Adresa:

Čataj

číslo súpis.: ............

číslo orient.: ................

Meno vlastníka/spoluvlastníka*...........................................................................................

tlf.kontakt:................................

LV č.:

ul.: ............................

k.ú. : Čataj

parc.č. C (E)*:

Súhlas

* nehodiace škrtnúť

k umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej elektronickej komunikačnej siete
Dolu podpísaný vlastník/spoluvlastník* nehnuteľnosti vyššie uvedenej adresy týmto dávam súhlas
pre Slovak Telekom, a.s. pre zhotovenie optickej prípojky v rámci stavby s pracovným názvom:
INS_FTTH BUDM 03, ČATAJ
Zakrúžkujte vami zvolený spôsob ukončenia prípojky na nehnuteľnosti:
1. ukončenie trubičky v dome/objekte podľa vášho určenia (príprava na zriadenie optickej prípojky)
2. ukončenie trubičky v mieste exist. metalickej zemnej prípojky/krabičky na dome
3. ukončenie trubičky na pozemku vlastníka pri dome/objekte (príprava na budúcu optickú prípojku)
4. ukončenie trubičky na pozemku vlastníka pri oplotení (príprava na budúcu optickú prípojku)
Načrtnite vami navrhovanú trasu výkopu prípojky na pozemku a miesto ukončenia prípojky
podľa príkladu nákresu (resp. spôsobu osadenia objektu: – 1.lícuje s uličným pásom, 2.
zasunuté v nádvorí)

Slovak Telekom, a.s., sa zaväzuje, že:
 pri výstavbe bude postupovať tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach ani inom majetku
vlastníka/spoluvlastníkov nehnuteľnosti ani tretích osôb, a ak sa jej nebude dať vyhnúť, aby ju
obmedzila na najmenšiu možnú mieru a túto sa zaväzuje poškodenému v plnom rozsahu
nahradiť;
 po skončení nevyhnutných prác uvedie nehnuteľnosť do predošlého stavu alebo do stavu
zodpovedajúceho jej/ich predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu;
V prípade, že zhotovenie Stavby sa bude realizovať v rokoch 2019, podpísaním tohto dokumentu
považujem všetky práce na zhotovení Stavby za riadne a včas mi oznámené v zmysle §66 ods. 3
zákona ZoEK.
V

................................................

za Slovak Telekom a.s. v zast.
hl. projektant Ing.Ladislav Kovács 0905 223581

dňa .............................................

.......................................................................
podpis vlastníka/spoluvlastníka nehnuteľnosti
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Verejný informačný list investora Slovak Telekom a.s.
Slovak Telekom, a. s. ako investor/prevádzkovateľ verejných sietí elektronickej komunikácie,
vykonávame rekonštrukciu svojej telekom. siete. K takejto rekonštrukcii vo vašej obci dňa 20.7.2018
vydala súhlasné stanovisko i obec Čataj. Zo stĺpikového rozvádzača (viď. foto) hlavnej opt. trasy
vedenej v uličnom páse zrealizujeme predprípravu prípojky pre vašu nehnuteľnosť. Tá bude ukončená
mikrotrubičkou priemeru 7mm prevŕtaním obvodovej steny domu/budovy (resp. podľa vášho určenia
na tlačive „súhlas“). Po vybudovaní predprípravy prípojky bude možné, v prípade Vášho budúceho
záujmu, jednoduché a rýchle zriadenie služieb bez poplatkov a zdržaní.
Výhody horeuvedeného:
 prostredníctvom Vášho nezáväzného súhlasu bude Váš rodinný dom (ďalej RD) pripravený na
rýchle zriadenie služieb zdarma
 zvyšujete si hodnotu vašej nehnuteľnosti vďaka možnosti rýchleho zriadenia optickej prípojky
Konkrétne ukončenie predprípravy prípojky na Vašej nehnuteľnosti ak je to potrebné, kvalifikovane
navrhne v spolupráci s vami autorizovaný projektant stavby. Ak máte špeciálne požiadavky (dva
domy/byty na pozemku...atď.), je možné ich uviesť nižšie. Najefektívnejšie je ukončenie predprípravy
priamo na/vo Vašom RD/objekte, nakoľko potom je možné bezproblémové rýchle prepojenie optickej
siete s Vašim domom, pričom:
-

všetky náklady spojené s budovaním telekomunikačnej siete v rámci tejto investičnej akcie
budú hradené spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.
súhlas so samotnou výstavbou na Vašej nehnuteľnosti Vás ako vlastníka nehnuteľnosti
nezaväzuje ku žiadnej úhrade nákladov na vybudovanie siete a optických účastníckych
skriniek. Súhlas Vás nezaväzuje ani ku žiadnemu budúcemu objednávaniu, alebo odberu
služieb. Po tejto sieti bude možné poskytovať služby aj iných operátorov.

V prípade potreby (ak nepostačí typový nákres na líce tlačiva) nižšie načrtnite Vami navrhované
riešenie vedenia a ukončenia trubičky na vašej nehnuteľnosti:

Investor: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO/IČ DPH: 35 763 469/Sk2020273893, Obchodný register
Okresného súdu BA I, Oddiel: Sa Vložka č.: 2081/B .

