UPOZORNENIE PRI VYPĹŇANÍ GEOGRAFICKEJ SEGMENTÁCIE PRI DOTAZNÍKU č. 5
Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste pri vypĺňaní dotazníka č. 5 v priebehu nasledujúceho elektronického zberu dát, venovali zvýšenú pozornosť údajom
o vlastníkovi siete. V zmysle poučenia k dotazníku sa za vlastnú prístupovú sieť považuje metalická prípadne optická infraštruktúra slúžiaca pre poskytovanie
služieb xDSL prípadne FTTx vo vlastníctve oprávneného poskytovateľa elektronických komunikačných služieb a sietí. Údaj „Vlastná prístupová sieť“ preto
prosím uvádzajte len v prípade, ak ste vy alebo vaša spoločnosť danú sieť skutočne vybudovali, t.j. na jej výstavbu vám bolo vydané územné rozhodnutie
alebo stavebné povolenie, alebo ste sieť nadobudli do vlastníctva od iného subjektu (predajom alebo darovaním), či vlastníctvo danej siete na vás prešlo
(napr. v dôsledku zlúčenia alebo rozdelenia obchodných spoločností).
Pre korektné vyplnenie údaju „Vlastná prístupová sieť“, preto nepostačuje, ak prístupovú sieť využívate ako vlastnú na základe veľkoobchodnej zmluvy.
V takom prípade prosím uvádzajte údaj „Cudzia prístupová sieť“ spolu s uvedením podniku, ktorého sieť využívate pri poskytovaní služieb.
V prípade, ak je sieť využívaná na základe kombinácie výstavby vlastnej siete a veľkoobchodného prístupu (prenájmu) od iného podniku, je potrebné uviesť
možnosť „Vlastná prístupová sieť aj cudzia prístupová sieť“ s identifikáciou podniku, ktorého prístupovú sieť využívate.

Vzorové príklady vyplnenia dotazníka
Dotazník č. 5 – geografická segmentácia: Vlastná prístupová sieť
Uvádza sa predovšetkým v prípade vydaného územného
rozhodnutia alebo stavebného povolenia (t.j. výstavby
vlastnej siete). Ďalšími spôsobmi nadobudnutia
vlastníctva siete sú predaj alebo darovanie od iného
podniku alebo prechod vlastníctva v dôsledku rozdelenia,
či zlúčenia spoločností. Nepostačuje, ak prístupovú sieť
využívate ako vlastnú na základe veľkoobchodnej
zmluvy. Rovnako nejde o vlastnú prístupovú sieť, ak
spoločnosť, (resp. jej spoločník), ktorej sieť patrí, má vo
vašej spoločnosti majetkovú účasť alebo ak majú tieto
spoločnosti rovnakého konateľa.

Dotazník č. 5 – geografická segmentácia: Cudzia prístupová sieť

Uvádza sa vo všetkých prípadoch, kedy nie sú splnené
podmienky pre vlastnú prístupovú sieť. V tomto prípade
je sieť iba využívaná na základe veľkoobchodného
prístupu (prenájmu) od iného podniku, ktorý je
nevyhnutné identifikovať.

Dotazník č. 5 – geografická segmentácia: Cudzia prístupová sieť od spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

V tomto prípade je sieť iba využívaná na základe
veľkoobchodného prístupu (prenájmu) od spoločnosti
Slovak Telekom, a.s.

Ak v tej istej lokalite disponujete sieťami s dvomi alebo všetkými tromi vyššie uvedenými možnosťami (1. vlastnou prístupovou sieťou, 2. cudzou prístupovou
sieťou, 3. vlastnou a cudzou prístupovou sieťou) je potrebné uvedenú informáciu vykázať samostatne (viď obrázok nižšie).

