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Vec: Optická sieť operátora Slovak Telekomu a.s. v Čataji
- oznámenie
Na základe súhlasného stanoviska obce Čataj z 20.7.2018 o umiestnení líniovej stavby
elektronickej komunikácie, naša projekčná kancelária (bližšie: www.telecomproject.sk) zabezpečuje pre
investora – Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava projekčnú prípravu výstavby optickej
siete verejnej elektronickej komunikácie vo vašej obci. Účelom stavby je celoplošná kombinovaná
výstavba (čiastočne zemou/vzduchom) optickej siete (ako rekonštrukcia exist. zastaralej metalickej
siete) pre poskytovanie vysokorýchlostných multifunkčných elektronických služieb (internet + telefón +
digit.TV + domáce video v jednom vlákne) prostredníctvom technológie FTTH (optické vlákno pre
každú domácnosť, objekt) samostatným napojením každého objektu - rodinných domov, škôlok,
bytových domov, objektov služieb....v zmysle Uznesenia vlády SR č. 136 z 2. marca 2011 o Národnej
stratégii pre prístup k širokopásmovým elektronickým službám v SR. Plánovaný termín začatia
realizácie je 05/2019. Výstavba opt. rozvodov sa uskutočňuje vo dvoch etapách.
Prvá etapa: spočíva v pokládke multirúr/mikrotrubičiek v teréne, vrátane ich privedenia až k/do
objektov podľa miesta určenia na priloženom tlačive „Súhlas“. (Za týmto účelom vás týmto láskavo
žiadame o vyplnenie priloženého tlačiva „súhlas“ (názov ul., súpis. číslo/orient. č. domu, meno
vlastníka, tlf. kontakt pre možnosť kontaktovať vás dodávateľom stavby za účelom dohody
termínu vstupu na pozemok pre montáž trubičky a vyznačenie zvoleného požadovaného
umiestnenia/ukončenia trubičky na objekte podľa uvedených možností na tlačive. Podpisom
potvrdený súhlas nám láskavo zašlite v priloženej návratnej obálke v lehote do 10 dní, alebo
oskenované do PDF formátu mailom za účelom zapracovania zvoleného riešenia do realizačnej
dokumentácie.
Druhá etapa: Až po požiadaní o zriadenie vysokorýchlostných služieb (bližšie na www.
telekom.sk/chytry-balik) po opt. vlákne vlastníkom/užívateľom domu/objektu, bude po pripravenej
trubičke do objektu nainštalované optické vlákno s ukončením optickou zásuvkou (veľkosť cigaretovej
krabice) na požadovanom mieste. Podotýkame, že v rámci celoplošnej výstavby FTTH siete všetky
náklady spojené s predmetnou výstavbou až do objektu zabezpečuje a hradí investor. Zákazník
hradí len mesačný poplatok za tú-ktorú zriadenú službu. Súhlas vlastníka/spoluvlastníka
pozemku/objektu s umiestnením OUK/trubičky nezaväzuje k odberu žiadnych služieb operátora.
Po výstavbe novej optickej sieti, existujúca metal. sieť bude postupne dožívať. Po opt. sieti
investora podľa zákona o elektronickej komunikácii č. 351/2011 Zz. ( ďalej len “ZEK“, bude možné
poskytovanie služieb aj iných licencovaných operátorov. Nakoľko sa jedná o plánované práce na
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nehnuteľnostiach (v os. spoluvlastníctve) týmto vám v zmysle ustanovení prg. 66 “ZEK“, ktorý
umožňuje výstavbu sietí elektronickej komunikácie vo verejnom záujme na cudzích nehnuteľnostiach,
uvedené dávame na známosť.
Pre informáciu uvádzame citáciu prg. 66 zákona č.351/2011 Zz.
§ 66
Práva a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam
(1) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b) vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu
nehnuteľnosť,
(3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak,
aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na
najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa
dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o
poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj
bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa
bezodkladne.
(4) Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a
ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu
účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti.
Ďakujeme, že aj vy prispejete k úspešnej celoplošnej výstavbe modernej optickej siete
elektronickej komunikácie vo vašej obci. V prípade dotazov nás kontaktujte na uvedený e-mail, alebo
telefonicky
s pozdravom

Prílohy: - návratná obálka so známkou
- tlačivo súhlas
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