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                                                                                            Vážení 
  
                                                                     Vlastníci, Spoluvlastníci nehnuteľností 
                                                                     v obci Hamuliakovo 
 
 
Vec: Budovanie optickej infraštruktúry v obci Hamuliakovo - upovedomenie. 
 
 

Upovedomujeme Vás, že investor Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava             
v blízkej budúcnosti zaháji výstavbu optickej infraštruktúry v obci Hamuliakovo. Účelom           
výstavby je vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry poskytujúcej všetky druhy služieb         
na báze IP technológie. Ide o najmodernejšiu technológiu prenosov signálov,          
prostrecníctvom ktorej aj Vy budete môcť využívať širokú ponuku služieb Slovak Telekom,            
a.s. (vysokorýchlostný internet, digitálnu televíziu a IP telefón ). 
 

Slovak Telekom, a.s. realizuje projekt na vlastné náklady, čo znamená, že vlastník             
nehnuteľnosti za zriadenie optickej prípojky na svojej nehnuteľnosti neplatí nič a           
taktiež ho nezaväzuje k uzatvoreniu zmluvy o odoberaní služieb poskytovaných po           
optickej infraštruktúre !  
 

Spoločnosť NEVITEL, a.s. ( splnomocnená investorom na vykonanie legislatívnej          
prípravy projektu ) v mesiaci október 2020 bude zisťovať Váš súhlas resp. nesúhlas so              
zriadením optickej prípojky na Vašej nehnuteľnosti. 

V rámci tohto zisťovania budú vlastníkom distribuované : "Oznámenie o budovaní            
optickej infraštruktúry" ( s podrobným vysvetlením a návodom ) a tlačivo "Súhlas k             
umiestneniu a zhotoveniu súčasti verejnej telekomunikačnej siete ".  
 

Upozorňujeme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a           
polyfunkčných domoch, že v prípade pripájania týchto objektov k optickej          
infraštruktúre resp. vybudovania vnútorných rozvodov v spoločných priestoroch,        
podľa platnej legislatívy budú oslovení správcovia týchto objektov ( pri SVB a NB             
štatutári podľa aktuálnych údajov v príslušnom registri ). 
 
      S pozdravom, 
                                                                                             Ing. Judit VARGA 
                                                                                           legislatívny pracovník 
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