Poštovné náklady
3,00 €
0,60 €
Vytýčenie
Vytýčenie sietí v teréne prístrojové - jeden
pracovník/každá začatá hodina
Vytýčenie sietí v teréne geodetické cena je za
mernú jednotku

-

12,00 €
3,60 €

24,00 €
3,60 €

66,00 €

13,20 €

79,20 €

66,00 €

13,20 €

79,20 €

minimálna merná jednotka je 100 metrov
Spôsob doručenia a platby za vyjadrenie

Doporučená zásielka
Cena sa skladá z ceny za vyjadrenie v zmysle hore uvedeného cenníka a ceny za dobierku
3,00€. Ceny sú bez DPH. Cena je hradená pri prevzatí dobierky zákazníkom.
Osobne
Cena za štandardné vyjadrenie je 10€ bez DPH. Cena za vyjadrenie k stavbe väčšieho
rozsahu je 20€ bez DPH.
Spôsob úhrady vystavenej faktúry:
- platba pri prevzatí dobierky
- prevodným príkazom
(ku každému vyjadreniu je vystavená faktúra na základe predloženej objednávky alebo
žiadosti, ktorá obsahuje IČO, IČ DPH a číslo účtu).
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