Odbersteť:

I

Vystavená dňa:
Dodacia lehota:

MA/20120005

VKA číslo:

OBJEDNÁ

Obec Nový Ruskov

04/04/2012
14/04/2012

Naša značka:
Stredisko:

Rabat

Sv. Cyrila a Metoda 113
075 01 Nový Ruskov
IČO: 00331791

Dodeveteť:

otč. 2020773535

IČDPH:

Bankové spojenie: VÚB

8124-622 / 0200

Vybavuje: Zamestnanec

T COM

a. s.

Karadžičova
10
825 13 Bratislava

Trebišov

Číslo účtu:

Zákazka:

č.l

lélefón:

IČO: 35763469

E-mail:

Bankové spojenie:

Miesto určenia/Doprava:

DIČ: 2020273893

IČ DPH: SK 2020273893
2628740740 /1100

Vybavuje:
Telefón:

FAX:
Poznámka:

Predmet objednávky - popis

Počet

MJ

Jedn .cena

Celkom

Poznámka

Obec Nový Ruskov/zastúpená starostom obce Ing.Jánom Borovským
Vás týmto žiada o vytýčenie telekomunikačných

sietí v obci

Nový RUskov.
Ďakujem
Ing. Ján Borovský
starosta obce

Celkom:

Poznámky / Pripomienky
Žiadame uvádzať vo faktúre číslo objednávky a našu značku. V prípade newedenia Vám budú doklady vrátené a doplnenie.
Ďakujeme.

04/04/2012

@ IFOsoll

Schválil:

Informačné

systémy

V 12.01

Používateľ programu: Obec Nový Ruskov SIN 1

EUR

•

Zápisnica o vytýčení podzemného
telekomunikačného vedenia a zariadenia
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všetkých miestach požadovaných pri vytyčovaní zamestnancami objednávateľa, ktorí si vytýčenú trasu vyznačili
útvar ST nezodpovedá za stava prípadné prerniestnenie tohto vyznačenia. Na vytýčenom úseku sa
ádza pomoéné zariadenie (pätník, KV, nadložné lano uzemňovacej sústavy, prepojovací objekt,
), ktoré je

..... ..V~lA ....Organizačný
n

súčasťou PTZ a nesmie sa s ním bez dovolenia organizačnej
ochranným

zložky telekomunikácií

pásmom podľa § 68 ods.5 zákona č. 351/2011

Organizačný

útvar ST upozorňuje,

manipulovať*

Z. z. o elektronických

.vytýčené

PTZ je chránené

komunikáciách.
najmä § 68 zákona č.

že pri práci vbllzkosti PTZ sa musia dodržiavať platné právne predpisy,

351/2011 Z.z. o elektronických
komunikáciách, vyhláška SÚ BP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach, STN 733050 Zemné práce, STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia a podmienky
organizačného útvaru ST uvedené vo vyjadrení o existencii PTZ zo dňa
, číslo
.
Potrebné je najmä:
•

akékol'vek zemné práce bližšie ako 1,5 m od osi trasy PTZ vykonávať len ručne,

•

dodržiavať opatrnosťv

•
•
•

po odkrytí PTZ ho chrániť aj proti preveseniu alebo poškodeniu

celom ochrannom

pásme, t. j. do hlbky 2 m a výšky 2 m počítané od úrovne zeme*,
nepovolanou

osobou,

križovania a sú behy PTZ vykonať podľa platných noriem,
lôžko PTZ pred zahádzaním

zapieskovať a zhutniť,

•

pred zasypaním PTZ bezpodmienečne
nedošlo k poškodeniu PTZ,

•

nad trasou PTZ dodržiavať zákaz prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému
(napr. betónovými panelmi), a zabezpečiť, aby nedochádzalo k prejazdom na iných ako chránených miestach,

•

nad trasou PTZ dodržiavať zákaz skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali

•

bez súhlasu organizačného

•

pri od kope PTZ, ktoré je označené markermi, ich vyhľadať a po skončení prác znova osadiť na pôvodné miesta pod dohľadom
príslušného zamestnanca organizačného útvaru ST,

•

v prípade zničenia vyznačenia, vytrhania vytyčovacích
do 30 dní odo dňa vytýčenia dať PTZ znova vytýčiť,

kolíkov alebo v prípade začatia zemných prác v mieste vytýčenia neskôr ako

•

objednávateľ

ktorí vykonávajú

preukázatel'ne

prizvať zodpovedného

zamestnanca

príslušného

organizačného

útvaru ST ku kontrole, či

poškodeniu

prístup k PTZ,

útvaru ST neznižovať a nezvyšovať vrstvu zeminy nad PTZ,

oboznámi

zamestnancov,

zemné práce, s vytýčenou trasou PTZ a s podmienkami
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•

ďalšie podmienky

Objednávateľ
dokumentácie*

,

,

,

vyhlasuje, že vytýčenie sa vykonalo podľa jeho požiadaviek,
- ohraničeného

...................................................................................................................
Situačný nákres vytýčeného

a to na všetkých miestach,

miesta konania prác* podl'a l. časti žiadosti o vyjadrenie

PTZ je neoddelitel'nou

zo dňa

,

,

.

kde podľa projektovej

č.:
môže dôjsť k ohrozeniu

súčasťou tejto zápisnice.

* Čo sa nehodí, prečiarknite!

Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35 763 469, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.,
Oddiel Sa, vložka 2081/B.

PTZ.

